
ESTADO DE MATO GROSSO

ClMlRllIUNIClPAL DE JUSCIlIEIRA
TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

A Câmara Municipal de Juscimeira, tendo em vista a necessidade de dar
continuidade no atendimento dos serviços contábeis e de gestão, para o exercício
de 2016, toma a iniciativa de abertura de procedimento administrativo com a
finalidade de promover a contratação de empresa especializada no fornecimento
de softwares de gestão contábil e administrativo, com a finalidade de promover
citada contratação.

Assim verificado, com a finalidade do atendimento dos serviços contábeis e de
gestão da Câmara Municipal de Juscimeira, com vistas ao atendimento da
legislação, das normas técnicas e exigências do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, das obrigações decorrentes da aplicação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar 101/2000, das obrigações relacionadas com a melhor
apresentação das contas públicas, do cumprimento da obrigatoriedade de
prestação de contas, da necessidade de instrumentalização da administração do
ente público, com vistas à ampliação do nível de eficiência na aplicação dos
recursos, de forma que viabilize o funcionamento dos serviços contábeis e de
gestão, essenciais ao correto funcionamento da Câmara Municipal de Juscimeira.

A iniciativa do presente projeto básico na forma constante do Termo de
Referências com a finalidade de abertura do presente procedimento
administrativo, visa, diante do interesse público, por aplicação do bonômio
conveniência e oportunidade, possa a instituição promover futura contratação
com a finalidade do atendimento da demanda que dará à administração do ente
público, a continuidade do atendimento dos serviços de gestão e controle e, por
consequência, dos resultados esperados.

É fato que não poderá o gestor deixar de adotar as medidas necessárias para a
continuidade do funcionamento dos serviços de controle e gestão, sob pena de
que seja ele, o próprio gestor, em conjunto com o ente público, responsabilizados
pelo não atendimento dos serviços, diante da necessidade da contratação de
empresa para o atendimento dos serviços.

Norteia a elaboração do presente Termo de Referências a complexidade das
atividades a serem atendidas, compreendendo-se inicialmente as atividades de
planejamento e orçamento, administração financeira, contabilidade, gestão de
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estoques e do patrimônio público, atividades administrativas, atividades estas a
serem atendidas através das ferramentas de TI e os serviços especializados
necessários ao funcionamento das atividades atendidas pelas ferramentas, na
forma constante do objeto do presente procedimento.

2.0B'ETO

Seleção de empresa para efeito de fornecimento de tecnologia da informação
(softwares) especializado ao atendimento de serviços contábeis e de gestão:

01)- Sístemas/softwares (produtos de TI)

01

DESCRIÇÃO POR ITEM PREÇO MENSALITEM

1.1.Sístemas/softwares para o atendimento dos
serviços e atividades de gerência e gestão,
para o quantitativo de até 05 (cinco)
Unidades de Atendimento - UA/MÊS,
composto dos seguintes sistemas: Preço máximo

mensal por
Unidade de

e Atendimento - UA
-Sistema de Planejamento e Orçamento;
-Sistema de Execução Orçamentária
Contabilidade Pública;
-Sistema de Administração Financeira e Tesouraria;
-Sistema de Gestão das atividades de Compras e
licitação;
-Sistema de Gestão do Patrimônio;
-Sistema de Gestão de Almoxarifado;
-Sistema de Gestão da Frota de Veículos e
equipamentos pesados;
-Sistema de Gestão do Portal da Transparência
WEB;
-Sistema de atendimento ao APLIC/TCE.
-Sistema de RHe Folha de Pagamento.

R$1.483,00

2.1. CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO

A empresa a ser contratada deverá dispor de especialização no ramo de
desenvolvimento e fornecimento de ferramentas de TI, com comprovação através
de pelo menos um atestado de capacitação técnica.
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As empresas proponentes deverão informar em sua proposta de preços se
dispõem de Ata de Registro de Preços com preços dos produtos e serviços
registrados, a validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 dias, e o
prazo para a conversão dos bancos de dados, implantação e funcionamento dos
sistemas.

Os preços deverão ser ofertados de forma individualizada, no caso dos sistemas,
por Unidade de Atendimento - UAna forma conceituada no Projeto Básico, e os
serviços especializados pelo preço da hora técnica, na forma do modelo constante
do Anexo I do presente procedimento.

2.2. REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS:

Observar-se-á, para efeito de análise da conformidade dos sisternas/softwares
objeto do presente procedimento, os requisitos técnicos e requisitos operacionais
descritos de forma individualizada para cada sistema/software no presente
Termo de Referências.

Todos os sistemas/softwares deverão conter as características descritas no
presente Termo de Referências, especialmente com relação aos requisitos
técnicos e requisitos funcionais individualizados por sistema, na forma a seguir
descrita;

1. Integração entre os sistemas, garantindo que os usuários alimentam as
informações uma única vez;

2. Controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas e de direito de
acesso (consulta, inclusão, alteração, exclusão) por senha, com atribuições de
funções e privilégios por usuário;

3. Permitir acesso ilimitado de usuários simultâneos, até o limite o quantitativo
contratado, sem necessidade de aquisição de novas licenças de qualquer dos
softwares utilizados pelos sistemas propostos;

4. Utilizar sistema gerenciador de Banco de Dados (SGBD) open source
Postgree SQL.Não atenderão os requisitos de conformidade, para efeito de
homologação, os sistemas que utilizarem Banco de Dados comerciais, ou
mesmo Banco de Dados open source que não tenham suporte a table spaces,
como MySQLe Firebird. Tampouco serão aceitos sistemas que não utilizem
Banco de Dados relacionais, armazenando as informações em sistemas de
arquivo comum (Cobol, DBF,Dataflex) etc.

S. Os sistemas deverão utilizar interface gráfica nativa, com estações em
ambiente desktop, sendo desclassificadas as propostas que utilizarem
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interface caracter, com defasagem tecnológica, ou interface web via browser,
por motivos de segurança.

6. Os principais relatórios e consultas com opção de visualização em tela,
impressora e arquivo texto padrão TXT,HTML,PDF,CSV,XLSe DOC;

7. Os sistemas deverão estar compatíveis com a legislação, bem como as
normativas do Tribunal de Contas do Estado, para os exercícios anteriores e
atuais;

8. Os sistemas deverão manter o histórico das movimentações (inclusões,
alterações e exclusões) para todas as tabelas, bem como a data e usuário que
efetuou as mesmas. As tabelas devem permitir consultas individuais,
mostrando os campos alterados.

9. Os sistemas deverão ser desenvolvidos em Linguagem de Quarta Geração ou
superior, não sendo admitidos aqueles que no todo ou em parte sejam
desenvolvidos em linguagem de terceira geração ou anterior (Cobol, Dataflex,
Clipper, etc), por defasagem tecnológica.

10. Devido à necessidade de manter as atividades operacionais ininterruptas,
sem prejuízo para o funcionamento dos serviços e do atendimento ao público,
bem como da prestação de contas aos órgãos de fiscalização interna e externa,
os sistemas eventualmente contratados deverão ser implantados, com a
conversão dos bancos de dados e funcionamento pleno no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de expedição da ordem de serviços, sob pena de
rescisão do contrato.

11. A estimativa do quantitativo, para os sistemas, (produtos de TI), será data
pela quantidade física estimada, denominada de Unidade de Atendimento -
UApor mês, na forma definida no presente Termo de Referências.

12. Entende-se por Unidade de Atendimento - UA,para efeito do presente termo
de referências para a cotação dos preços, uma estação de trabalho composta
por um computador configurado em ambiente Windows, com um dos
sistemas/software contratado instalado e em funcionamento, liberado para
operar quaisquer das atividades executadas pelo referido sistema, com o
atendimento com a manutenção corretiva para assegurar a continuidade do
funcionamento do sistema, atendimento com a manutenção evolutiva com a
finalidade de assegurar a atualização dos sistemas em função de alterações
legais e das normas técnicas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, com vistas a assegurar o eficiente funcionamento dos serviços
atendidos com a utilização das ferramentas contratadas, e com isso os
resultados esperados.
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13. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS EXIGIDOS POR SISTEMA.

1. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fonte e Fontes de Recursos
conforme exigências do STN;

Elaboração dos lançamentos com versão original ou versão alterada (gerada pelo
sistema), separando as despesas pelos anos correspondentes ao PPA;

Geração da proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte com base
na utilização do orçamento do exercício em execução e anteriores, permitindo
a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada e a distribuição
do orçamento por secretaria conforme as Instruções Técnicas da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN);

Permitir atualização dos valores da proposta orçamentária, no todo ou apenas em
parte dela, por meio da aplicação de percentuais ou índices aprovados em lei;

Possuir total integração com o Sistema de Contabilidade importando ou
exportando dados;

Permitir importação automática do Orçamento da Receita e da Despesa de forma
automática de acordo com o exercício anterior, com opção de importar com
os mesmo valores ou com valores zerados;

Permitir aplicar percentual sobre o orçamento;
Proporcionar ao planejador a elaboração do orçamento-programa de forma ágil,

fácil e de acordo com a legislação vigente.
Cadastro da Entidade conforme contrato e com possibilidade de utilizar o Brasão

nas emissões de relatórios;
Cadastro do exercício a ser elaborado o Orçamento com opção de modelo de

despesa e receita a ser utilizado e de consolidação de relatórios nas
entidades;

Cadastro da versão atual do Orçamento com opção de seleção da situação da
mesma (aberta, aprovada, rejeitada, encerrada, alterada), sem prejuízo das
informações das versões anteriores;

Parâmetros da Receita: Cadastrar os códigos das receitas com opção de
identificação do nivel (sintétido ou analítico), pelo qual na própria tela possa
ser executada a conferência dos níveis da receita, evitando cadastro de níveis
indevidos;

Parâmetros da Despesa: Os códigos são cadastrados separadamente por Órgão,
Unidade Orçamentária, Função, Sub-Função, Programa (Possuir campo para
Objetivo e Publico alvo, Indicadores), Projeto/ Atividade e Natureza da
Despesa;

Importar todos os parâmetros da receita e despesa (função, sub-função e
natureza da despesa) automicamente de acordo com o padrão TCE-MT.

Possibilitar o cadastro dos Indicadores e Macro Objetivos para o PPA;
Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCEe Fundos Especiais;
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Possuir registro de senha para liberação do mês corrente;
Plano Plurianual:
Importar os índices e Fórmulas do PPA;
Elaboração dos lançamentos do Plano Plurianual da Receita, já aplicando o

cálculo das fórmulas para gerar os valores, e também aplicar a projeção para
os próximos exercícios;

Importar PPAalterado da receita;
Possuir opção de geração da versão do PPApara o ano corrente.
Lei de Diretrizes Orçamentárias:
Elaboração e projeção da Receita, separando o que é Receita Arrecadada (Receita

Mensal), Orçada (PPA) e prevista (PPA);
Elaboração e projeção da Despesa, separando o que é Despesa Executada

(Despesa Mensal), Orçada (PPA), e prevista (PPA);
Elaboração e projeção da Dívida Pública, com opção de importar dados do

Orçamento e digitar Receita de Privatizações e Passivos Reconhecidos;
Evolução do Patrimônio, apontando o Patrimônio Liquida, Capital, Reservas e

Resultado Acumulado;
Alienação de Ativos separa das receitas realizadas por exercício e despesas

Liquidadas;
Cadastro de Renúncia Receita;
Cadastro da Expansão da Despesa;
Cadastro dos Riscos Fiscais;
Cadastro das Variáveis, com previsão e projeção do PIB, taxa de juros, câmbio,

Inflação média;
Possuir o cadastro da Lei, com os campos disponíveis para preenchimento da

entidade;
Cadastro de Metas Previdências por Receitas e Despesas Previdenciárias com

campo para as Intra-Orçametárias, e saldo das disponibilidades financeiras do
RPPS;

Cadastro da Projeção Atuarial para 3S anos.
LeiOrçamentária Anual:
Possibilitar a montagem do Orçamento de forma automática baseado na

estrutura de anos ou versões anteriores;
Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado e das Unidades Gestoras

Descentralizadas;
Possuir dispositivo de Aprovação do Orçamento, indicando sua liberação para

execução;
Permitir a alteração dos valores do Orçamento, não havendo necessidade de

estorno enquanto o mesmo não estiver aprovado;
Possibilitar o bloqueio das movimentações de previsão de receita e fixação de

despesa após a aprovação do Orçamento;
Possuir Tabela explicativa da receita e despesa;
Cadastro de Interferência Financeira;
Emissão de relatório da proposta orçamentária consolidada;
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Emissão de todos os anexos do Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade

da administração direta, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente.
Utilitários:
Possibilitar de forma automática a importação dos Parâmetros de Lei, Parâmetros

da Receita e Despesa de acordo com o exercício anterior;
Possibilitar efetuar conferência da Receita e da Despesa;
Possibilitar importação e exportação do Orçamento através de arquivos textos.
Relatórios:
Permitir a emissão de relatórios de qualquer período do exercício;
Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64;
Permitir acompanhando através de demonstrativos do orçamento analítico, do

quadro de detalhamento da despesa, das cotas trimestrais, tabela explicativa
da receita e da despesa, demonstrativos de obras e serviços comparativos por
fonte de recurso;

Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, de parâmetros da
Receita e da Despesa e Fonte de Recursos;

Possibilitar a visualização do Orçamento através de gráficos, Possibilitando a
geração por nível de receita, de despesa por órgão, por programa e por
natureza da despesa;

Demonstrativos do PPA, conferencia da receita e da despesa, programas
finalísticos, resumo das ações por função e sub-função, classificação dos
programas por Macro Objetivos, receitas realizadas e estimadas, receita
corrente líquida, resultado fiscais projetados, recursos previstos para
educação, saúde e fundeb, demonstrativo para audiência pública;

Demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas
fiscais, comparativos, evolução patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS,
renúncia de receita, margem de expansão.

2. SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA:

• Utilizar um único plano de contas contábil definido pelo TCE-MT, não
podendo haver qualquer tipo de co-relacioamento ou vinculações com outros
planos de contas contábil paralelo.

• Cadastro de credor com possibilidade de apontar sua situação: Campos para
documentação, que permite apontar as contas débitos para emissão de notas
extra-orçamentárias, e campo para registro das certidões negativas de FGTSe
INSS;

• Possibilitar o lançamento das Retenções na Emissão do Empenho, na
Liquidação ou na Ordem de Pagamento, conforme parametrização;

• Possibilitar a Incorporação Patrimonial na Emissão do Empenho ou na
Liquidação;

• Possuir a integração dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de
compensação;

RuaDois irmãos, 383 - Fone: (66) 3412-1644 - CEP78810-000 - Juscimeira-MT

----------------- - - - -- . - - - -



• Permitir a abertura de créditos adicionais, com opção de impressão do
referido decreto no layout que a entidade desejar;

• Na realização da receita, controle automático dos percentuais de destinação
dos recursos vinculados, cálculo e lançamento automático do valor das
receitas redutoras;

• Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registrados todas as
movimentações realizadas pelo usuário;

• Permitir a integração com os demais sistemas da Administração, otimizando
as tarefas diárias dos órgãos envolvidos, com maior segurança e
transparência.

• Cadastro
• Demonstrativos da LDO,metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas

fiscais, comparativos, evolução patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS,
renúncia de receita, margem de expansão;

• Cadastro da entidade de acordo com o contrato, com opção de Brasão na
emissão de relatórios;

• Cadastro do exercício em uso com opção de escolha do modelo do Plano de
Contas, modelo da Receita e da Despesa, permite apontar o percentual do
limite de Créditos Adicionais, possibilidade de fechar os meses que já foram
enviados para o Tribunal de Contas, Possibilitar aplicar o percentual da
Correção Orçamentária, opção de consolidação de relatórios com as demais
entidades cadastradas;

• Possibilitar controle de acesso aos programas, onde pode ser selecionado
quais telas determinado usuário poderá ter acesso e qual o nível de permissão,
inclusão e/ou exclusão, alteração de dados;

• Cadastro de históricos padrões;
• Cadastro de Origens de Recursos, Banco, Grupo e itens da Despesa;
• Cadastro de cargos para assinaturas nos relatórios;
• Cadastro de Fonte TCEe fonte de Recurso;
• Cadastro e configuração de modelo de impressão;
• Cadastros de Plano de contas Contábil pelo qual permite acompanhamento da

movimentação das contas, Possibilitar emissão de razão contábil, demonstra
saldo anual, mensal e diário;

• Cadastros de Plano da Despesa, aponta o valor orçado em caso de Despesa
prevista no Orçamento, Possuir complemento de vinculação da conta ao seu
tipo, permite verificação de saldos de movimentação no período desejado;

• Cadastros de Plano da Receita, aponta o valor orçado em caso de Receita
prevista no Orçamento, Possuir complemento de vinculação da conta ao seu
tipo, permite cadastro das fontes TCEcom seus respectivos percentuais;

