
Pregão Presencial 002/2017 – Avaliação de Requisitos

Requisitos funcionais Tecnológicos 

Descrição do Item Atende Não atende OBSERVAÇÃO
A licença de uso deve ser de um software integrado, com todas
as características
funcionais e tecnológicas mínimas, abaixo indicadas, para todos
os módulos

X

Ser em língua portuguesa do Brasil; X

Possuir base de suporte técnico e manutenção instalada no 
Brasil

X

Permitir exportação de dados através de arquivos, inclusive nos 
formatos XLS e texto CVS;

X
O sistema não exporta em formato XLS nativo. 

Possuir  controle de acesso aos módulos de cada sistema por
login e senha diferenciados para cada usuário, com restrição de
uso individual de cada senha;

X

Possuir gerador de relatório para cada módulo, que permita ao 
usuário definir critérios de seleção de dados, definir campos a 
imprimir, definir ordem de classificação dos dados, definir 
subtotais;

X

Não possui a funcionalidade de definição de subtotais

Oferecer  segurança  contra  violação  de  dados  ou  acessos
indevidos  às  informações,  através  do  uso  de  hierarquia  de
senhas, restringindo as tarefas de incluir,  alterar e excluir  aos
usuários responsáveis à tarefa;

X

Os módulos dos sistemas devem utilizar cadastro em comum
para fornecedores, itens de consumo do almoxarifado, setores
do CONTRATANTE , natureza de despesas
(classificação financeira para os pedidos e pagamentos) e centro
de  custos,  bem  como  para  as  demais  informações
compartilhadas entre os módulos.

X

Todos os acessos ao sistema devem ser registrados em arquivo,
informando o módulo e identificando data, hora, usuário e ação 
realizada.

X

Possibilitar ajuda on-line, permitindo todas as opções existentes 
no sistema ou ajuda
específica cada campo;

X

Possibilitar  o  encerramento  ou  bloqueio  do  exercício  pelo X



usuário  nos  diversos  módulos  do  Sistema,  impossibilitando  a
inclusão/alteração/exclusão  de  quaisquer  informações  de
exercícios anteriores.

Sistema multi-usuário, com arquitetura cliente/servidor ou web, 
para uso em rede local e funcionalidades específicas em WEB 
Services;

X

O banco de dados para os usuários deve ser único, com 
controles de acesso específicos; X

Funcionar em ambiente operacional Windows 7 e superior nas
estações de trabalho e em ambiente servidor Windows 2012 R2
Datacenter Edition;

X

O software integrado deve ser executado em banco de dados
SQL Server  Enterprise  2012 da Microsoft.  Caso seja outro,  o
fornecedor deverá se responsabilizar pelas ações de
aquisição de licenças, disponibilização e manutenção, sem ônus
adicionais;

X

A  integração  dos  módulos  deve  ser  em  tempo  real,
automaticamente.  A  integração  não  pode  ser  dada  por
transferências de arquivo de um módulo para outro em processo
batch;

X

Acesso simultâneo para até 100 usuários; X

A  quantidade  de  usuários  simultâneos  não  deve  limitar  a
quantidade de usuários que
podem ser cadastrados para utilizar o sistema.

X

Todos os módulos devem estar no mesmo ambiente (sistema 
operacional e banco de
dados).

X

O LOG de  uso  do  sistema deve  ser  utilizado  no  gerador  de
relatórios, visando permitir a confecção de relatórios contendo o
usuário que efetuou a alteração nos dados do sistema,
com a data e hora.

X



Controle Patrimonial

Descrição Atende Não Atende Observação

1. Integração: O módulo de controle patrimonial deve ser integrado aos
módulos de Compras e Licitação e de Almoxarifado, compartilhando,
dentre  outras  informações,  o  cadastro  de  materiais,  bens  e
fornecedores, e de Contabilidade Pública.

x

2.  Integração:  Integração  com  o  módulo  de  Contabilidade,
possibilitando o uso de todos os dados com reflexo contábil dos bens
constantes do sistema;

nulo nulo NULO – A contratação do módulo de contabilidade não faz parte do 
escopo da licitação.

