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CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVINGS TECNICOS DE LOCAQAO DE SISTEf^ASLDE.GKTA^e
PUBL1CA MUNICIPAL COM A PRESTACAO DE SERVIQOS CORRELATOS, UCE^IAME^S DE
&
USO E SUPORTE TECNICO DOS M6DULOS/APUCATIVOS DE CONTABIUDA'd^UBLICA E &
,
TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITUliA^ftj.NICIPAi -^
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA N° 004/2021.
‘
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E
A EMPRESA STAF TECNOLOGIA LTDA,
NA FORMA ABAIXO:
O MUNICIPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico intemo, inscnto no CNPJ
sob o n° 13.922.612/0001-83, sito a Rua Jose de Souza Guedes, n° 218, Centro, representado neste ato
pelo Chefe do Poder Executive), Senhora Celeste Augusta Araujo Pahra, brasileira, casada, com
enderego residential sito a Rua Francisco Antonio da Rocha, n° 178, Centro, nesta cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cedula de identidade RG n° 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob n°
239.824.705-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES O
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico, com
sede na Rua Francisco Antonto da Rodia, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no
CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato representada pela Senhora Adriana Araujo Silva, Secretaria
Municipal de Saude, portadora da cedula de identidade RG n° 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob n° 815.907.255-49,
neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico, com sede na
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ
sob o n° 14.827.543/0001-91, neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza, Secreteria
Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da cedula de identidade RG n° 13.366.806-10, expedida
pela Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob n°
020.215.935-33, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a
empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, pessoa jundica de direito privado, com sede na Avenida da Franga,
n° 393, 2° Andar, Comertio, Municipio de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.010-000, inscrita no CNPJ sob
o n° 03.361.154/0001-05 e Inscrigao Municipal sob o n° 153.919/001-54, neste ato representada na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Sotial, pelo Senhor Cassiano Lhopes Moreno, portador da
carteira de identidade n° 361.324, expedida pela Seaetaria da Seguranga Publica do Estado da Mato Grosso
Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 797.907.041-00, residente e domiciliado na Avenida
Alphaville, n° 296, Condominio Carpe Diem, Torre I, Apto 602, Alphaville I, Municipio de Salvador, Estado
da Bahia, CEP 41.701-015, doravante denominada apenas CONTRATADA, onde a CONTRATANTE,
utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24, Indso XI, da Lei8.666 de 21 dejunho de
1993 e aiteragoes posteriores, que diz que e dispensada a lititagao "para outros servigos e compras de
valor ate 10% (dez por cento) do Hmite previsto na ahhea ''a'1
, do indso II do artigo anterior (23) e para
aiienagdes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo,
compra ou alienagao de maior vulto que possa ser reafizada de uma so vez", para casos de DISPENSA DE
LICITA^AO, conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA^AO N° 003/2021, datado de 13/01/2021,
originario do Processo Administrativo n° 011/2021, datado de 13/01/2021, resolvem e acordam na
celebragao do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regera pela Lei Federal n° 8.666/93,
mediante as dausulas e condigdes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a contratagao de empresa
de tecnologia para prestagao de servigos de locagao de sistemas de Gestao Publica Municipal com a
prestagao de servigos correlates, licenciamento de uso e suporte tecnico dos modulos/aplicativos de
Contabilidade Publica e Transparencia Municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Boninal, Estado da Bahia, conforme proposta de pregos apresentada e transcrita nos ANEXOS I e II deste
termo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes deste contrato,
acrescimos ou supressoes dos servigos objeto desta licitagao, no limite de ate 25% (vinte e cinco por cento)
do valor initial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93y
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PARAGRAFO SEGUNDO: E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao daXpjDJTRATADA
com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusSq/%^ao ou
incorporagao da CONTRATADA, nao se responsabllizando o CONTRATANTE por nenhum corhpigftissfl^J^-^
assumldo por aquela com terceiros.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUQAO - O Regime de Execugao do presente contrato sera
o de Empreitada por Prego Global.
CLAUSULA TERCE1RA - DA VINCULACAO AO 1NSTRUMENTO CONVOCATORIO - A CONTRATANTE
e a CONTRATADA, vinculam-se ao PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 003/2021, datado de
13/01/2021, originario do Processo Administrativo n° 011/2021, datado de 13/01/2021, que tambem passa
a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrlto, inclusive toda e quaisquer
correspondencias trocada entre as partes.
PARAGRAFO UNICO - DA VINCULACAO LEGAL - Este contrato e regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores, a qual as partes se sujeitam para resolugao dos casos omissos e de qualquer
divergencia surgida durante a execugao do mesmo.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO OR£AMENTARIA E ORIGEM DOS RECURSOS - As despesas
para o pagamento deste contrato correrao a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagdes
consignadas no orgamento municipal vigente, atraves das dotagdes orgamentarias, abaixo descritas:
UNIDADEGESTORA
ORGAO

FONTE DE
PAGAMENTO

03/03 - SECRETARY 0000
MUNICIPAL
DE
E
ADMINISTRACAO
PLAN0AMENTO
SECRETARIA 0002
08/08
MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
09/09 - SECRETARIA 0000
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL____

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO
2007 - MANUTENCAO DA
SECRETARY
DE
E
ADMINISTRAgAO
PLANEJAMENTO
2023 - MANUTENgAO DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
RECURSOS
SAUDE
PROPRIOS 15%
2042 - DESENVOLVIMENTO
AgOES
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA

3390.39.00
3390.40.00

3390.39.00
3390.40.00

3390.39.00
3390.40.00

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA - O contrato tera vigencia de 04 (quatro) meses, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos penbdos, ate o limite de 48
(quarenta e oito) meses, desde que em comum acordo entre as partes, conforme o disposto no art. 57, IV
da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DOS PREgOS E CONDigOES DE PAGAMENTO - O valor deste contrato e de R$
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reals), na forma do Anexo I deste termo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pregos serao fixos e irreajustaveis.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estao indusos todos os
custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
Instrumento.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serao efetuados, atraves de ordem bancaria ou credito em
conta corrente, apos recebimento do objeto ora licitado, no prazo de ate 08 (oito) dies uteis, contados a
partir da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitive
do objeto licitado, desde que nao haja pendenda a ser regularizada pelo contratado.
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PARAGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da NqtSfiscal/Fatura, o ^
documento sera imediatamente devolvido para substituigao e/ou emissao de Nota de Gqi$&s§o> fiqa^dd^/
estabelecido que esse intervalo de tempo nao sera considerado para efeito de gualquers^iuste^otr
atualizagao do valor cx>ntratual.
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE nao acatara, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou
qualquer outro tftulo vincuiado ao Contrato, oriundo desta licitagao, apresentado per estabelecimento
bancario ou terceiros, salvo quando a cessao tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL,
previamente autorizada, por escrito, e os tftulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Financeira.
PARAGRAFO SEXTO - A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de
mora, sera calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variagao do INPC do IBGE pm rats tempore.
PARAGRAFO SETIMO - Nao sera permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de antecipagao de
pagamento na formulagao das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim
o fizer.
CLAUSULA SETIMA - DA REVXSAO E REAJUSTEAMENTO - 0 valor do contrato sera reajustado a cada
12 (doze) meses, tomando-se por base o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua
faita, de acordo com o indice que legalmente vier a Ihe substituir.
PARAGRAFO UNXCO - A revisao de pregos, nos termos do ant 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependera
de requerimento do interessado quando visar recompor o prego que se tomou insuficiente, instrufdo com a
documentagao que comprove o desequilfbrio economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
propria administragao quando colimar recompor o prego que se tomou excessive.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO - A inexecugao, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisao,
com as consequencias contratuais e as prevista na Lei n°. 8.666/93.
0 Contratante podera rescindir administrativamente o Contrato nas hipoteses previstas no art 78 da Lei n°
8.666/93.
PARAGRAFO UNICO - Nas hipoteses de rescisao com base nos indsos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
nao cabe ao Contratado direito a qualquer indenizagao.
CLAUSULA NONA - DA ALTERA^AO - 0 presente contrato podera ser alterado mediante Termo Aditivo
na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - OBRIGA^dES DA CONTRATADA - Alem das obrigagdes contidas neste Contrato
por determinagao legal, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir integralmente as condigdes contidas na Proposta de Pregos;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas a favor de terceiros envolvidos na execugao
dos servigos, em particular no que se refere as contribuigoes socials e tributes;
c) Zelar pela execugao de todos os servigos necessaries ao fbmecimento do objeto contratado e o controle
dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagoes exigidas na licitagao.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em fungao do objeto do
contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as legislagdes federal, estadual e municipal, relatives ao objeto do contrato;
g) Efetuar as corregoes detectadas no sistema;
h) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigagdes assumidas para cumprimento do
objeto contratual, sem qualquer onus para a parte contratante;
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i) Garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, na forma das funcionalidadS'^scritas neste
■'to.
' o0.
contrato;
j) Assumir, em relagao aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execugao dds'servigoS
objeto deste contrato, tais como: salaries, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigoes,
indenizagdes, vales-refeigoes e outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo govemo;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE - Alem das obrigagdes ja
previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial ate o 5° (quinto) dia
util do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da
referida assinatura, conforme art.61, §1° da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condigdes estipuiados neste
termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as ciausulas contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO - A CONTRATANTE exercera fiscalizagao sobre a
execugao do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercicio deste direito.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designara responsavei pela gestao e acompanhamento da
execugao do contrato em questao, nos termos da disposigao contida no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alteragdes.
PARAGRAFO SEGUNDO: A presenga da fiscalizagao nao atenua a responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsavei pela fiscalizagao o registro em relatdrios de todas as
ocorrencias e deficiendas porventura existentes na prestagao dos servigos contratados e encaminhar copia a
CONTRATADA para a imediata corregao das irregularidades apontadas.
PARAGRAFO QUARTO: A agio ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao do Contratante nao eximira a
Contratada da total responsabilidade na execugao dos servigos, objeto do presente Contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial ou total de qualquer
das suas dausulas, sem justificativas aceita pela Contratante, sujeitara a contratada as seguintes sangoes,
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative:
a) advertencia;
b) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e impedimento de contratar com este Munidpio
por prazo de ate 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (tr§s decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto nao entregue;
d) multa de 0,7 % (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nao entregue por cada dia
subsequente ao trigesimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros creditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o seu
pagamento nao eximira o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes
cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Retengao de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse pen'odo nao inerdira atualizagao monetaria;
CLAUSULA DECIMA QUARTA - CO BRANCA JUDICIAL - As importancias devidas pela Contratada serao
cobradas atraves de processo de execugao, constituindo este Contrato, tftulo executive extrajudicial,
ressalvada a cobranga direta, mediante retengao ou compensagao de creditos, sempre que possivel.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS DISPOSICOES GERAIS
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromis^d§^ssumidos pelo ^6
contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do-Cpnltrat0,,^mx
compatibilidade com as obrigagoes ora assumidas todas as condigdes de habilitagao e qualificagacTexigitfas
para contratagao.
PARAGRAFO TERCE1RO - Na interpretagao das disposigoes deste Contrato e Integragao das omissoes,
desde que compativeis com os preceitos de Direito Publico, aplicar-se-a, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposigoes do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisagoes na execugao do fbmecimento do objeto contratado, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou
forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagao vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrencia, ou ordem expressa e
escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO - Apos o 10° (decimo) dia de paralisagao do fornedmento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, podera optar por uma das seguintes altemativas:
a) promover a rescisao contratual, independentemente de interpelagao judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;
b) exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao peribdo total de
atraso, respeitado o disposto na legislagao em vigor.
PARAGRAFO SEXTO - 0 CONTRATANTE providenciara a publicagao resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Paragrafb Unico do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Boninai, Estado
da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e
forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e
a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.
Boninai (BA), 13 de janeiro de 2021.