• Cadastros das contas de Retenções;
• Cadastro e configuração de Integração Patrimonial;
• Cadastro de desdobramentos da despesa e sub-desdobramentos;
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• Possuir cadastros de tipo de vinculo, de gasto com pessoal, tipos de
especificações, itens físicos financeiros área de atuação e tipo de documentos
fiscais;
Permite a formatação dos formulários das de Nota de Empenho, Anulação de
Empenho, Liquidação, Estorno de Liquidação e Ordem de Pagamento, Sub
Empenho, Despesa Extra, quaisquer outros documentos contábeis definidos
pela necessitar;
Permite o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o
fechamento contábil do período anterior, com atualização de saldos e
manutenção da consistência dos dados;
Possuir registro de senha para liberação do mês corrente;
Consistências que o sistema realiza
Verifica a Ordem Cronológica, dos empenhos, Liquidações e Pagamentos de
empenhos;
Verifica a ordem seqüencial de Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Faltando (numeração saltada);
Verifica se os planos de contas da Receita e despesa estão de acordo com o
padrão do tribunal de contas;
Verifica se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os
documentos fiscais informados;
Verifica a validades dos CPFECNPJ;
Verifica no pagamento a conta corrente do favorecido;
Verifica a competências maiores que a data do empenho.
Contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros
contábeis e partidas dobradas;
Possibilitar a apropriação das Retenções da Liquidação ou no Pagamento do
Empenho, conforme parametrização;
Possibilitar os Lançamentos por Evento Contábil;
Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Licitações, Patrimônio,
Compras e Materiais e Sistema de Protocolo;
Possibilitar o controle dos Empenhos de Recursos Antecipados
(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e Contribuições);
Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e
plano de contas, em qualquer período do exercício Possibilitando também a
impressão da mesma;
Controle de toda execução orçamentária, Possibilitando acompanhamentos
operacionais e gerenciais;
Possibilitar a listagem dos nomes e cargos para assinatura ao final dos
relatórios;
Bloqueio e desbloqueio de dotações;
Transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no
encerramento do exercício;
Registro das estimativas de receita e de despesa para cada mês do ano;
Permite o controle das receitas através da programação financeira;

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
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• Permite movimentação das cotas financeiras e trimestrais.
Extra-Orçamentário
Controle total das despesas extra-orçamentárias, emitidas, pagas e apagar,
por fornecedor e por contas de despesas extras, inclusive com emissão de
notas de despesas extras para se comprovar o pagamento das mesmas, na
emissão da nota extra possibilidade de consultar e informar a liquidação de
acordo com a conta correspondente;
Cadastro de contratos e contratos de dívida com campo de validade de FGTS,
INSSe SFE;
Cadastro de prestação de adiantamentos;
Cadastro de interferência financeira, subvenções sociais e obras;
Controle de emissão de diárias e a sua devida destinação;
Controle de convênio efetuado com entidades financeiras;
Restos a Pagar
Efetua cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, bem como pelas
variações patrimoniais;
Inscrição automática de restos a pagar de empenhos que apresentarem saldo
ao final do exercício;
Possibilitar inclusão de empenhos de restos a pagar manualmente;
Possibilitar consulta de documentos fiscais de empenhos de restos a pagar.
Integração
Com o sistema de Compras, importando e exportando dados;
Com o sistema de Orçamento, importando Despesa, Receita e Cota Trimestral;
Exporta os lançamentos realizados na contabilidade em arquivo texto;
Importa os lançamentos realizados na contabilidade de outra entidade
através de arquivo texto;
Importa dados e gera arquivo referente ao Manad, exigido pela Receita
Federal;
Possibilitar a Importação e Exportação de movimentos contábeis de Unidades
Gestoras Descentralizadas;
Importação dos Empenhos, Anulações, Liquidações, Estornos de liquidações,
pagamentos e Estornos de Pagamento;
Importações dos atos e decretos orçamentários;
Importação dos das movimentações bancarias e respectivas conciliações;
Importação de documentos Fiscais das respectivas liquidações;
Importações das diárias;
Importações das Liquidações, estorno de liquidações, pagamentos e estornos
de pagamentos de restos a pagar.
Relatórios
Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, listagem de
bancos, de fontes de recursos e fontes TCE, gasto com pessoal, origens de
recursos, contas bancárias, listagem de NAD,de lei e decretos, relatório do log
de usuários, desdobramentos da despesa;

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
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... DElIS
• Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados,

por Credores, Empenhos, Diário, Razão e inconsistência;
• Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros

personalizados, de Despesa Extra e Restos a Pagar;
• Possibilitar através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo

o processo contábil realizado no sistema, de despesa, receita, financeiro, da
educação e saúde;

• Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64, pela Lei
9.755/98, e da Lei de Responsabilidade Fiscal- LC101/00;

• Gera relatório de Contas Públicas.

3. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TESOURARIA:

• Informatizar os processos que envolvem as operações financeiras da
tesouraria, controlando as atividades de: Recebimentos, Pagamentos,
Movimentação Bancária, Emissão de Cheques, Emissão de Borderô de
Pagamentos, Conciliação Bancária e Elaboração de Demonstrativos
Financeiros.

• Cadastro
• Possuir as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade,

Exercício, Credor, Banco, Plano de Contas, Históricos, grupos de relatórios;
• Cadastro de Contas Bancárias;
• Cadastro de impressora;
• Configuração de modelo de impressão;
• Impressão automática de cheque para impressoras laser (talonários) ou

matricial (formulário continuo) diretamente da central de pagamentos
• Possuir registro de senha para liberação do mês corrente;
• Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as

movimentações realizadas pelo usuário;
• O sistema Possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o 'help'

pressionando a tecla F1.
• Movimentação Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas

as movimentações realizadas pelo usuário;
• Totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública;
• Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia;
• Controla os saldos das contas bancárias, com a emissão de cheque ou borderô

para pagamentos dos credores;
• Possuir uma única opção pra efetuar pagamentos de empenho orçamentários,

restos a pagar e despesas extras, podendo informar o numero do cheque,
borderô, debito automático e outros tipos de documentos de pagamentos;

• Imprime os cheques e respectivas cópias, informando o Banco e intervalo de
cheques;

• Configura o modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade para imprimir
qualquer tabulação de formulário de cheque de qualquer banco;
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DEJIS
• Parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência Bancária e

Borderô de Pagamentos;
• Controle da numeração dos cheques através de processo automático ou não

automático;
• Concilia os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de Conciliação

Bancária de todas as contas dos bancos. Permitir conciliar automaticamente
toda a movimentação de conta banco de um determinado período;

• Possibilidade de inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer período,
deixando, automaticamente, os saldos das contas atualizados;

• Geração do Borderô em meio magnético: Criação de arquivos de dados para
envio de Borderô aos bancos, conforme layout de cada instituição bancária
com possibilidade de baixa do pagamento pela emissão ou arquivo de retorno.

• Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do
exercício;

• Possibilitar a impressão de cheque avulso, em máquinas próprias de
impressão de cheque. Exemplo de máquinas: Check Pronto, NCR2012, laser e
outras;

• Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em
datas indevidas;

• Possibilidade de escolha de lançar movimentação financeira e realização da
receita pela Tesouraria, onde na realização da receita o sistema controla
automaticamente os percentuais de destinação dos recursos vinculados,
calcula e lança automaticamente o valor das receitas redutoras.

• Integração com o Sistema de Tributação
• Integração com o sistema de Tributação através de arquivo texto ou por meio

de rede, realizada dia a dia, já contabilizando no grupo do compensado;
Possuir relatório próprio para conferência, demonstrar na tela valores de
inscrição, de cancelamento, de juros, de baixa por dação em pagamento, de
desconto e de correção.

• Relatórios
• Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados

por Credores, Empenhos, Diário, Razão e inconsistência;
• Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros

personalizados, de Despesa Extra e Restos a Pagar;
• Possuir demonstrativos de movimento de caixa, como boletim de caixa,

cheques, integração com a tributação, lançamentos contábeis, razão da
tesouraria, saldos e transferências bancárias.

• Lei de Responsabilidade Fiscal
• Sistema que por ser integrado com a contabilidade e tesouraria, Possibilitar

emissão dos anexos da LC 101/00, facilitando o trabalho do usuário e
Permitindo acompanhamento dos resultados conforme exige a Lei.

• Cadastro
• Possuir as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade,

Exercício;
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• Cadastro da receita corrente líquida;
• Cadastro da dedução da receita, de forma automática, na hora de gerar os

relatórios;
• Cadastro de gasto com pessoal;
• Cadastro de configurações, possibilitar apontar conta de repasse para RPPSe

contas de saldo financeiro Fundeb;
• Relatórios
• Portaria Nº. 574:
• Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
• Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada;
• Anexo 03 - Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores;
• Anexo 04 - Demonstrativo das Operações de Créditos;
• Anexo 05 - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa;
• Anexo 06 - Demonstrativo de Restos a Pagar;
• Anexo 07 - Demonstrativo dos Limites.
• Portaria Nº. 575:
• Balanço Orçamentário;
• Demonstrativo da Execução da Despesa por funçãojsubFunção;
• Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
• Demonstrativo do Resultado Nominal;
• Demonstrativo do Resultado Primário;
• Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
• Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino;
• Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;
• Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
• Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;
• Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias

Públicas e Privadas Contratadas.
• Atendimento APLIC-MT
• Geração das tabelas do APLICem conformidade com o layout fornecido pelo

TCE-MTcom informações obtidas diretamente dos registros e lançamentos
realizados nos sistemas correspondentes, sem interferência ou ações
externas.

