
 
SEPLAN SEFAZ CGE 

1 

Termo de Referência1 
- Objetivo 
 Esta Consultoria tem por objetivo a prestação de serviço de uma solução tecnológica 
Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil 
que atenda às necessidades e especificidades do Governo do Estado do Amapá incluindo todos 
seus Poderes constituídos, devendo integrar-se aos demais sistemas corporativos do Estado e 
estar em total consonância com a legislação pertinente. (estudo prévio disponível em: 
http://seplan.ap.gov.br/) 

 A contratação também contempla a prestação de serviços técnicos especializados de 
instalação, configuração, parametrização, customização, adequação, migração de dados, 
treinamento, manutenção, implementação em produção, operacionalização assistida e suporte 
técnico por período determinado. 

 Inclui-se também como possibilidade para contratação a solução que importe em atender 
ao objeto licitado a partir do aproveitamento/atualização do sistema atual que o Poder Executivo 
atualmente dispõe, em observância ao princípio da economicidade. 

A solução deve possuir ferramenta, completamente integrada à base de dados, que 
possibilite geração de consultas multidimensionais com recursos OLAP (ON-Line Analytical 
Processing – capacidade de analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas) e 
ainda, permitir a estratificação da base de dados da solução fornecida para fontes externas, como 
portal da transparência e demais sistemas do Governo do Estado incluindo todos os poderes 
constituídos. 

- Justificativa 
 A Solução tecnológica utilizada no Governo do Estado do Amapá, incluindo todos os 
poderes constituídos, atualmente atende as necessidades de PLANEJAMENTO, como a 
elaboração e o acompanhamento do Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária – 
LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. Quanto a EXECUÇÃO Orçamentária, Financeira, 
Patrimonial e Contábil, atualmente utilizada apenas pelo Poder Executivo, este tema sim requer 
uma atenção especial, do ponto de vista evolutivo, pois apesar de mais de 10(dez) anos estar 
atendendo as necessidades de execução do Estado, hoje essas necessidades precisam serem 
reavaliadas, percebendo a relevância dos controles na gestão dos gastos públicos, seguindo os 
preceitos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN de gerir as contas públicas de forma eficiente 
e transparente, zelando pelo equilíbrio fiscal e pela qualidade do gato público. 

 No caso específico da Execução Orçamentária e Financeira, o Governo do Estado do 
Amapá, incluindo todos os Poderes constituídos, utilizam solução tecnológica que não está 
atendendo a integralidade das orientações e exigências da STN, como a Matriz de Saldos 
Contábeis – MSC, exigida pela União, conforme Nota Técnica SEI nº 
2/2018/NUCOF/CCONF/SUCON/STN-MF, com fundamento no art. 48, §6º, da LRF, e alteração do 
Decreto nº 7.185/2010 decorre do devido alinhamento com a nova redação da Lei de 

                                                           
1 Cláusulas e condições gerais de contratação/licitação seguirão o padrão da CLC/PGE, prevendo-se 
apenas as particularidades relativas ao objeto em questão.  

http://seplan.ap.gov.br/
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Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), alterada pela Lei 
Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016. 

 A revisão se deve ao fato de que os entes da Federação deverão manter Sistemas Únicos 
de Execução Orçamentária e Financeira a serem utilizados por todos os Poderes e órgãos do 
respectivo ente, sendo que o sistema deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo 
respectivo, resguardada a autonomia administrativa e financeira e a independência dos Poderes (§ 
6º do art. 48 da LRF).  

 Por este motivo se faz necessário uma solução tecnológica Unificada de Gestão de 
Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil, que atenda em sua 
plenitude as exigências impostas por Lei, evitando a penalização do Governo do Estado do Amapá 
do não cumprimento das Leis vigente. 

- Características 
 A solução tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, 
Financeira, Patrimonial e Contábil para atender as necessidades do Governo do Estado do Amapá 
incluindo todos seus Poderes constituídos, tem que contemplar os itens descritos abaixo, entre 
outros: 

 

1- Característica Principal 
Que o sistema atenda orientações e exigências da STN, com a Matriz de Saldos Contábeis 

– MSC, exigida pela União, conforme Nota Técnica SEI nº 2/2018/NUCOF/CCONF/SUCON/STN-
MF, com fundamento no art. 48, §6º, da LRF, e alteração do Decreto nº 7.185/2010 decorre do 
devido alinhamento com a nova redação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), alterada pela Lei Complementar nº 156, de 28 de 
dezembro de 2016. 

A revisão se deve ao fato de que os entes da Federação deverão manter Sistemas Únicos 
de Execução Orçamentária e Financeira a serem utilizados por todos os Poderes e órgãos do 
respectivo ente, sendo que o sistema deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo 
respectivo, resguardada a autonomia administrativa e financeira e a independência dos Poderes (§ 
6º do art. 48 da LRF). 