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
MUNIQPIO DE BONINAL - BAHIA
ITE
CON

(SSIAfiO mOPES'MORENO
jFAEJECNOLOGIA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01
Nome: Carmem Maria Araujo Brandao
CPF n°: 000.822.815-99

02Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF n°: 058.341.655-16
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1. LOCACAO DE SISTEMA PARA PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC^)

ITEM

QUANT
MESES

1

4

M§S

2

4

MtS

UNIDADE DESCRICAO DOS SISTEMAS
SISTEMA DE CONTABILIDADE
(DESKTOP)
SISTEMA DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

VALOR
UNITARIO
(MENSAL)

QUANT
ACESSOS
3

ILIMITADO

2.000,00

VALOR
TOTAL
8.000,00

2.400,00
600,00
2.600,00 10.400,00

TOTAL GERAL R$ (1)

2. LOCACAO DE SISTEMA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)

ITEM

QUANT
MESES

1

4

MES

2

4

MES

UNIDADE DESCRICAO DOS SISTEMAS
SISTEMA DE CONTABILIDADE
(DESKTOP)
SISTEMA DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

VALOR
UNITARIO
(MENSAL)

QUANT
ACESSOS
2

ILIMITADO

350,00

100,00
450,00

TOTAL GERAL R$ (2)

VALOR
TOTAL

1.400,00
400,00

1.800,00

3. LOCACAO DE SISTEMAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL
DE POLITICAS SOCIAIS)
VALOR
VALOR
QUANT
QUANT
UNITARIO
ITEM MESES UNIDADE DESCRICAO DOS SISTEMAS ACESSOS
TOTAL
(MENSAL)
SISTEMA DE CONTABILIDADE
2
4
MES
1
1.400,00
350,00
(DESKTOP)
SISTEMA DE TRANSPARENCIA
400,00
ILIMITADO
M§S
4
2
100,00
MUNICIPAL
1.800,00
450,00
TOTAL GERAL R$ (3)
VALOR TOTAL GLOBAL R$ (1+2+3)

3.500,00 14.000,00

k SERVICOS TECNICOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO)