• Possuir as mesmas telas de cadastro do Sistema de Contabilidade: Entidade,
Exercício, parâmetro da programática e receita.

• Geração das tabelas por período e de forma individualizada
• Controle de fechamento e abertura de cargas validadas.

4. SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

• Dispor de software a ser fornecido aos licitantes, com a finalidade de que
formulem a proposta de preços para importação automatizada pelo sistema,
independentemente de digitação das informações das propostas.
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- DElIS
• Possibilitar o acompanhamento de todo o processo lícitatórío, envolvendo as
etapas de preparação até o julgamento, publicando, registrando as atas,
deliberação, mapa comparativo de preços, interposição de recurso, anulação,
revogação, parecer jurídico, e sua homologação e adjudicação;
• Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações,
acompanhando o processo desde a solicitação até a entrega do bem ao seu
destino;
• Conter programas para gerenciamento de contratos, tais como: registro de
cópia, como o controle de quantidades compradas / entregues e prazo de
validade;
• Possibilitar o cadastramento de materiais de maneira que se possa gerar
relatórios de quantidades adquirida de matérias num determinado período;
• Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras dos
diversos setores para um novo processo licitatório ou para compra direta
automaticamente;
• Possibilitar que seja efetuada a requisição de materiais ou serviços através do
software;
• Possibilitar o gerenciamento dos fornecedores através de consulta aos
processos licitatórios ou itens de licitação e as compras efetuadas ou serviços
executados;
• Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma natureza
com dispensa de licitação, para que não ultrapasse os limites legais;
• Possibilitar controlar os gastos por unidade orçamentária através de limites
mensais preestabelecidos;
• Permitir, através do módulo de compras e licitações, o bloqueio de dotação
orçamentária no valor da despesa prevista para o processo licitatório;
• Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões
negativas e outros documentos dos fornecedores;
• Permitir o cadastramento das certidões e outros documentos dos fornecedores
por licitação;
• Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, praticados
anteriormente;
• Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços;
• Emissão da minuta do edital, permitindo que as informações da minuta sejam
importadas na elaboração do edital;
• Emitir relatórios de compra e serviço;
• Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado;
• Permitir o controle da quantidade entregue parcialmente pelo fornecedor,
quando necessário;
• Possibilitar compartilhamento de informações dos módulos de almoxarifado,
frotas e patrimônio;
• Permitir lançamento de pedidos de compra;
• Permitir lançamento do Anexo 01 (itens do edital), importando e consolidando
os itens cadastrados nos pedidos de compra;
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DE JUSCIBIRI
• Verificação da existência dos itens no Almoxarifado ou em Ordens de Aquisição
já iniciada;
• Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de
"Certificado de Registro Cadastral", controlando o vencimento de documentos,
bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato,
controlando a data limite de inabilitação;
• Manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta
bancaria dos fornecedores;
• Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifado e
unidades orçamentárias específicas;
• Controlar através de alertas os contratos que estiverem a vencer, tanto para
vigência como pagamentos;
• Possibilitar efetuar os aditivos de crescimento ou supressão podendo ele ser
parametrizado de acordo com a legislação;
• Permite lançamento de realinhamentos de preços sem a obrigatoriedade do
lançamento do contrato;
• Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do documento de
"Certificado de Registro Cadastral", controlando o vencimento de documentos,
bem como registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato,
controlando a data limite de inabilitação;
• Controlar as certidões vencidas ou a vencer dos fornecedores;
• Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto,
requisições de compra a atender, modalidade de licitação e data do processo;
• Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e
julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial,
interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de
preços;
• O Módulo de Licitações deverá vedar a utilização das despesas sem que haja
disponibilidade orçamentária;
• O Módulo de Licitações deverá permitir sugerir o número da licitação
seqüencial, ou por modalidade;
• O Módulo de Licitações deverá permitir separar os itens do processo por
despesa orçamentária a ser utilizada;
• Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo
licitatório, tais como: ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e
adjudicação, atas, termo de análise jurídica, parecer técnico e aviso de licitações;
• O Módulo de Licitações deverá permitir copiar os itens de um outro processo
licitatório, já cadastrado;
• Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético,
para que os participantes possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser
importadas automaticamente pelo sistema;
• Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto;
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• Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo
próprio fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio
magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação;
• Ter controle da situação do processo de licitação, se ela está anulada,
cancelada, concluída, suspensa ou revogada;
• Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que
criar vários modelos para licitações diferentes;
• Ter modelos para todos os textos de licitações;
• Utilizar o recurso de mesclagem de campos em todos os modelos de
documentos requeridos nas etapas da licitação e pesquisa de preços;
• Ter configuração de julgamento por técnica, definindo as questões e as
respostas;
• Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na
licitação;
• Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo
criado;
• O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos
para atender exigências do Tribunal de Contas relativos à prestação de contas
dos atos administrativos de licitações e contratos;
• O Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a
realizar, evitando a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de
licitação ou modalidade de licitação indevida, por ultrapassarem os respectivos
limites legais;
• O Módulo de Licitações deverá permitir controlar os limites de cada
modalidade estabelecidos na Lei através do objeto da compra;
• Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou
material;
• Permitir as seguintes consulta a fornecedor:
• Fornecedor de determinado produto;
• Licitações vencidas por Fornecedor;
• Conter o recurso de "gerador de relatório", que permite ao usuário emitir
relatório com conteúdo, "lay-out" e ordens selecionáveis;
• Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art.
15 da Lei 8.666/93, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias
licitadas, diminuindo a necessidade de controle de mercadorias em estoque físico;
• Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço;
• Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores;
• Conter base de preços registrados;
• Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores
mediante registro de preço;
• Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor;
• Ter módulo de pregão presencial, além de controlar todo do processo;
• Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens;
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• Fazer com que o enquadramento dos Itens possa ser automático por Item,
classificação de material/serviço ou global;
• Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão;
• Permitir a montagem de Itens selecionando seus respectivos itens;
• Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores
definindo quais participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos
na Lei do Pregão;
• O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do
Pregão Presencial automaticamente, conforme critérios de classificação impostos
na legislação (Lei 10.520);
• Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último
fornecedor;
• Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve
ser atualizada automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos
fornecedores participantes uma visão global do andamento do pregão;
• OMódulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATAdo Pregão Presencial
e histórico com os lances;
• Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência,
cronograma de entrega e pagamento e penalidades pelo não cumprimento) e seus
aditivos, reajustes e rescisões, bem como o número das notas de empenho;
• Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de
mesclagem para serem usado pelo sistema;
• Fazer com que a geração do contrato seja automática, sem que o usuário tenha
que re-digitar todo o processo;
• Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data;
• Permitir o cadastro de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores
e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e
expiração;
• Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de
processos similares;
• Permitir a integração com o sistema de contabilidade no que se refere ao
bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório;
• Possibilitar a cadastrar as informações do balanço dos fornecedores no sistema
para que o mesmo possa calcular automaticamente os índices de liquidez;
• Permitir registrar a comissão de licitação, pregoeiro, informando os membros,
vigência inicial e final;
• Permitir consulta aos saldos orçamentários e financeiros;
• Possibilitar as seguintes modalidades de licitação:
• Pregão presencial, com lance por maior desconto percentual;
• Registro de preços;
• Convite;
• Tomada de Preços;
• Concorrência Pública.
• Características relevantes do Processo de Compras
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• Pedido de Compra: Utilizado para solicitação de itens por parte das secretarias
para encaminhamento a Central de Compras, para elaboração do Anexo I, em
casos de Licitações de Natureza Registro de Preço ou para o setor de Licitação
para elaboração da Minuta de Licitação em caso de licitações já definidas. É feito o
controle de acesso de usuário por Centro de Custo, a seleção de itens possibilita
selecionar vários itens na tela de pesquisa sem ser necessário abrir nova tela e
também fazer novas pesquisas mantendo os itens já selecionados de pesquisas
anteriores. Possui campos onde são informados data, encaminhado para, centro
de custo, prazo e local entrega, prazo pagamento, cantata, tipo, faturamento,
prazo de vigência, observação, quantidade de Itens, itens e dotações e prazo de
vigência para registro de preço. Imprimi o Pedido de Compra com todas as
informações relacionadas ao pedido para encaminhamento do setor competente;
• Anexo I: Utilizado pela Central de Compras ou Setor de Licitação, para agrupar
os pedidos sendo eles por lote ou por anexo, formando uma licitação somente
com itens semelhantes de todas as secretarias, pode ser feito anexos com vários
lotes separados por tipos de itens. O anexo ainda pode ser controlado sendo ele
aprovado ou não, o mesmo também pode ser impresso;
• Minuta de Edital: Permite gerar uma previa da Licitação informando,
Modalidade, Quantidade de Lotes, Anexo, Dotações, Forma de Pagamento, Tipo de
Julgamento, Forma de Apuração, Objeto, Documentações exigidas e Itens,
podendo ser aprovado ou não, a mesma pode ser impressa através de Editores de
Texto como Open Office ou Microsoft Word;
• Controle de Saldo de Licitações: Permite controlar o saldo de Licitações não
permitindo comprar além do Licitado ou do aditivo; Automaticamente, no ato da
anulação do empenho (parcial ou total), o saldo inutilizado deverá retornar para
a dotação, assim como a quantidade de cada item que foi anulado deverá voltar
como saldo na licitação para futuras compras baseada naquela licitação;
• Consulta Item de Registro de Preços: Permite o usuário de qualquer secretaria
consultar determinado Item para compra através dos registras de Preço em vigor
da entidade, visualizando a quantidade Licitada, aditivos, quantidade comprada,
saldo do a ser comprado, etc;
• Realinhamentos de Preços: Permite o Setor de Compras ajustar preços de itens
de acordo com Parecer Jurídico, informado Data, Licitação, Fornecedor,
Responsável pelo Parecer, Descrição ou numero do Parecer e itens a ser ajustado.
A partir do realinhamento as solicitações e o pré-empenho serão feitas com o
novo valor;
• Aditivo de Registro de Preços: A licitação de Registro de Preços poderá sofrer
Aditivo de acordo com parecer jurídico, podendo ser aditivado um item apenas,
todos os itens de cada fornecedor ou também todos os itens da licitação em
apenas alguns clicks;
• Controle de Dotação Orçamentária: O controle de saldos de dotações é feito em
tempo real totalmente automático, não deixando solicitar nada além do orçado,
caso sofra reduções na contabilidade ao mesmo tem é baixado no compras;
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ESTADO DE IlATO GROSSO