 

2- Características Específicas 

2.1- Atenda o Plano Plurianual - PPA. 
2.1.1- Permita a elaboração do Plano Plurianual - PPA do Governo Estado do 

Amapá incluindo todos os poderes constituídos, com os atributos dos Programas e Ações de 
governo e suas respectivas Metas Físicas e Financeiras atendendo o artigo 175 da Constituição 
Estadual e o artigo 165 Constituição Federal. 

2.1.2- Permita a captação da proposta das unidades orçamentarias de forma 
descentralizada via internet e intranet preservando as instâncias de envio, como instância UO, 
instância SEPLAN, instância Projeto de Lei e Instância Lei. 
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2.1.3- Permita a geração formalizada do documento PPA, possibilitando a 
composição dos relatórios do sistema e a inclusão de outros documentos com extensão do tipo doc, 
xls, pdf, html, jpg etc, permitindo ainda a inclusão de capa, índice, separador, numeração sequencial 
e automática de página, cabeçalhos e rodapé consolidando a peça pronta para impressão 
assinatura e publicação. 

2.1.4- Figura ilustrativa de alguns atributos do PPA 

 

 

Legenda das cores das Figuras: 

Linha na Cor Cinza ______ O Estado já utiliza em Produção 

Linha na Cor Azul ______  Destacando o Tema abordado 

Linha na Cor Verde ______ O Estado utiliza parcialmente, requer Avaliação ou Atualização 

Linha na Cor Vermelha ______ O Estado não possui   



 
SEPLAN SEFAZ CGE 

4 

 



 
SEPLAN SEFAZ CGE 

5 

 



 
SEPLAN SEFAZ CGE 

6 

 

 

 

 

 

 



 
SEPLAN SEFAZ CGE 

7 

 

2.2- Atenda a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 
2.2.1. Permita a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do Governo 

Estado do Amapá incluindo todos os poderes constituídos, na proposta da Receita e Despesa com 
Projeções, Estabelecendo as principais diretrizes e metas da Administração Pública, atendendo o 
artigo 165 Constituição Federal. 

2.2.2. Permita a geração formalizada do documento LDO, possibilitando a 
composição dos relatórios do sistema e a inclusão de outros documentos com extensão do tipo doc, 
xls, pdf, html, jpg etc, permitindo ainda a inclusão de capa, índice, separador, numeração sequencial 
e automática de página, cabeçalhos e rodapé consolidando a peça pronta para impressão 
assinatura e publicação. 

2.2.3. Figura ilustrativa de alguns atributos da LDO 
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2.3- Atenda a Lei Orçamentária Anual - LOA. 
2.3.1- Permita a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA do Governo Estado 

do Amapá incluindo todos os poderes constituídos, com o detalhamento da Receita e Despesa com 
suas respectivas Metas Físicas e Financeiras dando Continuidade ao planejamento e Atendendo o 
artigo 175 da Constituição Estadual e o artigo 165 Constituição Federal. 

2.3.2- Permitir a importação dos Limites do PPA ou da LDO quando necessário, 
sem a dependência da área de TI ou da empresa de consultoria.  

2.3.3- Permita a captação da proposta das unidades orçamentarias de forma 
descentralizada via internet e intranet preservando as instâncias de envio, como instância UO, 
instância SEPLAN, instância Projeto de Lei e Instância Lei. 

2.3.4- Permita a geração formalizada do documento LOA, possibilitando a 
composição dos relatórios do sistema e a inclusão de outros documentos com extensão do tipo doc, 
xls, pdf, html, jpg etc, permitindo ainda a inclusão de capa, índice, separador, numeração sequencial 
e automática de página, cabeçalhos e rodapé consolidando a peça pronta para impressão 
assinatura e publicação. 

2.3.5- Permita a gestão de alterações orçamentárias efetuadas por meio de 
Emendas Parlamentares pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

2.3.6- Permitir planejar o contingenciamento na LOA. 

2.3.7- Figura ilustrativa de alguns atributos da LOA 
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2.3.8- Figura ilustrativa de alguns atributos da LOA utilizando um classificador 

orçamentário a mais de nome Plano Orçamentário -  PO, proposta de sugestão futura de 
implementação a ser avaliada pelo GEA. 

- O PO tem o objetivo de detalhar o gasto a um nível abaixo da Ação.  