3. Cadastro de bens: O Cadastro do bem deve conter os seguintes
dados: Número do tombo (sequencial controlado pelo sistema), código
de classificação, tipo de natureza do bem, Descrição completa do bem,
número  de  série,  Unidade  de  medida,  tipo  de  aquisição,  Valor  de
aquisição,  valor  da  depreciação,  valor  atual,  valor  de  mercado,
Fornecedor,  Documento,  data  da  nota  fiscal,  número  do  empenho,
classificação  contábil,  data  de  cadastramento,  localização,
responsável,  centro  de  custo,  estado  de  conservação,  data  de
garantia, histórico, situação (Ativo, inativo);

X

Não apresentou tipo de Natureza e Classificação Contábil

4.  Cadastro  de  bens  –  Classificação:  Cadastro  de  itens  com  a
classificação  do  bem  contendo  pelo  menos  3  níveis,  devendo  a
classificação ter o formato conforme exemplo abaixo:
a) Móveis
a.1) Cadeiras
a.1.1) Cadeiras sem braço
a.1.2) Cadeiras com rodízio
a.2) Mesas
a.2.1) Mesa redonda para reunião
a.2.2) Mesa com gavetas

x

5. Cadastro da classificação contábil:  O Cadastro das classificações
contábeis deve conter: código e descrição (sistemas de comunicações,
sistemas de processamento de dados, sistema de segurança, sistema
de transporte,  sistema de  Administração  Geral  (móveis  e utensílios,
materiais  bibliográficos,  máquinas  e  equipamentos,  outros  bens
móveis)

x

6. Cadastro de responsáveis: O Cadastro de responsáveis contendo:
nome do responsável, cadastro, cargo/função;

x

Não apresentou

7. Cadastro de tipo de natureza: Cadastro do tipo de natureza: código
e descrição;

x Não apresentou

8. Execução – Baixa de Bem: Possibilidade de baixa de bens a partir
da seleção do Tombo.

x Erro na demostração (não aparecia descrição)



9. Execução – Baixa de Bem: Manutenção de todos os dados dos bens
baixados;

x

10. Execução – Centro de Custos: O sistema deve permitir a alteração
do centro de custos dos bens.

x

11. Execução – Cadastramento de Bem: Mediante a integração com o
módulo  de  Compras,  o  usuário  deve  informar  apenas  os  dados
específicos do controle patrimonial, com opção de alteração de alguns
dados oriundos do módulo de Compras;

x

12. Execução – Cadastramento de Bem: Não deve aceitar a digitação
de itens com data de aquisição posterior a data atual.

x

13.  Execução –  Cadastramento  de  Bem:  No cadastramento de  um
bem,  o  sistema  deve  verificar  se  o  código  informado  para
cadastramento não está registrado para outro bem, assim como se o
código informado está na sequência do último que tiver sido registrado
para  igual  grupo  e  classe.  Neste  último  caso,  o  sistema  não  deve
permitir o cadastramento no código informado, para manter a utilização
sequencial de todos os números possíveis.

x

Não apresentou

14.  Execução  –  Cadastramento  de  bens  automatizado:  Inclusão
simplificada  de  múltiplos  bens  com  mesma  descrição,  reduzindo  o
processo de digitação de informações repetidas;

x

15.  Execução  -  Capacidade  de  Registros:  Sistema  de  controle
Patrimonial com capacidade ilimitada de itens registrados.

x

16. Execução – Depreciação: Permitir a depreciação por natureza do
bem, bem como o cadastramento do percentual de depreciação.

x

17. Execução – Depreciação: Cálculo de depreciação dos bens deve
ser  pro-rata,  permitindo  selecionar  todos  os  itens  ou  um  Setor  ou
Projeto específico;

x Não faz por setor ou projeto específico

18. Execução – Disposição de Tela: Tela única para Inclusão, Exclusão
e Alteração do bem, permitindo consulta simultânea a outros bens e
outras tabelas;

x Não permite consulta simultânea

19.  Execução  –  Inventário:  Processo  de  Inventário  com  opção
“Manual”,  através  da  listagem  por  setor  e  digitação  no  sistema  e,
futuramente, com opção “Eletrônica”, utilizando Coletor de dados para
informar localização do bem;

x

20. Execução – Movimentação de Bem: Possibilidade de transferência
automática  de  todos  ou  de  alguns  bens  constando  como  de
responsabilidade de um servidor para outro,  sem a necessidade de
alteração manual do responsável de cada bem individualmente.

x

21. Execução – Movimentação de Bem: Possibilidade de transferência x



automática de todos ou de alguns bens de um centro de custos para
outro, sem a necessidade de alteração manual do centro de custos de
cada bem individualmente.