__ ClPILDE,...
• Gera Propostas: Todas as licitações poderão fornecer arquivo digital com os
itens da licitados, sendo ele preenchido pelo fornecedor participante, também
este mesmo arquivo será importado para a proposta do sistema, não havendo
necessidade do usuário informar valores manualmente de cada fornecedor;
• Ao cadastrar uma nova licitação, ter opção para trazer como sugestão de valor
máximo, o valor "referência" atribuído ao item em seu cadastro;
• Permitir consulta de valores: Deverá existir uma consulta dos últimos valores
de aquisição dos produtos, contendo o número do processo licitatório referente a
cada valor.

5. SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIOi

• Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens móveis e imóveis que
compõem o patrimônio da entidade, Permitindo de maneira rápida, o
cadastramento, a classificação, a movimentação, baixa, localização e o inventário;
• Possibilitar o cadastramento de maneira que possa Permitir o agrupamento
conforme a natureza do bem;
• Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas
e etc.) e imóveis próprios, locados e em comodato, com os dados necessários ao
controle patrimonial, inclusive identificação do setor e pessoa responsável;
• Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou
global por natureza ou item;
• Possibilitar a emissão de relatório por número, itens, localização,
secretaria/departamento, classe, unidade responsável, por tipo e por grupo;
• Possibilitar emissão de termo de responsabilidade (EPI, Ferramentas,
veículos, etc) individual, ou por departamento;
• Possibilitar emitir relação de inclusões, baixas, reavaliações, transferência por
item ou por localização;
• Permitir a geração e leitura de etiquetas com código de barra;
• Possibilitar a transferência dos Bens entre setores e dentro do próprio setor
com módulo de controle interno de transferências de responsabilidade do
Patrimônio;
• Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza;
• Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros
órgãos da administração pública;
• Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais;
• Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de
identificação, localização, natureza ou responsável;
• Emitir relatório de bens em inventário, informando: a) Localizados e
pertencentes ao setor; b) Localizados, mas não pertencentes ao setor; c) Não
Localizados;
• Permitir registrar as comissões de inventários informando os membros,
vigência inicial e final;
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• Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a
movimentação ou destinação de bens durante a sua realização;
• O Módulo de Patrimônio Público deverá Permitir o controle de Bens que
foram enviados para manutenção podendo ser ela corretiva ou preventiva;
• Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou
global por natureza ou item;
• Permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro de
informações adicionais;
• Permitir a inclusão de imagens no bem a ser cadastrado para possível melhor
localização do bem;
• Possuir relatórios gerenciais para os Setores Administrativos; emissão de
Balancetes por Secretaria, Divisão, Seção, Local ou Conta Contábil Patrimonial;
• Permitir o registro do tipo de baixa (venda, doações, inutilízações, abandono,
cessão, devolução, alienação, leilão, outros);
• Possuir relatórios de controle de gastos para a manutenção dos Bens;
• Possibilitar emissão de etiquetas em código de barras para anexar ao Bem;
• Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo
anterior, entradas, saídas e saldo atual para prestação de contas;
• Possibilitar tombamento de bens em lote, evitando digitação repetitiva;
• Possibilitar transferência de bens em lote, evitando digitação repetitiva;
• Possibilitar baixa de bens em lote, evitando digitação repetitiva;
• Emite relatório de nota de alienação, seguro e manutenção;
• Emissão da relação de inclusões por Bens ou por localização;
• Emissão da relação de baixas por Bens ou por localização;
• Emissão da relação de reavaliações por bens ou por localização;
• Emissão da relação geral por item e por localização;
• Emissão da relação das transferências por item e por local;
• Fornecer dados para contabilização da liquidação da despesa, destinação,
depreciação e reavaliação de bens;
• Conter o recurso de "gerador de relatório", que permite ao usuário emitir
relatório com conteúdo, "lay-out" e ordens selecionáveis;
• Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;
• Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo
dos bens;
• Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto
pelo seu código interno como pela placa de identificação;
• Geração de arquivos para prestação de contas ao TCE.

6. SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO:

• Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução,
prazo de validade e transferência de materiais no estoque;
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ESTADO DE MATO GROSSO

_"ClPILDEJUS
• Modelos de Acordo de Compensação de Horas;
• Declaração ou Desistência do Vale Transporte;
• Modelos de Recibo de Férias e Rescisão;
• PISFormulário para Cadastramento emitido pelo Sistema;
• Salário de Contribuição do INSS;
• Provisão e Previsão de Férias e 130.Salário;
• Folha de Autonômos e Tomadores de Serviço;
• GPS,Auxiliar GRRF,DARF,GRCI,Auxiliar GFIP,Auxiliar CAGEDe Seguro
Desemprego;
• Mapas de Médias de Férias, 130. e Rescisão;
• Gerador de Relatórios, você formata de acordo com as suas necessidades;
• Todos os Relatórios podem ser Gerados em PDF;
• Geração dos arquivos: MANADFiscalização Eletrôníca, GRRF, SEFIP,CAGED,
Crédito Banco Eletrônico, RAIS e DIRF.

Cuíabá, 10 de dezembro de 2015.

OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Juscimeira
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- DEJISCIDRI
ANEXO I - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

-DO OBJETO E DOS PREÇOS OFERTADOS

01)- Sistemasjsoftwares (produtos de TI)

01

R$ .

PREÇO MENSALDESCRIÇÃO POR ITEMITEM

1.2. Sistemasjsoftwares para o atendimento dos
serviços e atividades de gerência e gestão,
para o quantitativo de até 05 (cinco)
Unidades de Atendimento - UA, composto
dos seguintes sistemas:

Preço mensal por
Unidade de

Atendimento - UA

-Sistema de Planejamento e Orçamento;
-Sistema de Execução Orçamentária e
Contabilidade Pública;
-Sistema de Administração Financeira e Tesouraria;
-Sistema de Gestão das atividades de Compras e
licitação;
-Sistema de Gestão do Patrimônio;
-Sistema de Gestão de Almoxarifado;
-Sistema de Gestão da Frota de Veículos e
equipamentos pesados;
-Sistema de Gestão do Portal da Transparência
WEB;
-Sistema de atendimento ao APLICjTCE.
-Sistema de RH e Folha de Pagamento.