 

(PARTE 1/2) 
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(PARTE 2/2) 

2.4- Atenda o Acompanhamento dos Programas e Ações de Governo.  
2.4.1- Permita o Acompanhamento tempestivo dos Programas e Ações de governo 

e suas respectivas Metas Físicas e Financeiras GEA. 
2.4.2- Geração automática da execução orçamentária e financeira dos Programas 

e Ações no Acompanhamento informando o Previsto na LOA Atualizado e Realizado no exercício 
2.4.3- Geração automática do Físico informado no PPA e na LOA para que possa 

ser comparado com o Realizado inserido no momento do Acompanhamento de cada exercício. 
2.4.4- Permitir o Administrador do Sistema a criação de Workflow de tramitação das 

informações inseridas pelas Unidades Orçamentárias para a Secretária de Planejamento. 
2.4.5- Permita o Administrador do Sistema configurar rotinas de alerta de 

mensagem a ser enviada pelo próprio sistema, alertas podendo ser cadastrados ou gerados 
automaticamente para os usuários ou apenas aos interessados como os Gerentes de Programa e 
Ação, como por exemplo vencimento de prazo de entrega dos relatórios.     

2.4.6- Permita formalização da geração automática dos relatórios Trimestrais para 
o acompanhamento da Secretaria de Estado do Planejamento e os Anuais de Gestão de cada 
Jurisdicionada no formato exigido pelo Tribunal de Contas do Estado. 

2.4.7- Figura ilustrativa de alguns atributos do Acompanhamento quando a Ação 
não tiver Plano Orçamentário – PO. 
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2.4.8- Figura ilustrativa de alguns atributos do Acompanhamento quando a Ação  
tiver Plano Orçamentário – PO. 
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2.5- Atenda a Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e 
Contábil com seus módulos de sustentabilidade ligadas a este tema.  
 2.5.1- Atenda à Portaria STN no 637, de 18 de outubro de 2012:  

- Parte I -  Anexo de Riscos Fiscal;  

- Parte II -  Anexo de Metas Fiscais;  

- Parte III - Relatório Resumido da Execução Orçamentárias; Parte IV – Relatório de 
Gestão Fiscal; 

 2.5.2- Geração automática dos relatórios da Lei no 4.320/64, da Lei 101/2000 e dos 
demais relatórios da Portaria da STN no 665, de 30 de novembro de 2010 e da Portaria da STN no 
637, de 18 de outubro de 2012; 

 2.5.3- Atenda à Lei no 131/2009, disponibilizando em tempo real, informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira para o Portal de Transparência do 
Governo do Estado do Amapá (www.transparencia.ap.gov.br); 

  2.5.4- Atenda à Portaria STN no 437, de 12 de julho de 2012:  

- Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais; 

- Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos; 

- Parte IV - PCASP 

- Parte V – DCASP do MCASP 

  2.5.5- Atenda à Portaria da STN no 438, de 12 de julho de 2012: 

 - Atualização dos Anexos no 12(BO) no 13(BF), no 14 (BP), no DVP, no 18 
(DFC), no 19 (DMPL) da Lei 4.320 de 17 de março de 1964; 

  2.5.6- Atenda à Portaria Conjunta da STN/SOF no 02, de 13 de julho de 2012: 

 - Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP e 
Demonstrativo de Estatística e Finanças Públicas; 

  2.5.7- Atenda à Portaria no 548 do MINISTÉRIO DA FAZENDA, que estabelece os 
requisitos mínimos de segurança contábeis do sistema integrado de administração financeira e 
controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, adicionais aos previstos no Decreto no 

7.185, de 27 de maio de 2010; 

  2.5.8- Atenda ao Decreto no 7.185, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre o 
padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito 
de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, e da outras providências; 

  2.5.9- Atenda à Lei Complementar no 101/2000, art 50 § 3o; Lei no 4..320/1964, art. 
99 e Decreto Lei no 200/1967, art. 99, dispõem sobre a Contabilidade de Custos; 
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  2.5.10- Atenda à Portaria Interministerial da STN/SOF no 5, de 25 de agosto de 2015, 
que altera a estrutura de códigos da classificação a Receita quanto à Natureza, (Ementário da 
Receita)   

 

  2.5.11- Atenda as orientações e exigências da STN, com a Matriz de Saldos 
Contábeis – MSC, exigida pela União, conforme Nota Técnica SEI nº 
2/2018/NUCOF/CCONF/SUCON/STN-MF, com fundamento no art. 48, §6º, da LRF, e alteração do 
Decreto nº 7.185/2010 decorre do devido alinhamento com a nova redação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), alterada pela Lei 
Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016. 

 A revisão se deve ao fato de que os entes da Federação deverão manter Sistemas Únicos 
de Execução Orçamentária e Financeira a serem utilizados por todos os Poderes e órgãos do 
respectivo ente, sendo que o sistema deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo 
respectivo, resguardada a autonomia administrativa e financeira e a independência dos Poderes (§ 
6º do art. 48 da LRF). 