22.  Execução  -  Movimentação  de  Bem:  Para  cada  bem,  deve  ser
mantido  o  histórico  de  movimentação  do  bem,  contendo  todas  as
localizações anteriores e respectivos responsáveis;

x Não apresentou

23. Execução – Pesquisas: Pesquisar bem pelo tipo de natureza, pelo
número do tombo, pelo código do bem, pelo fornecedor, por data ou
período  de  aquisição,  pelo  centro  de  custo,  pela  localização,  pelo
responsável;

x Não pesquisa pelo tipo de natureza

24. Relatório:  Emissão de Termo de Responsabilidade de Bem com
opção de inclusão de texto a escolha da administração, bem como os
seguintes  dados  mínimos  dos  bens:  número  do  tombo,  descrição,
localização, responsável pelo bem, data, responsável pela autorização
da movimentação.

x Necessitou de 2 telas para atender

25. Relatório: Emissão de Termo de Devolução de Bem com opção de
inclusão de texto a escolha da administração, bem como os seguintes
dados mínimos dos bens: número do tombo, descrição,  localização,
responsável  pelo  bem,  data,  responsável  pela  autorização  da
movimentação.

x Não dispõe do campo para  inclusão de texto a escolha da 
administração”

26.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  bens  por  Setor,  contendo:
Número do tombo, classificação, descrição, valor de aquisição, valor
da depreciação, valor atual, centro de custo, responsável;

x

27.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  bens  por  classificação,
contendo: Número do tombo, setor, descrição, valor de aquisição, valor
da depreciação, valor atual, centro de custo, responsável;

x

28. Relatório: Emissão de relatório de bens por classificação contábil,
contendo: Número do tombo, setor, descrição, valor de aquisição, valor
da depreciação, valor atual, centro de custo, responsável;

x

29. Relatório: Emissão de relatório geral dos bens, contendo: Número
do tombo, código de classificação, tipo de natureza do bem, Descrição
completa  do  bem,  número  de  série,  Unidade  de  medida,  tipo  de
aquisição, Valor de aquisição, valor da depreciação, valor atual, valor
de mercado, Fornecedor, Documento, data da nota fiscal, número do
empenho, classificação contábil, data de cadastramento, localização,
responsável,  centro  de  custo,  estado  de  conservação,  data  de
garantia, histórico, situação (Ativo, inativo);

x

30. Relatório: Emissão de relatório de histórico de movimentação do
bem  contendo:  todos  os  dados  dos  bens,  assim  como  todos  os
períodos,  as  localizações  e  os  responsáveis  do  bem,  desde  a  sua
aquisição, esteja ele ativo, inativo ou baixado;

x Não apresentou as movimentações pedidas



31.  Relatório:  Todos  os  relatórios  de  Bens  devem  disponibilizar  ao
usuário a opção de escolha de quais situações de bens devem ser
impressas(ativo, inativo ou baixado);

x

32.  Relatório:  Todos  os  relatórios  que  se  refiram  a  um  período
determinado pelo usuário devem levar em consideração a situação de
cada bem naquele período determinado, e não a situação atual.

x Não apresentou o relatório

33.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  divergências  em  inventário
eletrônico,  no  caso  de  implantação  do  Inventário  com  opção
“Eletrônica”, contendo: as divergências detectadas na localização, e/ou
não localização de bens, indicando os dados constantes do sistema e
os detectados no caso real;

nulo nulo Solicitação sem utilidade

34.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  bens  não  localizados  em
inventário,  contendo:  todos  os  dados  do  bem  e  os  referentes  à
localização atual registrada no sistema para o bem;

x

35. Relatório: Emissão de relatório de bens, ordenado pelo tombo, com
o seguinte layout:
Tombo | Descrição | N.Série | Empenho | Grupo | Classe | NF | Data
Aquisição | Fornecedor

x

36. Relatório: Emissão de relatório geral de bens contendo dados de
todos os bens cadastrados no sistema, sendo impresso ordenado de
acordo com a opção do usuário, devendo conter todos os dados dos
itens.

x Não apresentou o relatório

37. Perfis de acesso: Criação de senhas de acordo com os perfis de
usuários,  considerando  as  autorizações  para  a  realização  de
determinadas operações no sistema.

x



Controle de estoque – Almoxarifado

Descrição do item Atende Não atende Observação

1. Integração: O módulo de almoxarifado deve ser integrado aos
módulos  de  Compras  e  Licitação  e  de  Patrimônio,
compartilhando,  dentre  outras  informações,  o  cadastro  de
materiais, solicitações de compras e fornecedores.

x

2. Cadastro de Solicitação de Maeriais: Cadastro de solicitações
de  materiais  pelos  usuários  contendo:  data,  número  da
solicitação,  setor  solicitante  (centro  de  custos),  nome  do
responsável  pela  solicitação,  itens  solicitados,  quantidade
solicitada de cada ítem, campo para observações e campo para
assinatura. As solicitações de materiais devem ser apenas para
os  itens  cadastrados  no  sistema.  Para  os  itens  não
pertencentes ao cadastro de materiais, não deve ser permitida a
realização da solicitação de materiais.