Prazo de validade da proposta: ( ) dias.
-Prazo para a implantação e o funcionamento dos sistemas: ( ) dias.
-Aproponente dispõe ou (não dispõe) de ata de registro de preços dos produtos e
serviços.
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ANEXO 11/1
MINUTA DE CONTRATO N!!_/20XX

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAMA , E DO OUTRO
LADO A EMPRESA , NA
FORMA DAS cLÁUSULASE CONDIÇÕESSEGUINTES:

DASPARTES:

A r inscrita no CNPJsob o nº. CNPJ , situada na , neste
ato representado pelo , brasileiro, casada, portadora da Cédula de Identidade nº
........................e CPF/MF nº , DORAVANTEdenominado CONTRATANTE,e de outro lado
(nome completo da contratada), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

(endereço completo do licitante) neste ato representada pelo(a) Senhor(a)
________ -J portador(a) da Carteira de Identidade nº. (órgão e estado
expedidor) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº.
_____ -' daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA(O),tendo em vista o
contido na Ata de Registro de Preços nº ........../2014 e processo administrativo nº ......../2015, têm,
entre si, como certo e ajustado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições
seguintes.

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBIETO

1.1- Fornecimento das ferramentas de TI, assim compreendidos os sístemas/softwares
constantes do Termo de Referências, na quantidade de ( ) Unidades de Atendimento -
UA,na forma a seguir especificada:

CLAUSULASEGUNDA- DOSFUNDAMENTOSESUPORTELEGAL:

2.2- Firma-se o presente Contrato com base na Ata de Registro de Preços, levada a efeito com
base no procedimento licitatório Pregão Presencial de nº 055/2014, na forma das Leis de nº
10.520/02,8666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais legislação aplicável.

CLÁUSULATERCEIRA- DO PREÇO:

3.1- O valor global do presente contrato é de R$ ( ), a ser pago em 12 (doze)
parcelas mensais de R$ ( ).

CLÁUSULAOUARTA- DOREGIMEDEEXECUÇÃO:

4.1 - O presente Contrato terá regime de execução direta nos termos estatuídos pelo art. 06,
inciso VII,da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULAOUINTA - DAINSTALAÇÃODOSISTEMA

5.1 - Os sistema/software constantes no presente Contrato serão instalados em equipamentos
da Contratante, para funcionamento na sede da mesma, local onde será instalado referido
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__ ClPILDEIIS
sistema. Fica estabelecido que a execução dos serviços relacionados com as atividades atendidas
pelo sistema serão executados pelos servidores da Contratante, com exceção dos serviços de
manutenção e suporte ao funcionamento que serão executados na sede da contratada, mediante
a utilização dos recursos da tecnologia da informação, e em casos excepcionais na sede da
contratante, quando a situação assim exigir.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

6.1 - Para a instalação e funcionamento do sistema enumerado no presente contrato, a
Contratante colocará à disposição da Contratada, equipamentos de informática e os servidores
encarregados da execução dos serviços relacionados com as atividades desenvolvidas pelo
sistema. Havendo necessidade da aquisição de bancos de dados, será a aquisição de
responsabilidade da Contratante.

6.2 - Serviços extraordinários, não especificados no presente contrato, serão objeto de contrato
distinto.

6.3 - Os serviços de suporte e assistência, devidos pela Contratada, à Contratante, será prestado
no domicílio da Contratada mediante a utilização dos recursos técnicos disponíveis, inclusive
sistema de comunicação de dados visando o atendimento e a solução do problema no mais curto
prazo possível, ou, eventualmente, na sede da Contratante quando a situação assim exigir.

6.4 - Defeitos de equipamentos, defeito de funcionamento da rede de computadores, erro ou
falha de operação, omissões na execução dos serviços relacionados com quaisquer das
atividades executadas pelo sistema, inexecução dos serviços por parte dos servidores
encarregados de sua execução, correções de problemas relacionados comm bancos de dados,
serão de responsabilidade da Contratante, que sendo atendido pela contratada terá os custos
determinados, calculados e cobrados pelo preço da hora técnica de mercado no momento do
atendimento.

6.5 - O sistema/software deverá permanecer à disposição da Contratante, na sede da mesma, a
partir da data de assinatura do presente Contrato, para a instalação dos mesmos em
equipamentos da Contratante, cabendo à esta disponibilizar os equipamentos destinados à
instalação do sistema e os respectivos servidores responsáveis pela execução dos serviços.

6.6 - A Contratada se responsabiliza pelo fornecimento do sistema especificados no contrato,
sendo de responsabilidade da Contratante a execução dos serviços com a utilização do
sistema/software.

6.7 - Alteração do sistema com vistas à execução de tarefa diversa da executada pelos mesmos
no momento da contratação, compreenderá serviço diverso do ora contratado, exceto as
alterações destinadas ao atendimento da legislação e normas do TCE.

6.8 - A responsabilidade pelo fornecimento ou locação do sistema limita-se ao período de
vigência do presente contrato.

6.9 - No período de suspensão dos serviços, ou da suspensão da concessão de direitos de uso,
por inadimplemento de qualquer das partes, será de responsabilidade de quem deu causa.

6.10 - Os banco de dados deverão permanecer em poder da Contratante, mesmo que em data
Center gerenciado pela Contratada.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO:

7.1 - Opresente Contrato terá vigência no período de ......./ ....../ .........a ..../ ..../ .........., podendo ser
prorrogado por interesse público, de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo
Contratual, em conformidade com o disposto no art. 57, inc. II e IVda Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA LICENÇA:

8.1 - Pelo Contrato fica a Contratante autorizada ao uso do sistema, entendido como licença para
uso de programas de computador, limitando-se à utilização e operação dos mesmos em
equipamentos da Contratante, para tanto concorda com as tarefas executadas pelo
sistema/programa de computador especificado, assim como as condições de funcionamento dos
mesmos no momento da contratação.

CLÁUSULA NONA - DA INADIMPLÊNCIA

9.1 - A inadimplência de uma das partes autoriza a outra a suspender o cumprimento de sua
parte, inclusive a suspensão dos serviços pela Contratada, assumindo a parte quer der causa os
prejuízos impostos à outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações dos
órgaos/unidades da contratante no momento do empenho, para o corrente exercício
financeiro, e para os exercícios seguintes, de acordo com a classificação constante da peça
orçamentária de cada exercício.

Elemento de Despesa: - 3.3.9.0.3.9.00 ~ Outro Serviços Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

11.1 -AContratante se obriga ao cumprimento de todas as cláusulas e obrigações estipuladas no
presente contrato, assumindo os riscos e prejuízos pela inobservância a qualquer das obrigações
nele estipuladas.

11.2 -ACONTRATANTEse responsabiliza pelo pagamento das parcelas mensais, nas condições
estabelecidas neste Instrumento.

11.3 -A Contratante disponibilizará servidores, em quantidade e, em condições técnicas para a
operacionalização dos serviços a serem executados através do sistema, sob pena de
responsabilização pelos prejuízos decorrentes da operação inadequada de quaisquer dos
sistemas, ou da subutilização, da parada de funcionamento, ou pela inexecução dos serviços
relacionados com as atividades desenvolvidas por qualquer dos sistemas objeto deste contrato,
por parte dos servidores da Contratante.

11.4 - Responsabiliza-se pela origem, procedência, e legalidade de todo e qualquer aplicativo
instalado nos computadores ou na rede local da mesma, compreendendo assim os sistemas
operacionais, banco de dados e todos os demais aplicativos utilizados, eximindo a Contratada de
responsabilidades sobre referidos sistemas perante seus fabricantes e terceiros.
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11.5 - Sendo o objeto do presente contrato, o fornecimento de ferramentas de gestão, assim
compreendidos os produtos de TI, a contratante se obriga à executar, por intermédio de seus
servidores e prepostos, todas as tarefas e atividades desenvolvidas com a utilização das
ferramentas, especialmente os serviços de gestão assim exemplificados, planejamento e
orçamento, execução orçamentária, administração financeira, contabilidade, APLIC e outras
obrigações perante o TCEe outros órgãos, etc.

11.6 - Fornecer à Contratada as orientações e todos os elementos necessários ao bom e fiel
cumprimento do objeto deste Instrumento.

11.7 - Publicar o Extrato deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

12.1 - A Contratada se responsabiliza pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas deste
contrato.

12.2 - Encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
presente Instrumento.

12.3 - Cumprir com todos os compromissos necessários ao bom e fiel atendimento ao objeto
deste contrato.

12.4 - Manter a CONTRATANTEsempre informada de quaisquer irregularidades que porventura
advirem da execução do objeto do presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

13.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, pela inobservância das
obrigações estipuladas, ou ainda, pela omissão, negligência, imprudência, ou imperícia, que
possa incorrer qualquer das partes integrantes deste instrumento, ficará a parte que der causa
sujeita às seguintes sanções:

13.2 - Notificação;
13.3 - Suspensão dos serviços;
13.4 - Antecipação do vencimento do contrato com exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas;
13.5 - Rescisão do contrato;
13.6 - Aplicação do disposto no art. 87 da Lei 8.666/93, estando adimplente a Contratante,
mediante apuração antecipada e comprovação da responsabilidade da Contratada pela suposta
causa.