 

  2.5.12- EXECUÇÃO 

   Figura ilustrativa de alguns atributos da Execução: 



 
SEPLAN SEFAZ CGE 

18 

 

 

  



 
SEPLAN SEFAZ CGE 

19 

2.5.12- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

   Figura ilustrativa de alguns atributos da Execução Orçamentária: 
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   2.5.12.1- Formalização dos Créditos Adicionais 

Por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual é impossível 
prever todas as eventualidades que possam ocorrer durante a realização das ações de governo. 
Torna-se então necessário um mecanismo de ajuste suficientemente dinâmico para 
tempestivamente promover as alterações necessárias. Os créditos adicionais constituem um 
instrumento que permite o reforço ou abertura de novas dotações que não tenham sido previstas 
ou que tenham sido insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual. Concomitantemente se 
fazem necessários ajustes nas metas físicas para refletir as respectivas suplementações e 
anulações financeiras. Cabe às Unidades Orçamentárias a formulação dos pedidos de crédito 
devidamente justificados, junto à Secretaria de Planejamento. Créditos adicionais são autorizações 
de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento (Lei nº. 4.320/64, 
art. 40). 

Permita de forma descentralizada a tramitação da solicitação 
homologação até a aprovação, e a geração automática do Decreto e seus Anexos pronto para 
assinatura e publicação. 

Figura ilustrativa de alguns atributos do Créditos Adicionais: 
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2.5.13- EXECUÇÃO FINANCEIRA 

   Figura ilustrativa de alguns atributos da Execução Financeira: 
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2.5.13.1- Conciliação Bancária que atenda as exigências do 
ordenamento vigente, especialmente as orientações e normativas expedidas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN, inclusive quanto à emissão automatizada pelo sistema em questão de 
eventuais formulários, relatórios e matrizes a serem enviadas em meio digital ao Governo Federal, 
de forma que possamos ter uma conciliação bancaria tempestiva e consistente de forma 
automatizada. 

 Figura ilustrativa de alguns atributos da Conciliação Bancária; 
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2.5.14- Módulo de CONVÊNIO 

Permita o cadastro e registro de Convênio tanto o Governo do Estado 

estando como Concedente ou como Convenente decorrente de sua eventual aprovação. Os 

convênios podem ser firmados com organismos internacionais, Governo Federal, municípios, 

empresas públicas ou outras entidades. Nos convênios com o Governo Federal importante 

destacar, que a partir de 2012 com o Decreto Federal n 7.641 IN n 06/Jul/2012 que determina as 

Agências Bancárias só operem despesas de recurso de convênio federais por Ordem Bancária de 

Transferência Voluntária - OBTV no SICONV, todos os Estados da Federação se viram obrigados 

a atender a nova exigência Federal e para não ficar com seus sistemas estaduais fragilizados do 

ponto de vista contábil, temos que ter nesta Solução uma adequação que permita a criação de uma 

funcionalidade de OB de Regularização de (OBTV) para efeito contábil estadual, ou uma Integração 

com o SICONV do Governo Federal.  

Permita ainda ter em seu cadastro uma sequência de atributos 

similares ao do sistema SICONV como:  inserir os cronogramas de desembolso, Físico, Financeiro 

e os Aditivos, assim como acompanhar através de consultas e relatórios, os convênios de Receita 

e Despesa com todos os seus atributos como datas de celebração, início e final de vigência, 

publicação e rescisão, valores de concessão, contrapartida, valor original, valor do aditivo, valor 

total, assim como outras funcionalidades como prestação de contas, rotina de alerta de mensagens 

entre outras.  

Figura ilustrativa de alguns atributos do Convênio GEA Convenente: 
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Figura ilustrativa de alguns atributos do Convênio GEA Concedente: 
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Figura ilustrativa de alguns atributos do Convênio: 

 

2.5.15- EXECUÇÃO PATRIMONIAL 

Deve ser feito uma análise técnico entre as equipes da SEAD e da SEFAZ de 
avaliação integração entre os Sistema de Patrimônio do Estado com está Solução que tem a função 
de contabilizar o Patrimônio Estadual.  

Figura ilustrativa de alguns atributos da Execução Patrimonial: 
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2.5.16- CONTABILIDADE  

   Figura ilustrativa de alguns atributos da Contabilidade: 

 

 

Figura ilustrativa de alguns atributos da Contabilidade Expandida:  
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2.5.17- Automação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF que 
atenda as exigências do ordenamento vigente, especialmente as orientações e normativas 
expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, inclusive quanto à emissão automatizada 
pelo sistema em questão de eventuais formulários, relatórios e matrizes a serem enviadas em meio 
digital ao Governo Federal.  

2.5.18- Conformidade Diária e Mensal 

Que permita o controle interno a possibilidade de conformidade em todos os 
documento do sistema assim como seu fluxo 

2.5.19- Fluxo de Caixa 

Que permita o monitoramento de Receita e Despesa integrado com o Agente 
Financeiro (Banco), e permita projeções desta receita e despesas indicando como será o saldo de 
caixa para o período projetado.  

2.5.20- Controle de Precatórios  

Que permita o monitoramento e o controle das despesas com precatório, na tentativa 
de evitar bloqueio judicial. 