x

3. Cadastro de Materiais: O cadastro do item deve conter os
seguintes  dados,  além  das  informações  básicas  informadas
quando  do  cadastramento  inicial  do  material:  custo  médio,
unidade de saída, estoque mínimo, estoque máximo, tempo de
reposição e ponto
de pedido;

x

4. Execução – Entrada/Saída de Material: O sistema deve 
permitir a entrada de material devolvido por uma unidade, sem 
a obrigatoriedade de informação de valor;

x O sistema não permitiu

5.  Execução  –  Lançamentos:  O  sistema  deve  permitir  a
exclusão de lançamento,  mediante controle de permissão por
senha,  além  do  estorno.  No  caso  de  exclusão,  toda  a
informação  lançada  anteriormente  é  retirada  do  sistema.  No
caso  do  estorno,  é  feito  um  novo  lançamento  visando
neutralizar  os  efeitos  do  primeiro  (“zerar”),  permanecendo
ambos no sistema.

x Justiticativa

6. Execução – Materiais para Estoque: Os materiais 
considerados como não estocáveis não devem ser integrados 
no Módulo Estoque.

nulo nulo Solicitação sem utilidade

7. Execução - Ponto de Pedido: Ponto de pedido deve ser 
recalculado pelo sistema, devendo ter a seguinte fórmula:

x



 Ponto de pedido=Quantidade de estoque mínimo+ (consumo 
médio diário no mês x tempo de reposição em dias).

8. Execução - Ponto de Pedido: Caso o atendimento a alguma
solicitação de materiais  implique no atingimento do Ponto de
Pedido,  o sistema deve,  automaticamente,  e no momento de
inclusão  da  Guia  de  Saída,  informar  ao  usuário  esta
circunstância.

x

9.  Execução  -  Solicitação  de  Materiais:  Permitir  aos  setores
requisitantes  solicitação  de  material  remotamente  através  do
sistema, de maneira on-line. Esta facilidade pode ser ativada ou
não.  O  sistema  não  deve  permitir  ao  usuário  solicitar  uma
quantidade zero de qualquer item.

x

10. Execução – Solicitação de Materiais: Mediante controle por
senha,  cada  usuário  cadastrado  deve  poder,  ou  não,  ter
permissão para requisitar material ao almoxarifado.

x

11. Execução – Solicitação de Materiais: O sistema não deve 
permitir a solicitação de item que esteja na situação de inativo 
ou com saldo zerado;

x Sem a verificação da situação/saldo

12. Execução – Solicitação de Materiais: Permitir que o setor de
almoxarifado  forneça  produtos  em  quantidade  diversa  da
requisitada,  ou, inclusive,  não fornecer nenhuma unidade dos
itens requisitados (quantidade fornecida igual a zero).

x

13.  Execução -  Solicitação de Materiais:  Permitir  ao setor  de
almoxarifado  informar  no  sistema  os  dados  referentes  ao
atendimento ou não da solicitação de material,  informando a
quantidade  de  material  fornecido,  campo  de  observações
diversas, situação (atendida ou
não atendida).

x Sem campo para colocar as observações

14. Execução – Solicitação de Material: A solicitação de material
depois  de  atendida,  somente  pode  ser  alterada  pelo
Administrador do Sistema.

x Não apresentou

15. Execução – Valoração do Estoque: Utilização do custo 
médio para valorizar o estoque.
Calcula-se da seguinte forma: 
QEA = Quantidade Estoque Atual;
CUA = Custo Unitário Atual;
QE = Quantidade Entrada; 

x



CUNF = Custo Unitário da NF; 
QA = Quantidade Atual
Custo médio = [(QEA x CUA) + (QE x CUNF)]  /  QA + QE

16.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  itens  solicitados
contendo:  data,  número da solicitação,  nome do responsável
pela solicitação,  itens solicitados, setor solicitante, quantidade
solicitada, quantidade fornecida, ordenada por setor, por itens e
por período indicado pelo
usuário

x

17. Relatório: Emissão de Guia de Saída, contendo: dados da 
solicitação e as quantidades a serem fornecidas;

x *

18.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  itens  em  Ponto  de
Pedido,  contendo  todos  os dados  dos  itens  que,  no  período
solicitado, atinjam o ponto de pedido, sugerindo a quantidade a
ser comprada, de acordo com os dados de saldo no estoque,
consumo médio e tempo de
reposição;