ITEM QUANT UNIDADE
1

1

SERVICO

DESCRICAO DOS SERVICOS
IMPLANTACAO DO SISTEMA / CONVERSAO DE
BANCO DE DADOS

VALOR
UNITARIO
3.500,00

TOTAL GERAL R$ (4)
VALOR TOTAL GLOBAL R$ (1+2+3+4)
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ANEXOII - ESPECIFICAQAO DOS SERVINGS
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OBJETO: Contratagao de empresa de tecnologia para prestagao de servigos de locag^o^feosistem^-d^/
Gestao Publica Municipal com a prestagao de servigos correlates, ficenciamento de uso e supottelegniyidoS
modufos/apllcativos de Contabilidade Publica e Transparencia Municipal.
SERVICOS TECNICOS
- A migragao dos dados cadastrais e infbrmagdes dos modulos/aplicativos em uso na entidade serao de
responsabilidade da Contratada, devendo os mesmos ser disponibifizados pela Prefeitura Municipal, que
designara responsavel pela validagao dos dados migrados apos a sua entrega.
- Para cada um dos modulos/aplicativos licitados, quando couber, deverao ser cumpridas as atividades de
instalagao, configuragao e parametrizagao de tabelas e cadastres; adequagao de relatorios e logotipos;
estruturagao dos mveis de acesso e habiiitagoes dos usuarios.
- A prestagao de servigos de suporte tecnico podera ser realizada na sede da Prefeitura, ou por outro meio
digital por tecnico habilitado, apto a promover o devido suporte ao sistema, visando esclarecer duvidas que
possam surgir durante a operagao e utilizagao dos aplicativos.
FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS
1 - Contabilidade Publica:
- Propiciar ao usuario realizar o cadastre de empenhos objetivando atender o fiuxo operacional
proporcionado pela Lei n° 4.320/64. A partir do cadastre do empenho, no momento de salvar, o usuario
deve ter permissao de iniciar imediatamente a fase de "Em liquidagao" ou ainda iniciar diretamente a fase
da "Liquidagao", sem necessidade de abertura de outros menus e telas.
- Propiciar ao usuario informar os valores dos componentes fiscais em cada penodo fiscal
- Propiciar ao usuario registrar os valores arrecadados decorrentes de venda de bens publicos. Informagao
referente aos tres ultimos exerdcios conforma artigo 4°, paragrafo 2° ali'nea III da LRF.
- Propiciar ao usuario cadastrar Naturezas das receitas com suas respectivas caracteristicas especificas e
segundo o fato gerador, ou seja, acontecimento real que gera o ingresso da receita no cofre publico. O
cadastre deve informar seu Numero: respeitando a formatagao previa na configuragao de natureza de
receita, seu Tipo (sintetico ou analftico), sua Descrigao e Marcadores vinculados.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastres de Naturezas de receita, permitindo possivel realizar a
edigao, exclusao e o desdobramento das Naturezas de receitas atraves da listagem.
- Propiciar ao usuario cadastrar naturezas de despesas conforme necessidade da entidade. O cadastro
deve em informar sua Descrigao e seus, permitindo em um exerefeio, colocar em uso uma configuragao,
tornando naturezas da despesa valkjas para utilizagao no exerefeio.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastres de naturezas de despesas, possibilitando realizar a edigao,
exclusao e o desdobramento de Natureza da despesa atraves da listagem.
- Propiciar ao usuario cadastrar Despesas nao prevista na LOA (Lei Orgamentaria Anual) que objetiva
registrar despesas que nao tiveram seus gastos previstos na elaboragao da LOA e que receberao recursos
financeiros atraves de operagoes de alteragoes orgamentarias (Suplementagoes).
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastres de despesas nao previstas na LOA (Lei Orgamentaria
Anual), podendo realizar atraves da listagem, operagoes de edigao e exclusao.
- Propiciar ao usuario cadastrar as Agoes de govern© conforme necessidade da entidade e informar seu
Numero, seu Tipo, sua Descrigao e Finalidade.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastres de Agoes por meio da listagem, sem necessidade de
relatorio, podendo o usuario editar e excluir o registro de uma Agao. Alem disso, o usuario podera
visualizar as alteragoes da Agao, bem como desfazer essas alteragoes.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastres das alteragoes orgamentarias de receitas. No ambiente da
listagem, podera realizar a edigao e exclusao de uma alteragao orgamentaria desde que esta, nao esteja
sancionada.
- Propiciar ao usuario o cadastro de alteragoes orgamentarias da receita que objetiva atterar o valor
previsto da Receita ou ate mesmo criar Receitas que por algum motive nao foram previstas na LOA. Esta
alteragao pode ocorrer por meio de algum ato autorizativo (Lei, Decreto, etc.). O cadastro deve informar o
tipo de alteragao, sua finalidade, a respectiva Receita, o Recurso da Receita, a Dedugao, o Valor da
dedugao, seu Impacto da alteragao (se aumenta ou diminui), e o respectivo Valor.
- Possibilitar a interagao do cadastro de alteragoes orgamentarias da despesa atraves da listagem. Atraves
da listagem o usuario podera interagir com as etapas da alteragao orgamentarias que podem ser: proposta
em elaboragao, proposta condufda, no tegislativo e sancionada.
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- Propiciar ao usuario visualizar e pesquisar as atteragoes orgamentarias da despesa atraves'^ listagem,
*//
de modo dinSmico, sem necessidade da emissao de relatorios.
N• Propiciar ao usuario a visualizagao e pesquisa dos bloqueios/desbloqueios atraves de listag
com filtro, sem necessidade de relatorio.
- Propiciar ao usuario desbloquear despesas ja bloqueadas para a realizagao da execugao orgamentaria.
Seu cadastro deve informar a data, seu valor, sua finalidade e sua fonte de recurso.
- Propiciar ao usuario interagir com o cadastro de bloqueios e desbloqueios atraves da listagem. Atraves da
listagem o usuario podera interagir com os filtros dos bloqueios, selecionando os registros por: Todos",
"Desbloqueados" ou a "Desbloquear”. Podera realizar operagoes oomo: Desbloquear, editar ou exduir
bloqueios. Podera interagir com o historico do bloqueio, que alem de visualizar toda movimentagao do
registro (bloqueios e desbloqueios), podera, pelo historico, editar ou exduir urn registro.
- Propiciar ao usuario parametrizar o cadastro de bloqueios de despesas. 0 usuario poder£ configurar o
sistema para bloqueios automaticos, ou para autorizar previamente cada bloqueio vindo do departamento
de compras, devendo ser notificado por mensagem no sistema, a cada novo pedido de bloqueio.
- Propiciar ao prdprio usuario personalizar o registro do desbloqueio com informagoes complementares
conforme necessidade da entidade utilizando informagoes adicionais.
- Propiciar ao usuario cadastrar adiantamentos concedidos de suprimento de fundos e de diarias. Essa
fundonalidade deve registrar todos os adiantamentos concedidos atraves do pagamento de empenhos que
possuam identifrcadores de Adiantamento ou diaria, possibiiitando ao usuario interagir com listagem
dinSmica que permita filtros por favoreddo, ou como "concedido", "comprovado", "a prestar contas",
"encerrados" ou ,,todos" em tela, sem necessidade de geragao de relatorios.
- Propiciar ao usuario realizar a devolugao de valores nao utilizados no adiantamento, atendendo a
necessidade da devolugao dos valores de adiantamento ou de diarias que nao foram utilizados. 0 usuario