13.7 - Multa de 50% do valor estipulado no contrato, em caso de quebra do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO:

14.1 - Poderá o presente instrumento, por acordo e interesse bilateral, ser aditado de
conformidade com o que determina o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizado pela Lei
8.883/94, para ajustes à situações eventuais e de interesse público, inclusive para a manutenção
do equilíbrio econômíco-financeiro do contrato.

Rua Doisirmãos, 383 - Fone: (66) 3412-1644 - CEP 78810-000 - Juscimeira-MT



DEJISCIGIRI
14.2 - Poderá ainda o contrato celebrado com base na Ata de Registro de Preços, ser alterado ou
prorrogado por interesse das partes, observadas as disposições do art. 57, II e IV da Lei
8.666/93, inclusive para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RECISÃOj

15.1 - Constitui motivo para rescisão deste contrato o inadimplemento, inobservância e
descumprimento, por qualquer das partes, a quaisquer das estipulações constante do presente
instrumento, observado o contraditório e a ampla defesa.

15.2 -A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) - Amigável- por acordo entre as partes;
b) - Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante prova de culpa, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ELEIÇÃO DO FORO:

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da administração da Contratante, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste
Instrumento, quando não resolvidos por meios administrativos.

Por estarem às partes de pleno acordo, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas .

....................../MT, em de de 201x.

CONTRATANTE

EMPRESACONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)- _
Nome:
CPF:

2)- _
Nome: ..
CPF
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• Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando
automaticamente a entrada no estoque à partir de uma autorização de
fornecimento;
• Propiciar o registro de entrega de materiais adquiridos (liquidação);
• Propiciar o controle de entrega parcelada, informando saldos e data de
entrega prevista;
• Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais;
• Possibilitar a classificação dos materiais conforme níveis de classificação
definidas (Consumo / Permanente/ Perecível! etc);
• Permitir o registro de abertura e do fechamento de inventário, bloqueando
movimentações durante a sua realização;
• Possibilitar o controle de pendências de pedidos e fornecimento de materiais;
• Permitir controlar o limite mínimo e de reposição de saldo físico em estoque;
• Permitir gerenciar os saldos físico e financeiro dos estoques;
• Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos do
inventário;
• Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os
movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período;
• Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando
as movimentações por material e período com saldo anterior ao período
(analítico / sintético);
• Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por
produto, nota fiscal, centro de custo;
• Emitir relatórios (Diário e Mensal) de Entradas, Saídas, Pedido de Material,
Transferências, Saldo Implantado, Balancetes, Produtos, Valores em
Almoxarifado, Ficha de Produtos, Gráficos Diversos, Gastos por Setor, Gastos por
Secretaria, Saldo de Produtos, etc;
• Possibilitar o planejamento de saída de produtos através do controle de data
de validade e de entrada;
• Permitir consumo por produto, saldo destes em estoque;
• Permitir a codificação na entrada da mercadoria através de código de barras
automático emitido pelo Sistema;
• Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feito on line
pelo próprio sistema, dessa forma efetuando a integração com os setores
solicitantes ao almoxarifado;
• Conter o recurso de "gerador de relatório" que permite ao usuário emitir
relatório com conteúdo, "lay-out" e ordens selecionáveis;
• Conter recursos para consultar informações sobre fornecedores, dentre eles:
data da primeira e ultima aquisição, valor total de aquisições, etc;
• Controle de acesso à informações de depósito por unidade funcional;
• Fazer a logística de armazenamento dos produtos nos almoxarifados;
• Emissão da guia de conferência cega para o recebimento de materiais;
• Permitir parametrização para emissão de relatórios gerenciais que mostrem
quantidade de meses que a entidade tem a disposição todos os materiais;
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• Permitir a criação e controle de diversos armazéns, onde estarão depositadas
os produtos em estoque;
• Criação de ruas de cada armazém, com possibilidade de restrição de
armazenamento de itens de estoque, segundo sua classificação no Cadastro de
Materiais;
• Criação de blocos, seus níveis e apartamentos, onde estarão armazenados
fisicamente os produtos;
• Permitir classificar o apartamento como sendo de pulmão ou picking;
• Garantir que um item de estoque, quando estiver em apartamento de pulmão,
não será retirado para consumo. Somente poderão ir para consumo os itens
armazenados em apartamento de picking;
• Controle de lote e vencimento, diferenciando os produtos para cada
apartamento de pulmão, garantindo que em um apartamento de pulmão não
armazene o mesmo item de dois lotes distintos;
• Geração de um mapa de armazenagem dos itens, seguindo a lógica de
armazenar o item no endereço mais próximo do endereço de picking;
• Opção de abastecimento automático de picking, mediante parametrização de
quantidade mínima e máxima do picking;
• Emissão de mapa de separação de itens, para atender as saídas lançadas no
sistema;
• Mapa de separação deve ter a opção de ser emitido no sentido de onda ou
não. Sentido de onda significa traçar a rota da empilhadeira de forma que ela
percorra a menor distância possível dentro do armazém;
• Possibilitar a transferência de itens entre locais, de forma manual e
automática;
• Possibilitar que no endereço de picking exista a possibilidade de se
armazenar o mesmo item de lotes diferentes;
• Emissão de relatório para balanço, constando o endereço, item, especificação,
lastro, camada, altura, e com espaço para preenchimento da quantidade a ser
contada;
• Possibilidade de na entrada do item, informar um código diferente para
diferenciar o item empenhado do item em alrnoxarífado, sem perder o controle de
quanto já foi entregue do empenho;
• Manter saldos lógicos (por centro de custo) e também saldos físicos, por
endereço e o total estocado;
• Permitir apenas via aprovação, a transferência de saldo de itens entre centros
de custo;
• Manter histórico de toda a movimentação física dos itens;
• Possibilitar de maneira prática a visualização do status do pedido (aprovado,
separado e entregue);
• Gerar relatório de rotas de entrega, onde conste todas as unidades para a
entrega;
• Gerar identificação do pallet constanto a informação do item nele
armazenado, quantidade, lastro, camada e altura;
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• Gerar relatório de conferência da separação, para que a equipe responsável
pela conferência execute-a de forma idônea, sem saber exatamente o que tem que
ser conferido, afim de garantir a entrega correta dos materiais.

7. SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

• Características obrigatórias:
• Construído com interface gráfica nativa e suportar utilização de mouse. Não
serão admitidos aplicativos com interface no modo caracter;
• Registro do log da utilização de todas as transações realizadas no sistema;
• Controle da utilização do sistema através de senhas, com possibilidade de
configuração por nível de usuário e função;
• Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional
dos mesmos em arquivos, com saída em disquete ou disco rígido, e a seleção da
impressora da rede desejada;
• Possuir gerador de relatórios, com seleção e classificação dos dados
escolhidos pelo usuário;
• O sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrão SQL, e
Permitir consulta via comandos SQL;
• Ser baseado em banco de dados único, utilizando o mesmo banco de dados
para o Orçamento, a Solicitação da Despesa, a Contabilidade, o Patrimônio e o
Almoxarifado. Para evitar eventuais inconsistências de dados e cópias, deve estar
localizado em um único arquivo no diretório do servidor do SAAE;
• O sistema deverá suportar em um único banco de dados os vários exercícios,
inclusive em um único arquivo no diretório do servidor, para evitar
inconsistências de dados e cópias;
• Integração com o sistema de Almoxarifado, importando as movimentações
pertinentes aos veículos da frota.
• Cadastros e Parâmetros
• Permitir que o usuário determine com quantos dias de antecedência, seja
notificado sobre os vencimentos de itens agregados ao veículo, bem como
carteiras de habilitação, seguros, IPVA,dentre outros vencimentos;
• Permitir que o usuário antecipe o aviso de vencimento ou substituição de
itens agregados ao veículo, pela medição do odômetro ou horímetro;
• Espécie de Veículos;
• Lotações (Departamentos/Secretarias);
• Locais (Garagens e Entrepostos);
• Ocorrências;
• Estado de Conservação;
• Destinos (Viagens);
• Fornecedores;
• Veículos;
• Motoristas;
• Tipos de Combustíveis;
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• Itens de Despesa e Receita.
• Movimentação:
• Permitir o lançamento e emissão de Requisição de Abastecimento;
• Permitir o lançamento e emissão de Ordem de Serviço;
• O sistema deverá Permitir que o usuário possa desenvolver o seu próprio
layout de Requisição de Abastecimento e Ordem de Serviço;
• Permitir o controle de gastos da frota por veículo, de forma integrada com o
sistema de almoxarifado, de forma que qualquer saída de estoque efetuada a um
veículo da frota seja importada direto para o sistema apenas com a confirmação
da emissão de saída feita no almoxarifado;
• Possuir controle sobre velocímetros substituídos, mantendo um histórico das
medições antigas, para poder calcular com exatidão a média de consumo, bem
como a quilometragem dos veículos;
• Possuir agenda por Veículo, Departamento e Motorista, registrando no
sistema todas as informações sobre o motivo e a finalidade do agendamento;
• Possuir o registro de Entrada e Saída de veículos do Pátio (Movimentação da
Garagem), controlando horários, quilometragem, e quais Motoristas estão em
posse dos veículos;
• O sistema de Controle de Frotas deverá registrar o histórico do Motorista e do
Veículo, afim de que fiquem registrados no sistema entrada e saída de oficinas,
colisões, sinistros ou qualquer outra ocorrência que venha a ser relacionada ao
Veículo e ao Motorista;
• No próprio lançamento de gastos da frota, o usuário poderá informar quais
são os itens que possuem prazo de validade, e este prazo passa a ser controlado
automaticamente pelo sistema, sem que haja necessidade de se lançar em
separado o controle de vencimentos;
• No lançamento de gastos, mesmo estando lotado em outra secretaria, o
sistema gera a despesa para o departamento onde está cedido o veículo,
computando os gastos para o departamento que utilizou o veículo;
• Permitir o lançamento de qualquer gasto da frota, separando-os em
categorias de despesa;
• Permitir controlar os débitos dos veículos registrando multas,
sinistros,seguros ou qualquer outro tipo de débito que venha a ocorrer,
fornecendo o vencimento e destacando caso esteja vencido o mesmo;
• Cadastro de bombas de combustíveis físicas e virtuais para controle da
entrada e saída de combustíveis;
• Controle total dos saldos de combustíveis por bomba física e bomba virtual;
• Permitir o controle de entrada e saída de combustíveis e quando integrado
com o sistema de Almoxarifado replica a movimentação direto no sistema de
Almoxarifado;
• Permitir o cadastro de marcas de baterias, cadastro das mesmas e controle da
sua movimentação, com a emissão de relatórios de controle;
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• Permitir o cadastro de Tipo de pneu, marca, posição, cadastro do pneu, sua
movimentação, o tipo de ressolagem, o cadastro da ressolagem e a requisição de
pneus.
• Relatórios
• O sistema deverá disponibilizar a emissão de relatórios de todos os cadastros
e parâmetros;
• Média de Consumo dos Veículos;
• Seguros Vencidos;
• Seguros a Vencer;
• Ocorrências dos Veículos;
• Histórico dos Veículos;
• Vencimentos dos Veículos;
• Movimentação da Garagem;
• Viagens por Veículo;
• Viagens por Departamento;
• Viagens por Motorista;
• Ocorrências dos Motoristas;
• CNH(Carteira Nacional de Habilitação) Vencidas;
• CNH(Carteira Nacional de Habilitação) a Vencer;
• Agendamento por Motorista;
• Agendamento por Departamento;
• Agendamento por Veículo;
• Requisições por Motorista;
• Requisições por Departamento;
• Requisições por Veículo;
• Listagem dos Itens com Vencimento;
• Itens Vencidos;
• Itens a Vencer;
• Itens Baixados;
• Quilometragem por Motorista;
• Quilometragem por Departamento;
• Quilometragem por Veículo;
• Gastos por Veículos;
• Gastos por Departamento;
• Gastos por Motorista;
• Gastos por Grupo de Despesa;
• Gastos por Fornecedor;
• Relatório de entrada e saída de combustíveis e controle da movimentação dos
mesmos;
• Relatório de marca de bateria, bateria e movimentação das mesmas;
• Relatório de Tipo de pneu, marca, posição dos pneus, cadastro do pneu,
movimentação de pneus, tipo de ressolagern, e ressolagem.

8. SISTEMA DE GESTÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA:
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• Possibilitar a publicação das informações que constam de banco de dados de
forma automatizada e a inserção de informação que não constam dos bancos de
dados, de forma a atender a legislação;
• Possibilitar a publicação do patrimônio, descrevendo os bens móveis com
valor acima de 40 salários mínimos e todos os imóveis;
• Possibilitar a publicação do local onde encontra os bens móveis e imóveis e se
estão em funcionamento ou uso, com respectivo número de matrícula ou número
de patrimônio, bem como se estão cedido, alugado, comodato, autorização,
concessão, concessão de direito real de uso e publicação de todos os atos de
cessão;
• Permitir a publicação de todas as obras que estão sendo realizadas pela
entidade, devendo constar cronograma da obra, se vem sendo cumprido, nome da
empresa executora e dos responsáveis pela fiscalização da referida obra;
• Permitir a publicação de orçamento e suas respectivas emendas (créditos
suplementares), bem como balanço dos exercícios anterior e os relatórios
bimestrais e quadrimestrais da execução orçamentária, além dos dados
constantes na lei 9.755/98;
• Permitir a publicação do balanço consolidado das contas do ente público, das
autarquias e entidades beneficiadas pelo repassa de verbas públicas;
• Permitir a publicação das relações mensais de todas as compras feitas pela
administração direta e indireta, pelos diversos meios licitatórios;
• Permitir a publicação das prestações de contas do ente público;
• Possibilitar a publicação de despesas mensais com diárias pagas com verbas
oriundas dos cofres públicos a membros do poder ou servidores, indicando
benefícios, especificando a finalidade da despesa, data e valor;
• Permitir a publicação de uma lista de todos os funcionários públicos
concursados, local de lotação, local que deve trabalhar, horário de expediente e
responsável pela supervisão, lista de todos os funcionários não concursados
(cargos em comissão, terceirizados, cargos temporários e outros), local de
lotação, local em que o funcionário deve trabalhar, horário de expediente,
responsável pela supervisão e função efetivamente exercida pelo funcionário;
• Permitir a publicação de todos os atos de concursos públicos e testes
seletivos;
• Permitir a publicação de execução orçamentária;
• Acessar as informações contábeis em tempo real;
• Possuir gráficos comparativos da receita orçada e arrecada;
• Possuir gráficos comparativos da execução orçamentária e financeira,
visualizando valores da despesa orçada empenhada, liquidada e paga;
• Possuir gráfico para controle dos gastos com pessoal, educação e saúde;
• Possuir gráfico para controle da receita e despesa executada;
• Consultar extrato de fornecedor contendo toda a movimentação financeira;
• Possibilitar a inclusão do brasão.
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9. SISTEMA DE ATENDIMENTO AO APLIC/TCE

• Geração das tabelas do APLICem conformidade com o layout fornecido pelo
TCE-MT com informações obitdas diretamente dos registros e lançamentos
realizados nos sistemas correspondentes sem interferência ou ações externas.
• Possuir as mesmas telas de cadastro do Sistema de Contabilidade: Entidade,
Exercício, parâmetro da programática e receita.
• Geração das tabelas por período e de forma individualizada
• Controle de fechamento e abertura de cargas validadas.

10. SISTEMA DE GESTÃO DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO:

10.1. Características mínimas obrigatórias:

• Realizar cálculos previdenciários diferenciados para colaboradores com
mesmo tipo de vínnculo empregatício, bem como opção de escolha do
colaborador em optar sobre a base de cállculo que será utilizada para o cálculo
previdenciário do regime próprio de previdência.
• Possbilitar a escolha do colaborador em optar sobre a base de cálculo que
será utilizada para o cálculo previdenciário do regime próprio de previdência.
• Férias ( 30 Dias,Abono e Coletivas );
• Rescisão Contratual (Qualquer Causa);
• Folha de Pagamento para Mensalistas, Horistas, etc.
• 13º. Salário 1ª, 2ª. Parcela e 13º Complementar;
• Calcular DSRsobre Horas Normais, Horas Extras ou Qualquer outro Evento a
configurar;
• Cálculo Automático de Médias de qualquer tipo de remuneração para Férias,
13º Salário ou Rescisão;
• Controle total dos afastados, seja por doença, acidente de trabalho,
maternidade, etc;
• Cálculo de Fixos como Anuênio, Biênio, Insalubridade, Periculosidade,
Adicional Noturno, etc;
• Holerit on line a partir do sítio da entidade
• Folha de Pagamento Parametrizada por Centro de Custos, Departamento e
Seção;
• Modelos de Recibo de Pagamento, tanto para Impressora Matricial, Laser ou
[ato de Tinta;
• Ficha de Registro Atualizada Automaticamente, com possibilidade de incluir as
Fotos dos Funcionários;
• Modelos de Contrato de Trabalho Prontos;
• Acordo de Prorrogação de Horas;
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