x Não sugere quantidade a ser comprada

19.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  Balancete  mensal,
contendo os seguintes dados: Código, Discriminação, Unidade,
Quantidade e Valor do Saldo Anterior, Quantidade e Valor das
Entradas, Quantidade e Valor das Saídas e Quantidade e Valor
Estoque atual;

x

20.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  Inventário  anual  deve
conter os seguintes dados: Item (código e descrição), Estoque
atual, custo médio unitário e valor total;

x *

21. Relatório: Emissão de relatório de consumo médio mensal
por  setor  contendo:  setor  solicitante,  itens  solicitados  e
quantidade média solicitada no período indicado pelo usuário,
contendo o custo médio unitário e total de cada item e total de
todos os itens solicitados;

x

22. Relatório: Emissão de relatório de consumo médio mensal
por  item  contendo:  código,  descrição  do  item,  unidade  de
compra,  unidade  de  saída,  setores  solicitantes,  quantidade
média  solicitada  no  período  indicado  pelo  usuário,  além  do
custo médio unitário e total de cada item e total de todos os
itens solicitados, bem como saldo atual no estoque, Ponto de
Pedido e tempo de reposição de cada item.

x



23.  Relatório:  Emissão  de  relatório  dos  itens  cadastrados
contendo  informações  diversas  dos  itens,  ordenados  por
Código,  ou  por  Descrição  ou  por  Classificação  do  Material
(natureza);

x Não classifica por natureza

24.  Relatório:  Emissão  de  relatório  Ficha  de  Controle  de
Estoque contendo: todo os dados do item, todas as aquisições
do  item  num  período  determinado  pelo  usuário,  com  suas
quantidades, valores, datas e fornecedores.

x Não apresentou o relatório

25. Relatório: Emissão de relatório de requisições atendidas, 
contendo todos os dados das requisições atendidas, bem como 
o somatório total de atendimentos.

x

26.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  requisições  atendidas
parcialmente,  contendo  todos  os  dados  das  requisições
atendidas  parcialmente,  inclusive  a  quantidade  solicitada,  a
quantidade fornecida.

x

27.  Relatório:  Emissão  de  relatório  de  requisições  não
atendidas,  contendo  todos  os  dados  das  requisições  não
atendidas em sua totalidade.

x Não apresentou o relatório

28. Relatório: Emissão de relatório de requisições pendentes, 
contendo todos os dados das requisições pendentes.

x

29.  Relatório:  A emissão  de  quaisquer  relatórios  deve  ter  a
opção de ordenação por ordem alfabética de itens, por código
do item, por setor requisitante, por código do setor requisitante,
bem  como selecionados  sempre  para  um  período  específico
indicado pelo usuário.

x Não possui opção de ordenação

30. Perfis de acesso: Criação de senhas de acordo com os 
perfis de usuários, considerando as autorizações para a 
realização de determinadas operações no sistema.

x



Licitações Públicas/Compras

 Descrição do item Atende Não 
atende

OBSERVAÇÃO

1. Legislação: O módulo de compras deve estar de acordo com
a  legislação  que  rege  as  aquisições  pelo  estado,  tanto  no
âmbito  federal  (Leis  Nos  8.666/93  e  10.520/02),  quanto
estadual (Lei n.º 9.433/05), com suas modificações;

x

2. Integração: Integração com todos os módulos do sistema, 
em especial os de Controle de Estoque e Controle Patrimonial;

x

3. Cadastro de Solicitações de Compras: Permitir aos setores
requisitantes  solicitação  de  pedido  de  compra  remotamente.
Esta  facilidade  pode  ser  ativada  ou  não.  Para  os  itens  não
pertencentes ao cadastro o requisitante não pode cadastrar o
item, mas deve informar detalhadamente em campo provisório
do pedido as suas características. O Sistema não deve permitir
o cadastramento de pedido de compras para itens cadastrados
no Sistema de Estoque;

x Não verifica o cadastramento para itens já existentes no Sistema de 
Estoque;