 

3- Características Gerais 

Que o Sistema tenha: 

3.1- Integração com os Poderes 
3.1.1- Permita a utilização de todos os Poderes constituídos.  

  

3.2- Ferramenta de Business Intelligence 
3.2.1- Permita o usuário a liberdade de criação de seus próprios relatórios, sejam 

eles, Sintéticos, Analíticos ou Gerenciais, sem a dependência da área de TI da contratante ou da 
empresa contratada, permitindo ainda: 

3.2.1-1 Que os dados armazenados em bancos relacionais, nos mais 
variados formatos, todos os totais, cálculos, filtros e formatação 
podendo rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário. 

3.2.1-2 A compatibilidade com diversos bancos como (Oracle, SQL, 
Postgree, Db2) 

3.2.1-3 A consulta de base transacionais ou de Datawarehouse 
3.2.1-4 Consultas instantâneas (Drill) entre dimensões 
3.2.1-5 Geração de Gráficos 
3.2.1-6 Exportação em PDF, XLS e outros 
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3.2.1-7 Compartilhamento de consultas com outros usuários ou grupo de 
usuários 

3.3- Forma de Acesso via Internet e Intranet 

3.3-1. Permitir acesso pela Rede Mundial de Computadores Internet, preservado o 
padrão mínimo de segurança mundial. 

3.3-2. Permita acesso pela Rede Local de Computadores Intranet do Governo do 
Estado do Amapá, preservado o padrão de segurança do Centro de Gestão de Tecnologia da 
Informação – PRODAP, que é o órgão provedor da infraestrutura de comunicação e que rege a 
política de TI do GEA. 

3.4- Dashboard  

3.4-1. Permita que o usuário crie um painel gráfico visual com informações online 
de qual quer conteúdo de diferentes temas da base de dados do sistema. 

 

3.5- Autonomia na Inicialização de um novo exercício 
3.5-1. Permita autonomia do Administrador de cada módulo tema do Sistema em 

iniciar o processo de um novo exercício, seja para abertura de um PPA, de uma LDO, de uma LOA  
até a Carga Inicial de abertura da Execução com a Nota de Dotação, permitindo a importação total, 
parcial ou individual das Unidades Orçamentária e Unidade Gestoras, seus atributo e metas físicas 
e financeiras informando a instância que pretende importar, já configurado pela contratada  na 
aplicação, disponibilizado como rotina operacional de utilização próprio administrador do sistema, 
sem a dependência da área de TI da contratante ou da empresa contratada. 

3.6- Autonomia de Configuração na aplicação 
3.6-1. Permita autonomia do Administrador de cada módulo tema do Sistema em 

configurar e efetuar a manutenção das regras do negócio, sem a dependência da área de TI da 
contratante ou da empresa contratada, como por exemplo: 

3.6-1.1. Criação de regras de compatibilidade que permita restringir ou impedir 
cenários em que o usuário venha a cometer um erro. 

3.6-1.2. Permitir definir novos roteiros contábeis 

3.6-1.3. Criação e configuração de Parâmetros do Sistema 

3.6-1.4. Criação e configuração das Regras de Descentralização, que define 
o status que uma Unidade Gestora vai estar por tipo provisões e destaques, liberação de cotas 
financeiras e cotas orçamentárias 

3.6-1.5. Permitir criar ou alterar um Workflow de tramitação. 

3.7- Controle da Dívida 
3.7-1. Permita o controle da dívida de forma automática de acordo como a 

movimentação financeira, permitindo o acompanhamento. 
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3.8- Gerenciador de Documentos 
3.8-1. Permita a geração formalizada de documento, possibilitando a composição 

dos relatórios do sistema e a inclusão de outros documentos com extensão do tipo doc, xls, pdf, 
html, jpg etc, permitindo ainda a inclusão de capa, índice, separador, numeração sequencial e 
automática de página, cabeçalhos e rodapé, em fim consolidando a peça pronta para impressão 
assinatura e publicação. 

3.9- Administração de Segurança 
3.9-1. Permita o cadastro único de Usuário 

3.9-2. Permitir o cadastro do Usuário por Grupo e por Funcionalidade 

3.9-3. Permitir o Cadastro de Grupo 

3.9-4. Permitir o Bloqueio de Funcionalidade, por grupo, por usuário, por data, por 
horário, por dias da semana entre outros 

3.9-5. Permitir a configuração: 

3.9-5.1. De Tamanho mínimo de Senha 

3.9-5.2. De Tamanho máximo de Senha 

3.9-5.3. De quantidade de dias para expiração da senha 

3.9-5.4. De números de tentativas consecutivas de login incorreto para 
bloqueio de usuário 

3.9-5.5. De validação do código do usuário como CPF 

3.9-5.6. De Geração de senha automatizada via e-mail  

3.9-5.7. De configuração de e-mail para geração de senha, com assunto e 
texto do e-mail de recuperação de senha 

3.9-5.8. De itens de segurança, como: Obrigatório pelo menos um número, 
obrigatório pelo menos uma letra minúscula ou maiúscula, permitir 
manter a senha após expiração, não permitir somente números entre 
outras        

3.10- Integrado ao Agente Financeiro (Banco) 
3.10.1- Integrado ao Agente Financeiro (Banco) contratualmente comprovado de ser 

o administrador da conta única do Governo do Estado do Amapá, para os procedimentos de envio 
e retorno de dados de forma automática de pagamento, ficando a EMPRESA DE COLSULTORIA 
responsável pela configuração deste procedimento.   