pode executar a devolugao do saldo, o que desencadeia a anulagao dos documentos de pagamento,
liquidagao, em liquidagao (se existir) e empenho com o valor devolvido.
- Propiciar ao usuario visualizar e pesquisar os adiantamentos concedidos de suprimentos de fundos e de
diarias atraves da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se da pelo: Nome do credor, CPF, CNPJ e pela
Especificagao do empenho. Na listagem as informagoes visivas ao usuario sao: credor, CPF ou CNPJ,
numero do adiantamento, numero do empenho, especificagao do empenho, data do adiantamento, valor,
data limite para utilizagao, data limlte para prestagao de contas e status do adiantamento.
- Possibilitar aos usuarios interagir com os cadastros de agendas bamirias, realizando operagoes de
edigao e exdusao de agendas por meio da listagem dinSmica.
- No estomo de empenhos gerados atraves de ordens de compra permitir estomar tambem os itens da
ordem.
- Permitir estomo total ou parcial tanto do saldo da liquidagao quanto do valor das retengoes,
possibiiitando a subsbtuigao ou atteragao dos documentos fiscals.
- Propiciar ao usuario cadastrar a Anulagao de liquidagao, pagamento, prestagao de contas de
adiantamento e subempenho.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastros de atos, realizando operagoes de edigao e exclusao de
atos, bem como ter a possibilidade de visualizar documentos em anexo aos atos e fazer o download dos
mesmos, por meio da listagem dinSmica.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastros de naturezas de texto jundico, realizando operagoes de
edigao e exdusao de naturezas, por meio da listagem dinSmica.
- Propiciar ao usuario visualizar e pesquisar os tipos de atos pela listagem. A pesquisa pelos bpos de atos
pode ser reaiizada pela descrigao e pela classificagao. Na listagem as informagoes da descrigao e
dassificagao devem ser visrveis ao usuario e passiveis de ordenagao.
- Propidar ao usuario interagir com o cadastro de empenhos atraves da listagem. Por meio da listagem, o
usuario podera editar e exduir empenhos, alem de poder realizar copias de empenho, adidonar
subempenho, adidonar liquidagao, adidonar pagamento, adidonar anulagao, emitir relatorio e emitir nota.
Podera ainda realizar filtros por empenhos ou restos e empenhos a comprovar.
- Atraves da listagem din§mica de empenhos o usuario podera efetivar as etapas do "em liquidagao",
"liquidagao" e "pagamento", alem de poder gerar urn empenho complementar.
- Propidar ao usuario realizar o cadastro de liquidagao, conforme dispoe o art 63 da Lei n° 4.320/1964.
- Propidar ao usuario a opgao de sugerir o texto da especificagao do empenho no cadastro da liquidagao,
sem a necessidade de digitagao (preenchimento inteligente).
- Efetuar os langamentos automaticos das variagoes patrimoniais no momento da liquidagao de empenho e
arrecadagao da receita.
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- Propiciar ao usuario cadastrar regras contabeis espea'ficas de pianos de contas (PCASP) obi^finlcoes de
descartes para aplicagao nos documentos escrituraveis cabfveis. 0 cadastro deve informar sM^tgescrigao,
‘Og _
seu Status, o Documento escrituravel e sua Condigao.
- Propiciar ao usuario cadastrar uma Solicitagao de Diaria, com Identificador no empenho, com^feso,jnjL
momenta de realizar um Empenho utilizando o identificador "Diaria", esse empenho ficara associado a
solicitagao da diaria.
- Propiciar ao usuario utilizar marcadores nos cadastros, que serao utilizados nas iistagens dinamicas para
agilizar as anaiises e pesquisas, conforme sua necessidade.
- Propiciar ao usuario cadastrar os ordenadores da despesa, que sao autoridades cujo seus atos resultam
em emissao de empenho, autorizagao de pagamento, suprimento ou dispendio de recursos.
- Propiciar ao usuario cadastrar e interagir com os cadastros de organogramas, realizando operagoes de
edigao e exclusao de organogramas por meio da listagem dinamica.
- Propiciar ao usuario realizar a configuragao do momenta que ira realizar as retengoes da entidade, que
pode ser: na iiquidagao, no pagamento ou individual por retengao.
- Propiciar ao usuario criar e configurar as dassificagoes contabeis, permitindo a construgao de relatorios e
demais artefatos a partir das configuragoes estabelecidas.
- Permitir inscrever as contas contabeis automaticamente no sistema de compensagao dos empenhos de
adiantamentos, quando da sua concessao e o langamento de baixa respective, quando da prestagao de
contas.
- Propiciar ao usuario efetuar a prestagao de contas de adiantamento de suprimentos de fundos e de
diarias. A prestagao de contas do adiantamento deve ser realizada pela interagao do usuario com o
ambiente de listagem, sendo que na efetiva prestagao de contas deverao ser informados o respective
Numero e Data da prestagao, os comprovantes das despesas vinculadas e seus respectivos valores,
permitindo efetuar a devolugao de valores nao utilizados, caso existam.
- Propiciar ao usuario cadastrar Programas de govemo conforme necessidade da entidade. 0 cadastro
deve informar seu Numero e descrigao, seu Publico alvo, seus Objetivos, Justificativa, Diretrizes,
Responsavel, e Horizonte temporal, com listagem dinamica.
- Propiciar ao usuario cadastrar a Administragao de recursos, onde devem ser infbrmadas as contas
bancarias administradoras dos recursos e quais retengoes extras sao administradas por esses recursos. 0
cadastro deve informar o Recurso, a Conta bancaria administradora e a respectiva Retengao extra
orgamentaria administrada, com interagao posterior via listagem dinamica.
- Propiciar ao usuario cadastrar os tipos de comprovantes que serao utilizados no cadastro de
comprovantes para identificar o tipo de documento fiscal (Nota fiscal, Sentenga judicial, Guia de
recolhimento, Outros, Recibo, Fatura, Bilhete de passagem, Cupom fiscal, Conhecimento), podendo o
usuario interagir com o cadastro de tipos de comprovantes, realizando operagoes de edigao e exclusao,
atraves da listagem dinamica.
- Propiciar ao usuario cadastrar e interagir com os cadastros de transagoes financeiras podendo realizar,
atraves da listagem, operagoes de edigao e exclusao, bem como realizar a ativagao de determinadas
transagoes financeiras.
- Propiciar ao usuario interagir com os cadastros de unidades de medidas, realizando operagoes de edigao
e exclusao, atraves da listagem.
- Verificar estruturagao da configuragao de fases de encerramento de exercicio.
- Propiciar ao usuario reabrir o penodo contabil apos encerrado.
- Propiciar ao usuario realizar o encerramento do penodo contabil.
- Permitir a anulagao de empenhos estimativos para que os mesmos nao sejam inscritos em restos a
pagar.
- Permitir a transferencia dos saldos de balango para o exercicio seguinte, no encerramento do exerefeio.
- Nao permitir a exclusao de langamentos contabeis automaticos da execugao orgamentaria.
- Propiciar ao usuario cadastrar Eventos contabeis objetivando configurar roteiros pre-definidos para a
realizagao da escrituragao contabil conforme particularidade de cada documento escrituravel.
- No Roteiro Contabil devem ser informadas as Contas contabeis integrantes do Roteiro, seu Tipo (Debito
ou Credito), seu Par e Desdobramento caso possua.