4.  Cadastro de fornecedores: Cadastro de fornecedores, com
os seguintes dados: nome de fantasia, razão social, endereço,
telefone, fax, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, e-
mail, pessoa de contato, ramo de atividade, bem como quais
produtos/serviços  do cadastro  a  empresa comercializa  e  em
quais ramos de atividades atua;

x

5. Cadastro de material e/ou serviço: Cadastro de material e/ou
serviço  contendo  toda  a  especificação  de  compras  do  item:
Código, descrição simplificada, descrição completa, unidade de
compra,  quantidade  de  unidades  por  embalagem,  valor  da
última compra, data da última compra, classificação (natureza
do item em no mínimo 2 níveis), código em outros sistemas;

x

6. Cadastro de Contratos e Aditivos: Cadastro dos Contratos e
Aditivos  celebrados,  contendo:  número do  contrato  principal,
número  do  aditivo,  data  de  assinatura,  data  de  publicação,
veículo de publicação, data final da vigência, valor, fornecedor,
objeto,  dotação  orçamentária  (projeto/atividade,  elemento  e
fonte), itens específicos, autoridade
responsável  pela  assinatura,  autoridade  responsável  pela

x



fiscalização,  acompanhamento  e  execução,  base  legal,
procedimento  de  contratação  (número  da  dispensa,
inexigibilidade ou licitação)

7.  Cadastro  de  Licitação:  Cadastro  dos  certames licitatórios,
acompanhamento  e  execução  de  todos  os  procedimentos
licitatórios,  em  quaisquer  modalidades  (Convite,  Tomada  de
Preços,  Concorrência),  com  registro  de  todas  as  etapas
externas  do  procedimento,  inclusive  com  o  controle  das
especificidades de cada modalidade(a exemplo de prazos para
apresentação  de  propostas,  prazos  recursais...):  julgamento
das propostas técnicas, julgamento das propostas de preços,
julgamento  da  habilitação,  recurso,  homologação  e
adjudicação.

x Não registra propostas técnicas

8. Cadastro das Atas de Registro de Preços: Cadastro das Atas
de  Registro  de  Preços,  contendo:  número  da  ata,  data  de
assinatura, data de publicação, veículo de publicação, data final
da  vigência,  objeto,  dotação  orçamentária  (projeto/atividade,
elemento e fonte),
itens  específicos,  autoridade  responsável  pela  assinatura,
autoridade responsável pela fiscalização,  acompanhamento e
execução, base legal, procedimento de contratação (número da
licitação), além de todos os fornecedores que registraram seus
preços na administração, e respectivos preços.

x

9.  Cadastro  das  Comissões  de  Licitações:  Cadastro  das
Comissões  de  Licitações  do  órgão  ao  longo  do  tempo,
registrando  o  ato  de  nomeação,  data  do  ato,  data  de
publicação,  veículo  de  publicação,  membros  e  período  de
vigência.

x

10.  Cadastro  dos  Pregoeiros:  Cadastro  dos  Pregoeiros  e
membros de equipe de apoio  do  órgão ao longo do tempo,
registrando  o  ato  de  nomeação,  data  do  ato,  data  de
publicação,  veículo  de  publicação,  membros  e  período  de
vigência.

x

11. Coleta de Preços: Possibilidade de geração automática de 
arquivo em meio magnético para a coleta de preços de 
produtos junto a diversos fornecedores, contendo a descrição 
dos produtos, quantidade pretendida, e campos para o 
preenchimento com os dados da empresa e seus preços. O 
sistema deve permitir a leitura do arquivo magnético devolvido 

x



e preenchido pelo sistema;

12. Contratos e Aditivos: Os aditivos celebrados devem estar
vinculados ao contrato original,de forma a permitir a obtenção
de  relatórios  específicos  para  cada  aditivo,  ou  global  do
contrato (contrato original e seus aditivos)

x

13. Contratos: Integração dos dados do contrato com outros 
módulos, sem necessidade de nova digitação de dados.

x

14.  Licitação,  Dispensas  e  Inexigibilidades:  Cadastro  do
processo,  acompanhamento  e  execução  de  todos  os
procedimentos  de  compras,  seja  por  dispensa  de  licitação,
inexigibilidade  de  licitação  ou  por  licitação,  com  registro  de
todas  as  etapas  do  procedimento,  desde  a  solicitação,
orçamento  prévio,  autorização  para  compra,  seleção   da
proposta, recurso, homologação e adjudicação.

x

15.  Execução  -  Autorização  de  Fornecimento:  Emissão  de
Autorização de Fornecimento para o vencedor do processo de
compra contendo:  todos  os  itens adjudicados ao fornecedor,
quantidade, valor unitário, valor total, e total do fornecedor, bem
como os dados de Dotação Orçamentária (Atividade/Projeto e
Elemento de Despesa), com possibilidade de emissão de uma
AF global  para o fornecedor, ou uma AF para cada dotação
utilizada;

x

16. Execução – Compra: A solicitação de Compra deve originar 
Compra Direta ou Processo Administrativo.

x

17.  Execução  –  Compra:  Possibilitar  que  o  processo
administrativo seja considerado como encerrado, mesmo sem
qualquer  aquisição,  para  os  casos  onde  a  autoridade
competente  não  autoriza  a  aquisição  solicitada  ou  não  foi
encontrado fornecedor para o material pretendido.