3.11- Documentação das funcionalidades 
3.11.1- Que possibilite de maneira detalhada o registro histórico dos processos e 

procedimento das funcionalidades existentes e as demandadas, de forma acessível para o usuário 
no sistema. 
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4- Integração dos Sistemas utilizados pelo GEA  
 A EMPRESA DE CONSULTORIA deve preparar sua Solução para que envie e receba dados 
dos sistemas corporativos utilizados pelo Governo do Estado do Amapá abaixo relacionados.  

A troca de informações entre os sistemas se dará tanto de forma on-line como batch, 
dependendo da situação. 

 - Sistema de Administração Tributária do Estado – SATE 

* características técnicas e objetivo de integração deve ser informado pela SEFAZ 

 - Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIGRH 

* características técnicas e objetivo de integração deve ser informado pela SEAD 

 - Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA 

  * características técnicas e objetivo de integração deve ser informado pela SEAD em 
conjunto com a PGE por conta da central de licitações. 

 - Sistema de Gerenciamento de Documentos - SIG-DOCs 

Permitir que todos os documentos extraídos diretamente do da solução passivos a 
assinatura estejam adequados ao SIG-Docs no quesito Assinatura Eletrônica. 

* características técnicas a serem informadas pelo PRODAP      

 - Portal da Transparência do Governo do Estado do Amapá 

* características técnicas a serem informadas pelo PRODAP 

 - Em caso de integração especifica com algum sistema utilizado pelos Poderes também 
deve ser informado por eles as especificações técnicas e o objetivo da integração.  

 

5- Migração 
 A EMPRESA DE CONSULTORIA deve migrar os dados da base de dados do sistema 
atualmente em produção no GEA para a base de dados da Solução fornecida. A extração dos dados 
das bases existentes e a carga das informações para a base de dados da Solução são de 
responsabilidade da EMPRESA DE CONSULTORIA. A migração deve conter todos os exercícios 
hoje disponíveis na solução atual.  

 

6- Prestação se Serviços Técnicos Especializado 
 6.1- Planejamento 

  A EMPRESA DE CONSULTORIA deve apresentar todos os documentos relativos ao 
Plano de Trabalho. 
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 6.2- Instalação 

  A EMPRESA DE CONSULTORIA deve instalar a solução com todos os seus 
componentes de software no ambiente e equipamentos definidos pela CONTRATANTE. 

 6.3- Configuração 

  A EMPRESA DE CONSULTORIA deve configurar todos os itens necessários para o 
bom funcionamento de sua solução, inclusive no tocante a apresentação de telas e componentes 
gráficos, quando for o caso. 

 6.4- Parametrização 

  A EMPRESA DE CONSULTORIA deve definir todos os parâmetros iniciais da 
solução necessários para a implantação e operação do sistema.   

 6.5- Customização 

  A EMPRESA DE CONSULTORIA deve realizar a customização necessária para que 
sua solução atenda os requisitos definidos pela CONTRATANTE dentro dos prazos definidos no 
cronograma apresentado na proposta. 

 6.6- Treinamento 

  A EMPRESA DE CONSULTORIA deve ministrar treinamento para todos os 
servidores designados pela CONTRATANTE.  

6- Operação Assistida 
 A operação assistida será pelo período de 24 meses após o início das operações em 
ambiente de produção. Nesta fase a EMPRESA DE CONSULTORIA deve proceder às correções 
necessárias no ambiente de produção de forma monitorada pelas SECRETARIAS DE 
PLANEJAMENTO E DE FAZENDA DO AMAPÁ e fazer as interferências necessárias ao seu bom 
funcionamento, pelo período em que durar a operação assistida. O acompanhamento e as 
interferências dar-se-ão de forma remota ou presencial caso seja inviável a intervenção remota. 

 A EMPRESA DE CONSULTORIA deve corrigir todas as falhas e inconsistências 
apresentadas pela Solução em até 15 (quinze) dias antes do término da operação assistida, a partir 
desta data serão apenas efetuadas as correções e ajustes já demandados.  

 

7- Suporte Técnico 
 A EMPRESA DE CONSULTORIA deve prestar suporte técnico para as equipes das 
SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E DE FAZENDA DO ESTADO DO AMAPÁ desde o início do 
projeto até o final da Operação Assistida.  