- Propiciar ao usuario configurar o piano de contas conforme determina a legislagao aplicavel, podendo
interagir com o piano de contas atraves de pianilha dinSmica.
- Assegurar que as contas so recebam langamentos contabeis no ultimo mvel de desdobramento do Plano
de Contas.
- Possuir ambiente de escrituragao que permita interagao, podendo selecionar os documentos por:
’Todos", "Escrituraveis", "Descartado", "Atrasado", "Nao escriturado", "Inconsistente" ou "Escriturado".
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- Propiciar ao usuario estomar um langamento contabil, que deve reverter a escrituradao-d^iari(^meDt3S^^~7 ^
contabeis ja existentes. Seu cadastre deve informar o Langamerrto contabil desejado, si)a @ata de estorno,
«*■ V
seu historico e valor.
\
- Propiciar ao usuario descartar registros de interagoes nos servigos de empenhos, bloqueio^/dffiBloqi^s)^
arrecadagoes e escrituragao.
^
- Propiciar ao usuario recepcionar/armazenar os documentos enviados pelos departamentos competentes
para proceder com a escrituragao contabil.
- Propiciar ao usuario emitir o Balancete Dinamico, permitindo controlar atraves de filtros a consulta aos
langamentos e movimentagoes das contas contabeis. Possibilitando visualizar os langamentos das contas
confbrme o filtro, apresentando em forma de razao da conta, as movimentagoes da conta analitica em
questao. Os filtros possiveis para emissao do balancete din§mico devem ser por Penbdo: Anual, Mensal e
Diario; Grupo, Conta, Visao, Apenas Saldo Atual, Conta corrente, Componente, Registro contabil,
Totalizador por dia, Saldos iniciais, abertura, diarios, encerramento e documentos escriturados.
- Propiciar ao usuario gerar informagoes do sistema Contabil para o SIOPE
- Propiciar ao usuario emitir notas e relatorios a partir dos proprios ambientes do sistema.
- Propiciar ao usuario alterar a entidade logada no sistema rapidamente.
- Propiciar ao usuario realizar o registro dos tipos de certidoes expedidas por orgaos, ao informar uma
descrigao, utilizadas no cadastro de certidoes dos convenios.
- Propiciar cadastrar e realizar a interagao do usuario com o cadastro de convenentes e concedentes, por
meio da listagem dinamica.
- Propiciar ao usuario realizar pesquisar dos convenios recebidos cadastrados ao informar respective
convenio, seu objeto ou situagao do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situagao do mesmo,
demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informagoes do registro, ensejando maior
visibiiidade das informagoes que o usuario necessitar.
- Propiciar ao usuario realizar a prestagao de contas de convenios repassados de forma agil, gerados de
forma automatica com base nos pagamentos de empenho de convenios, por meio de informagoes basicas
como a data da respectiva prestagao e os comprovantes.
- Propiciar que pessoas ou empresas fomecedoras do muniefpio consulte os empenhos que estao
pendentes de pagamento pelo municipio via dispositive movel.
- Permitir registrar a destinagao das receitas decorrentes da aiienagao de bens, referente aos tres ultimos
exercicios conforma artigo 4°, paragrafo 2° almea III LRF.
- Propiciar ao usuario a realizagao da prestagao de contas para o Tribunal de Contas.
- Propiciar a captura, armazenamento e gestao de notas fiscais contra o CNPJ da entidade atraves de
monitoramento automatico no webservice da Secretaria da Fazenda National - SEFAZ;
- Propiciar a geragao automatica de Manifestagao de Recusa de operagao por Desconhecimento de
Operagao e Operagao nao Realizada;
- Possibilitar que pessoas ou empresas fomecedoras do municipio consulte os empenhos que estao
pendentes de pagamento pelo municipio via dispositivo move!.
2 - Transparencia MUNICIPAL
- Permitir a edigao das informagoes cadastrais das entidades.
- Permitir a selegao do estado e municipio atraves do filtro espedfico para cada um.
- Permitir ativar modo de alto contraste para facilitar acesso a deficientes visuais.
- Permitir ativar zoom para facilitar acesso a deficientes visuais ou com aiguma dificuldade visual.
- Possuir uma ferramenta de busca afim de listar as consultas que tiverem em sua descrigao do titulo,
palavras coincidentes com a o termo digitado para pesquisar.
- Possuir uma ferramenta que oriente os cidadaos quanto a navegagao do sistema, bem como facilitar a
busca pela informagao desejada.
- Possuir uma ferramenta que possibilita ao usuario leigo o entendimento de termos tecnicos utilizados nas
paginas do sistema.
- Permitir consulta de Receitas, Despesas, Veiculos, Patrimonio, Almoxarifado, Licitagoes, Compras,
Contratos, Pessoal, Demonstratives contabeis, Contas Publicas.
- Possuir uma segao especifica que permite a exibigao das informagoes das receitas do munfcipio e com
diferentes abordagens, como:
a) As receitas com detalhamento por entidade;
b) Maiores arrecadagoes por contribuinte;
c) Ingressos de receitas.
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- Possuir uma segao especifica que permite a exibigao das informagoes das despes^&i^entidade. As
informagoes da execugao da despesa podem ser analisadas com base nos seguintes relatonosi-Despe^as \<;'
por credor; Execugao de programas; Gastos diretos por despesas; Gastos diretos por orgao; tf^nSferencjaS'^
financeiras a terceiros; Empenhos a pagar por ordem cronologica; Despesas com diarias e passagens por
credor; Execugao de despesas; Gastos diretos de governo; Gastos diretos por favorecidos; Gastos diretos
por projeto/atividade; Despesas empenhadas, liquidadas e/ou pagas; Despesas com diarias e passagens;
Despesas com cartao corp. e suprimento de fiindos.
- Possuir uma segao espedfica que permite a consulta da reiagao dos vefculos da entidade, com
informagoes como 0 setor qual pertence, ano, placa e tipo, isto e, carro, onibus, maquinas e outros.
- Possuir uma segao espedfica para demonstragao da composigao dos bens que compoe 0 ativo
imobilizado da entidade, alem de possibilitar 0 acompanhamento das baixas dos bens (venda, desuso,
extravio, obsolescencia), com informagoes como a data de aquisigao e 0 valor de aquisigao.
- Possuir uma segao especifica que permite obter Informagoes do controle fisico e financeiro de entradas e
saidas de materials dos estoques da entidade.
- Possuir uma segao espedfica que permite a exibigao das licitagoes realizadas peia entidade, juntamente
com as etapas do processo, as modalidades, empresas ganhadoras, perdedoras, mercadorias com suas
respectivas quantidade e cotagoes de cada participante, alem dos responsaveis legais das empresas e a
reiagao dos fornecedores impedidos de licitar. Possibilitar tambem a publicagao dos documentos legais tais
como editais, avisos, retificagoes vincuiadas ao certame.
- Possuir uma segao especifica que permite a exibigao todas as compras de pequena monta realizadas pela
entidade atraves das compras diretas.
- Possuir uma segao espedfica que permite a exibigao dos itens contratuais dos seus fornecedores de bens
e servigos contratados pela entidade. Permitir tambem a publicagao do contrato, na sua Integra, para a
visualizagao completa do documento bem como aditivos e outros possfveis documentos adicionais.
- Possuir uma segao espedfica que apresenta a reiagao dos cargos e salaries dos servidores da entidade,
os valores calculados da folha de pagamento separando-os por entidade, secretaria, organograma, lotagao