x

18. Execução – Compra: O Processo Administrativo originará
um Processo de Compra ou não. Os números dos processos,
tanto administrativo quanto de compra, deverão ser sugeridos
sequencialmente pelo sistema, com opção de alteração pelo
usuário, quando do cadastramento.

x Não conforme para numeração de processo

19. Execução – Controles: Pedir Confirmação para a exclusão
de  qualquer  item  ou  processo,  a  cada  pedido  de  exclusão
efetuado,  para  fins  de  segurança  dos  dados,  evitando  a

x



exclusão indevida.

20. Execução – Controles: A exclusão do processo de compras 
deve ser controlado através de senhas.

x

21. Licitação – Adjudicação: Possibilidade de adjudicação por
valor  diverso  do  licitado  (casos  em  que  o  licitante  oferta
desconto no ato da contratação ou em que há revisão do valor
licitado para mais ou para menos).

x

22. Licitação – Adjudicação: Possibilidade de adjudicação em
quantitativos superiores ao total licitado, até o limite de  25%,
mediante  simples  aviso  de  que  deve  ser  formalizado  o
processo de aditivo.

x Não permite aviso no sistema

23.  Licitação  -  Pregão  Eletrônico:  Cadastro  do  certame,
acompanhamento  e  execução  de  todas  as  etapas  de  um
processo de compra na modalidade Pregão Eletrônico, mesmo
que o procedimento “on line” seja efetuado por outro sistema,
contemplando  os  seguintes  registros:  licitantes  com  ou  sem
credenciamento  na  sessão,  valores  propostos  inicialmente,
seleção automática e manual para a etapa de lances, todos os
lances de cada licitante (com possibilidade de registrar lances
intermediários,  entendidos  estes  como  inferiores  ao  lance
anterior da licitante, mas superior ao menor lance já oferecido
no certame).

x Não permite registrar lances intermediários, entendidos estes como 
inferiores ao lance anterior da licitante, mas superior ao menor lance 
já oferecido no certame

24.  Licitação  -  Pregão  Presencial:  Cadastro  do  certame,
acompanhamento  e  execução  de  todas  as  etapas  de  um
processo  de  compra  na  modalidade  Pregão  Presencial,
contemplando  os  seguintes  registros:  licitantes  com  ou  sem
credenciamento na sessão,
valores propostos inicialmente,  seleção automática e manual
para  a  etapa  de  lances,  todos  os  lances  verbais  de  cada
licitante (com possibilidade de registrar  lances intermediários,
entendidos estes como inferiores ao lance anterior da licitante,
mas superior  ao menor  lance já oferecido no certame),  bem
como registro dos valores finais
negociados pelo pregoeiro, finda a etapa de lances.

x Não permite registrar lances intermediários, entendidos estes como 
inferiores ao lance anterior da licitante, mas superior ao menor lance 
já oferecido no certame

25. Licitação – Pregão Presencial: Permitir que o registro dos
preços iniciais e dos lances seja feito por item. Assim, teremos
o vencedor  de um item, antes mesmo do cadastramento do
preço proposto pelos licitantes para o item seguinte. Ou seja, o

x



sistema não deve obrigar
o registro dos preços de todos os itens de todos os licitantes
antes do registro dos lances. Ao iniciar um item, o sistema deve
permitir  o registro do preço inicial de todos os licitantes para
aquele item, processando a rotina para seleção dos preços que
se encontrem na
zona de classificação para a etapa de lances e o registro dos
lances de cada licitante para este item, antes de iniciar o item
subsequente.

26.  Licitação  -  Tipo  Técnica  e  Preço:  Cadastro  do  certame,
acompanhamento  e  execução  de  todos  os  procedimentos
licitatórios,  em  quaisquer  modalidades,  do  tipo  “Técnica  e
Preço”, com os seguintes registros: nota técnica, nota de preço,
nota de classificação.

x Não registra propostas técnicas

27. Licitação: Possibilidade de revogar e anular itens 
específicos de um processo licitatório.

x

28. Licitação: Possibilidade de revogar e anular um processo 
licitatório por completo.

x

29.  Orçamento Prévio: Emissão de Coleta de Preço para os
prováveis  fornecedores,  devendo  o  sistema  selecionar  os
fornecedores de acordo com o item requisitado e respectivos
ramos de atividade;

x Não seleciona fornecedores

30. Orçamento Prévio: Transferir dados da Coleta de Preços 
também para Processo Administrativo.

x

31. Orçamento Prévio: Permitir coleta de preços quando a 
solicitação de compra originar um Processo Administrativo.

x

32. Registro de Preços: O sistema deve permitir a adjudicação
de  itens  para  quaisquer  dos  fornecedores  que  tenham
registrado  seu  preço  na  Administração,  mediante  indicação
pelo usuário de qual fornecedor, quantidade, item e valor serão
adjudicados.