 Não haverá suporte ao banco de dados (SGBD), mais sim ao conjunto de 
dados/informações e demais estruturas específicas da aplicação armazenadas no banco de dados. 
Os componentes de infraestrutura, tais como servidor de aplicação, equipamentos de rede e 
servidores, storage e servidor de banco de dados, são de responsabilidades do Centro de Gestão 
da Tecnologia da Informação – PRODAP. 
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 Os elementos aos quais a EMPRESA DE COLSULTORIA deverá dar suporte são: 
aplicações fornecidas/desenvolvidas pela EMPRESA DE COLSULTORIA, conjunto de 
dados/informações e demais estruturas especificas da aplicação armazenadas no banco de dados, 
incluindo todos os parâmetros necessários à configuração do ambiente para suportar a Solução 
ofertada.     

 

8- Garantia de atualização de versão durante o período de 
operação assistida para o bom funcionamento da solução 
 Faz parte do escopo desta consultoria a garantia de atualização de versão do software 
durante o período de operação assistida considerando as alterações no software fornecido seja de 
ordem Corretiva, Evolutiva e Adaptativa (que atenda as alterações na legislação). Durante o período 
de operação assistida, que será de 12 (doze) meses, podendo requisitar sua atualização, quando 
achar conveniente.  

 
9- Transferência de Tecnologia 
 A EMPRESA DE CONSULTORIA deve efetuar a Transferência de Tecnologia para o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ representado pela SECRETARIADE DE PLANEJAMENTO, 
SECRETARIA DE FAZENDA e ao CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 
PRODAP, possibilitando acompanhar a implantação do sistema junto a equipe da empresa e 
habilitá-los para a manutenção e expansão futura da solução.   

 
10- Documentação 
 A EMPRESA DE CONSULTORIA deve entregar à SECRETARIADE DE PALNEJAMENTO 
DO ESTADO DO AMAPÁ toda a documentação da Solução. 

 
11- Especificações da Solução  
 - Idioma 

A Solução e as customizações que venham a ser desenvolvidas – telas, documentação e 
ajuda (help) que interagem com os usuários, deverão ser disponibilizadas em idioma PROTUGUÊS 
DO BRASIL. 

 Toda documentação técnica e funcional da solução, bem como de quaisquer software que 
a integre, deverá ser disponibilizada em idioma PORTUGUÊS DO BRASIL. 

 O suporte técnico, em todas as fases do projeto, deverá ser prestado em idioma 
PORTUGUÊS DO BRASIL. 
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 A SECRETARIADE DE PALNEJAMENTO DO ESTADO DO AMAPÁ conduzirá toda e 
qualquer tratativa referente ao projeto, escrita ou verbal, em idioma PROTUGUÊS BRASIL. A 
responsabilidade pela tradução escrita ou falada, caso haja necessidade, será da EMPRESA DE 
CONSULTURIA. 

 

 

 

12- Requisitos da Solução 
 A Solução deve atender todos os requisitos técnicos, funcionais e de negócio definidos pelo 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ representado pela SECRETARIADE DE PALNEJAMENTO, 
SECRETARIA DE FAZENDA e pelo CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO 
– PRODAP. 

 A Solução deverá ainda, integrar-se com os sistemas corporativos dos Estado relacionados 
no item II. 

 A forma como cada integração será implementada será definida em conjunto pelas equipes 
das Secretarias de Planejamento, de Fazenda apoiadas pelo ente (órgão de qual quer poder do 
Estado do Amapá) Gestor do sistema a ser integrado, e a equipe da EMPRESA DE COLSULTORIA, 
de modo que fique aderente às necessidades do Governo do Estado do Amapá. 

 

13- Atestado de Capacidade Técnica e Fase Prática de 
Habilitação(teste de conformidade). 
 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PROPONENTE: 

A licitante deverá apresentar o atestado(s) de capacidade técnica em nome do licitante, 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, demonstrando que a licitante executou e/ou 
executa atividades previstas neste Termo de Referência, no que concerne ao fornecimento de 
objeto similar ao do Certame.  

a) Poderão ser apresentados mais de um atestado, sendo considerado para efeito de 

quantitativo a soma de todos os atestados.  

b) Um atestado poderá comprovar mais de uma experiência exigida.  

c) Somente serão considerados os atestados relacionados as experiências exigidas neste 

Termo de Referência.  

d) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados 

aqueles emitidos por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sua 
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subsidiária, controlada ou controladora e por empresa na qual haja pelo menos uma mesma pessoa 

física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da licitante.  

e) Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual 

diligência, inclusive validação do Contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e 

a licitante, além da desclassificação no processo licitatório, fica sujeita a licitante às penalidades 

cabíveis. 