e classificagao, conforme seus respectivos pianos de carreira.
- Possuir uma segao especifica que possibilite a visualizagao dos demonstrativos contabeis da entidade,
com as seguintes consultas:
a) Convenios;
b) Transferencias financeiras entre entidades governamentais;
c) Transferencias voluntarias;
d) Receitas e despesas extra orgamentarias;
e) Movimentagao de contas correntes bancarias.
- Possuir uma segao especifica para exibigao dos Relatorios de Gestao Fiscal e 0 Relatorio Resumido da
Execugao Orgamentaria, ambos compostos de uma serie de demonstrativos contabeis, publicados em
bases mensais, bimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais, conforme principio constitucional da
publicidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei n.° 9.755/98.
- Possuir uma segao espedfica para a consulta de publicagdes diversas (e opcionais) por parte da entidade.
A segao permitira a customizagao dos links e do titulo dos mesmos para que esteja da forma mais
adequada segundo interpretagao da entidade.
- Possuir uma segao especifica de acesso a informagao que possibilita ao cidadao efetuar questionamentos
atraves de urn canal direto com a entidade. Esta solicitagao pode ser somente digital ou protocolizada em
meio fisico se for de interesse da entidade.
- Possuir uma segao especifica de acesso a informagao que possibilita consultar urn relatorio com
estab'stica dos pedidos de informagao ja solicitados, os atendidos prorrogados, deferidos e indeferidos.
Alem disso, informar 0 quantitativo de solicitagoes, bem como 0 detalhamento de pedidos solicitados por
sexo, profissao, escolaridade e localizagao geografica.
- Permitir 0 cadastro de usuarios com carater de administrador os quais terao acesso a area administrativa
do sistema para realizar toda a configuragao do mesmo.
- Permitir 0 envio de e-mail que notifique 0 administrador e/ou responsavel pela transparencia ativa da
entidade sobre atualizagao e ultima geragao de carga para 0 sistema. O e-mail tambem notifica se ha
atraso de atualizagao dos dados.
- Possibilitar ao usuario realizar 0 relacionamento entre documentos e seus respectivos contratos ou
processes licitatdrios, para posterior exibigao na consulta de contratos ou licitagao.
- Permitir 0 cadastro de IPs para upload das cargas de dados, a fim de impedir que 0 envio de informagoes
nao seja realizado fora dos IPs cadastrados.
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- Permitir o cadastro dos dados da entidade, como enderego, contato, setores e responsav^s, alem da
$
>$'•
A«
possibilidade de inclusao de imagem do brasao do munidpio.
- Permitir o cadastro de links para que a eles sejam vinculados a relatorios conforme a nece§sidad£j
entidade. Estes relatorios devem ser disponibilizados as consuitas de publicagoes opcionais.
- Permitir o cadastro dos relatorios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei n.° 9.755/98,
conhecidos por pertencerem aos relatorios das Contas Publicas.
- Permitir o cadastro de setor(es) responsavel(eis) pelo acesso a informagao para que as solicitagoes sejam
efetuadas a elas, alem de exibir os dados juntamente com as infbrmagoes da entidade.
- Permitir o cadastramento de motivos para a negagao dos pedidos de acesso a informagao.
- Possibilitar o cadastro de perguntas frequentes as quais reunem respostas as perguntas mais comuns
que os intemautas do sistema fazem acerca do mesmo.
- Possibilitar o cadastro de termos e seus respectivos significados para que usuarios leigos, ao navegarem
pelas paginas do sistema, possam entende-los.
- Permitir a parametrizagao para exibir ou nao o cabegalho e rodape da entidade.
- Permitir que seja aplicada uma mascara aos CPF's e CNPJ’s, a fim de que sejam ocultados, conforme
configuragao da mascara, nos resultados das consuitas em que os mesmos aparecem. As mascaras podem
ser configuradas por munidpio e para cada alteragao flea registrado o seu responsavel.
- Permitir que o usuario realize as configuragdes para quais consuitas deseja exibir, de todos os sistemas
estruturantes, para a(s) entidade(s) vinculada(s) a eie.
- Permitir que as infbrmagoes consultadas pelo cidadao possam ser exportadas em diferentes formates
como PDF, ODT, ODS e CSV, utilizando filtros disponibilizados para cada serie de dados.
- Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao intemauta quanto a ausencia de informagao
da consulta por ete realizada, pelo fato da entidade nao ter fatos geradores para apresentar tais
informagoes.
- Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao intemauta quando a consulta por ele
realizada nao apresentar nenhuma informagao, com base nos filtros de busca estabeiecidos.
- Permitir o cadastro de uma mensagem a ser apresentada ao intemauta referente a ultima atualizagao dos
dados processados pelo sistema.
- Permitir o cadastro de uma mensagem de justificativa a ser apresentada ao intemauta, informando que a
entidade nao possui ou deixou de utilizer o sistema estruturante, ou outra justificativa que possibilite a
atualizagao diaria de cargas de dados do sistema.
- Possuir uma segao especifica que permite a parametrizagao das informagoes que serao exibidas, no
momento das consuitas, aos cidadaos quanto as receitas, despesas e demonstrativos contabeis da
entidade. Nas parametrizagdes poderao ser configuradas as informagoes sobre:
a) Detalhamento das receitas arrecadadas, possibilitando o comparativo entre as receitas orgadas,
langadas e efetivamente arrecadadas;
b) Empenhos da entidade com foco na visualizagao detalhada por credor;
c) Gastos por orgao, programas de govemo, por projeto/atividade e por elemento do gasto;
d) Valores pagos em diarias e passagens;
e) Estagio da execugao orgamentaria dos empenhos (empenhado, liquidado e pago);
f) Acompanhamento da execugao orgamentaria;
g) Convenios;
h) Transferencias financeiras entre entidades governamentais;
i) Transferencias voluntaries;
j) Receitas e despesas extra orgamentarias;
k) Movimentagao de contas correntes bancarias.
- Possuir uma segao especifica que permite a parametrizagao das informagoes que serao exibidas, no
momento das consuitas, aos cidadaos quanto a relagao dos vaculos da entidade, com informagoes como o
setor qua! pertence, ano, placa e tipo.
- Possuir uma segao especrfica que permite a parametrizagao das informagoes que serao exibidas, no
momento das consuitas, aos cidadaos quanto aos bens que oompde o ativo imobiiizado da entidade, alem
de possibilitar o acompanhamento das baixas dos bens (venda, desuso, extravio, obsolescencia), com
informagoes como a data e o valor de aquisigao, bem como a localizagao dos bens.
- Possuir uma segao especrfica que permite a parametrizagao das informagoes que serao exibidas, no
momento das consuitas, aos cidadaos quanto ao controle fisico e financeiro de entradas e safdas de
materials dos estoques da entidade.
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-Possuir uma segao especffica que permite a parametrizagao das infbrmagoes que
exibidas, no
/
memento das consultas, aos cidadaos quanto as licitagoes, contratos e compras diretaVt^jjzadas pela
/
entidade. Nas parametrizagoes poderao ser configuradas as infbrmagoes sobre:
• \fQ'\x
a) Licitagdes juntamente com as etapas do processo, as modalidades, empresas ganhadoras e p^rdedorasr