x

33. Relatório: Emissão de relatório de Acompanhamento de Ata
de  Registro  de  Preços,  contendo:  número  da  ata,  data  de
vigência  da  ata,  número  do  processo de  licitação,  objeto,  e
todos  os  itens  (número  do  item,  descrição  do  item  e
quantidades  previstas),  e  todas  as  adjudicações  procedidas,
com  respectivos  quantitativos,  valores,  fornecedores  e

x



empenhos/Autorização  de  Fornecimento,  e,  ao  final,
respectivos saldos disponíveis para
aquisições futuras.

34.  Relatório:  Emissão  de  Termo  de  Homologação  do
procedimento  de  licitação,  com  possibilidade  de  escolha  do
texto a critério da Administração;

x

35.  Relatório:  Emissão  do  Termo  de  Adjudicação  do
procedimento  de  licitação,  com  possibilidade  de  escolha  do
texto a critério da Administração;

x

36.  Relatório:  Emissão  de  Atestado  de  Capacidade  Técnica
específico  para  os  casos  de  prestação  de  serviços  ou
fornecimento de produtos, a partir dos dados do contrato/aditivo
e  do  procedimento  que  deu  origem  à  contratação,  com
possibilidade  de  pedido  de  emissão  por  fornecedor,  por
procedimento, por item e por adjudicação, a partir das
Autorizações de Fornecimento emitidas.

x

37. Relatório: Emissão de relatório de Contratos a Vencer em
periódico indicado pelo usuário contendo: número do contrato,
nome  da  contratada,  telefone  da  contratada,  e-mail  da
contratada, objeto, valor e data de vencimento, ordenado por
data de vencimento.

x

38. Relatório: Emissão de relatório sobre Contrato específico, a
partir  da  informação  deste  número  do  Contrato  Superior,
contendo os dados do Contrato Superior e dos seus aditivos,
contendo número do contrato principal, número do aditivo, data
de  assinatura,  data  de  publicação,  datas  inicial  e  final  da
vigência,  valor  previsto,  valor  de  cada  empenho  e  total
empenhado,  valor  pago,  fornecedor,  objeto,  dotação
orçamentária  (projeto/atividade,  elemento  e  fonte),  itens
específicos, autoridade responsável pela assinatura, autoridade
responsável pela fiscalização, acompanhamento e execução,
ocorrências  registradas,  base  legal,  procedimento  de
contratação (número da dispensa, inexigibilidade ou licitação).

x Não atende as especificações sobre empenhos e pagamentos

39.  Relatório:  Emissão  de  Pareceres  segundo  modelos  pré-
definidos  pelo  usuários:  Parecer  Contábil,  Parecer  Jurídico,
Parecer  do  Pregoeiro  na  licitação  Tradicional,  Parecer  do
Pregoeiro para Registro de Preços, Parecer da Comissão na
licitação tradicional, Parecer

x



da Comissão na licitação para Registro de Preços;

40. Relatório: Emissão de relatório de Mapa de Coleta/Quadro
Comparativo de Preços, contendo o preço de cada fornecedor
pesquisado, no caso de orçamento prévio, ou o menor preço
oferecido pelo fornecedor no caso de processos licitatório;

x

41. Relatório: Emissão de relatório de Solicitações de Compras,
sintético  ou  analítico,  contendo:  quantidade  de  pedidos  de
compra por setor,  itens pedidos, quantidade pedida, situação
(atendida  ou  em  aberto),  forma  de  aquisição  (se  atendida),
procedimento  de  aquisição  (modalidade  e  número),  valores
unitários  e  total,  com  opção  de  emissão  por  período
estabelecidos pelo usuário;

x Não apresentou o relatório

42.  Perfis  de acesso:  Criação de senhas de acordo com os
perfis  de  usuários,  considerando  as  autorizações  para  a
realização de determinadas operações no sistema.

x



Quadro comparativo de resultados

Atende Não atende Anulados

Requisitos funcionais Tecnológicos 18 2 -

Controle Patrimonial 21 14 2

Controle de estoque – Almoxarifado 19 10 -

Licitações Públicas/Compras 32 10 -

Soma 90 36 2

Percentual 71,4% 28,6%