as mercadorias/servigos, alem dos responsaveis legais das empresas participantes;
b) Fomecedores impedidos de lidtar;
c) Contratos firmados pela entidade;
d) Compras diretas.
- Possuir uma segao espedfica que permite a parametrizagao das infbrmagoes que serao exibidas, no
momento das consultas, aos cidadaos quanto a informagoes de pessoal da entidade. Nas parametrizagoes
poderao ser configuradas as infbrmagoes sobre:
a) Quadro de pessoal;
b) Servidores inativos;
c) Servidores contratados/temporarios;
d) Estagiarios;
e) Niveis Salariais;
f) Agentes politicos;
g) Servidores/empregados ativos;
h) Servidores efetivos;
i) Servidores comissionados;
j) Total da folha de pagamento;
k) Servidores cedidos/recebidos;
l) Autonomos.
- As configuragoes devem permitir que os cargos e salaries existentes dos servidores, exibindo os valores
calculados da folha de pagamento separando por entidade, secretaria, organograma, iotagao, dassificagao
dos servidores confbrme seus respectivos pianos de carreira. Parametrizar as informagoes funcionais dos
servidores, verificando sua remuneragao, trocas de cargos, transferencias por cessao a outras entidades ou
fungoes.
- Permitir personalizar os niveis de detalhamento das consultas.
- Possibilitar a exibigao ou nao, para cada relatorio previsto na LRF e Resumidos da Execugao
Orgamentaria, os dados do muniefpio, da camara ou para ambos. Alem disso, permitir a selegao do ano a
partir do qual os dados poderao ser visualizados pelos cidadaos, bem como a opgao de exportar os dados.
- Possuir urn mecanismo de seguranga para a validagao entre a aplicagao e os sistemas estruturantes, a
fim de garantir que a carga de dados acontega seguramente entre as partes atraves desta validagao.
- Possuir uma segao espedfica que oferega links que possibilitem a entidade divulgar a sua pagina da
transparencia atraves de tais links dispomveis em outros sitios.
- Possuir uma segao espedfica que seja possfvel consultar e atender aos questionamentos e solicitagbes de
informagao realizados pelo intemauta.
- Possuir uma segao espedfica que seja possrvel consultar as cargas de dados oriundos dos sistemas
estruturantes para gerenciamento, controle e tratamento de eventuais inconsistencias no processo de
envio.
- Possuir uma segao espedfica que seja possfvel consultar todas as consultas ja efetuadas no sistema, com
a possibilidade de filtrar por consultas espedficas a fim de verificar todo o acesso do sistema e as consultas
mais solicitadas.
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acompanhamento e monitoramento das 39068 para cumprimento das obriga9oes do Sist/nTS1 ^S. N°
Integrado de Gestao e Auditoria - SIGA, das presta9oes de contas do processo eletronicd E-Tfcl®
<2.
do Controle Interno, nas notificagoes mensais do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado (fe ^
ft
Bahia - TCM, e das agoes administrativas, financeiras e de planejamento, no ambitolcfa. °UbfTca->js; m
&
Administra9ao Publica do Municipio de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze^
mil reais). DAS DOTAQOES ORQAMENTAriAS: As despesas para o pagamento deste contrato'^;^
&
correrao a conta dos recursos o^amentarios, constantes de dota9oes consignadas no or9amentoXs ' W,,
municipal vigente, atraves das dotapoes oroament^rias, abaixo descritas:
^
• V9'
UNIDADEGESTORA
FONTEDE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
ORGAO
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
TRABALHO
DA DESPESA
03/03 - SECRETARIA10000
2007 - MANUTENQAO DA 3390.35.00
MUNICIPAL
DE
SECRETARIA
DE 3390.39.00
ADMINISTRAQAO
E
administraqAo
E
PLANEJAMENTO______________
_____________________
__________________
PLANEJAMENTO
DOS PRAZOS DE EXECUQAO E VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato terS vigencia de 02
(seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que em comum acordo entre as
partes, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93. LOCAL E DATA DE
ASSINATURA: Boninal - Bahia, 05/01/2021. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Celeste Augusta
AraOjo Paiva - CPF n0 239.824.705-87. CONTRATADA: FSbio dos Santos Lopes - CPF n°
792.578.285-49. TESTEMUNHAS; Carmem Maria Araujo Brandao - CPF n°: 000.822.815-99 e
Holdimar Alonso Paiva - CPF n°: 058.341.655-16.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2021 - DISPENSA DE LICITAQAO N° 003/2021. TERMO
DE CONTRATO N° 004/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BONINAL - CNPJ n.°
13.922.612/0001-83. CONTRATADA: STAF TECNOLOGIA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, com sede na Avenida da Fran9a, n° 393, 2° Andar, Comercio, Municipio de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 40.010-000, inscrita no CNPJ sob 0 n° 03.361.154/0001-05 e lnscrig§o
Municipal sob o n° 153.919/001-54. OBJETO: Contratagao de empresa de tecnologia para
prestagao de servigos de locagao de sistemas de Gestao Publica Municipal com a prestagao de
servigos correlatos, licenciamento de uso e suporte tecnico dos modulos/aplicativos de
Contabilidade Publica e TransparSncia Municipal, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
DAS DOTAQOES ORQAMENTARIAS: As despesas para o pagamento deste contrato correrao a
conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagoes consignadas no orgamento municipal
vigente, atraves das dotagoes orgamentarias, abaixo descritas:_____
UNIDADEGESTORA
FONTE DE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
ORGAO
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA
TRABALHO
NATUREZA DA
DESPESA
03/03 - SECRETARIA 0000
2007 - MANUTENQAO DA 3390.39.00
MUNICIPAL
DE
SECRETARIA
DE 3390.40.00
administraqAo
E
ADMINISTRAQAO
E
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
08/08 - SECRETARIA 0002
2023 - MANUTENQAO DO 3390.39.00
MUNICIPAL DE SAODE
FUNDO MUNICIPAL DE 3390.40.00
- FUNDO MUNICIPAL
SAUDE
RECURSOS
DE SAUDE_______________
PR6PRIOS 15%
09/09 - SECRETARIA | 0000
2042
3390.39.00
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
3390.40.00
ASSIST£NCIA SOCIAL
AQOES
DO
FUNDO
- FUNDO MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE
DE
ASSIST£NCIA
ASSIST^NCIA SOCIAL
SOCIAL_____________ ________ __________________ ______________
DOS PRAZOS DE EXECUQAO E VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato'tera vigencia de 04
(quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, ate o limite de 48 (quarenta e oito) meses, desde que em comum acordo
entre as partes, conforme 0 disposto no art. 57, IV da Lei Federal n° 8.666/93. LOCAL E DATA DE
ASSINATURA: Boninal - Bahia, 13/01/2021. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Celeste Augusta
Araujo Paiva - CPF n° 239.824.705-87. CONTRATADA: Cassiano Lhopes Moreno - CPF n°
797.907.041-00. TESTEMUNHAS: Carmem Maria Araujo Brandao - CPF n0, 000 822 815-99 e
Holdimar Alonso Paiva - CPF n°: 058.341.655-16.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2021 - DISPENSA DE LICITAQAO N° 004/2021 TERMO
DE CONTRATO N° 005/2021. CONTRATANTE: MUNICfPIO DE BONINAL - CNPJ n°
13.922.612/0001-83. CONTRATADA: LINKS SISTEMAS DE AUTOMApAO LTDA-EPP, pessoa
juridica de direito privado, com sede na Rua Prefeito Jose Amarante, n° 50, Centro, Municipio de
>L
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