PROVA DE CONCEITO TESTE DE CONFORMIDADE 

Após classificação das propostas e ultrapassada a fase de lances, o Pregoeiro solicitará à 
LICITANTE que se classificar em 1o (primeiro) lugar que apresente, no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis improrrogáveis, a contar da data da sessão do Pregão, 01(uma) amostra de todos os requisitos 
especificados no APÊNDICE A do presente termo, incluindo fornecimento da infraestrutura 
necessária para instalação e produção dos testes (equipamentos, servidores, estações, software, 
etc.); 

Essa amostra deverá ser montada no ambiente da CONTRATANTE e sua instalação e 
configuração será acompanhada e supervisionada pela equipe técnica do PRODAP e das 
SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO e de FAZENDA; 

A CONTRATANTE disponibilizará acesso à Internet para testes da solução; 
A não apresentação/instalação das ferramentas solicitadas no item anterior, no prazo 

estabelecido, ensejará a desclassificação da proposta da LICITANTE; 
Desclassificada a proposta da licitante, por desatendimento a quaisquer exigências fixadas 

no edital ou na sua proposta, o Pregoeiro deverá convocar a 2a (segunda) colocada pela ordem da 
rodada de lances efetuados e assim sucessivamente; 

Local de entrega do exemplar para verificação de conformidade: Será definido pela 
CONTRATANTE 

O resultado da análise da amostra será apresentado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
a contar da data de entrega do ambiente de testes e será com base na comprovação dos requisitos 
exigidos no projeto básico e na documentação técnica constante da proposta da LICITANTE que 
serão considerados como: 

a. CLASSIFICADA: a amostra comprova que a ferramenta atende a todos os requisitos 
exigidos no APÊNDICE A do Termo de Referência e cotados na proposta da licitante; 

b. DESCLASSIFICADA: a amostra não comprova que atende os requisitos exigidos no 
APÊNDICE A do Termo de Referência e/ou na proposta da licitante; 

A amostra desclassificada implicará na desclassificação da LICITANTE do certame. 
As amostras serão devolvidas à LICITANTE, tão logo termine todas as dúvidas e questões 

acerca das ferramentas cotadas; 
Não caberá à CONTRATANTE, sob qualquer hipótese, o pagamento de nenhum tipo de 

indenização em virtude da realização dos testes na amostra, seja ela rejeitada ou não; 
Após homologação da licitação e em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei No 

8.666/93, mediante recibo, o objeto deste será recebido: 
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a. provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade; 

b. definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo, após comprovação de 
adequação dos equipamentos e execução dos serviços de treinamento e implantação às cláusulas 
contratuais. 

Após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características da ferramenta, 
identificando eventuais problemas. Estando em conformidade, será efetuado o recebimento 
definitivo; 

Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do 
produto fornecido pelo prazo estabelecido nas especificações, obrigando-se a reparar aquela que 
apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante; 

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em 
desacordo com o especificado ou com a proposta, com defeito ou incompleto, a fiscalização 
notificará por escrito a Contratada, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso 
o pagamento até que sanada a situação; 

Em caso de material entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, 
será determinado um prazo pela fiscalização para que a Contratada substitua-o. A Contratada ficará 
obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado; 

A Contratada deverá entregar todo o material solicitado através da nota de empenho, não 
havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação; 

Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, 
sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido 
um prazo de 1 a 3 dias úteis para a Contratada fazer a substituição. 

A prova de conceito consistirá de até 08h úteis de apresentação da solução de atendimento 
do usuário do sistema instalado com banco de dados de teste do licitante e calculado pela mesma. 
Durante a prova serão feitos questionamentos ao licitante permitindo a verificação dos requisitos 
constantes na planilha preenchida do APENDICE A (LISTA DE CHECAGEM DE ADERÊNCIA DA 
SOLUÇÃO AOS REQUISITOS) de forma aleatória, a critério das SECRETARIAS. A infração de 
qualquer das regras estabelecidas nos itens anteriores, provocarão a sua desclassificação na prova 
de conceito. 

A LICITANTE deverá prover a carga da base de dados dos módulos na fase de prova de 
conceito para fins de teste de homologação do requisito de negócio com a carga mínima de 10 (dez) 
registros conforme por documento gerado por funcionalidade do sistema. 

A licitante classificada em primeiro lugar será convocada para realizar o Teste de 
Conformidade da Solução ofertada, com o objetivo de averiguar se a mesma de fato detém as 
características necessárias para realizar os serviços contratados de acordo com os padrões de 
qualidade, eficácia e eficiência exigidos e de acordo com as especificações técnicas do Termo de 
Referência 

A etapa de avaliação da solução será realizada na fase de aceitação, para a licitante 
provisoriamente em primeiro lugar, após a etapa de lances.   

A CONTRATANTE indicará uma equipe técnica de servidores para avaliar a execução do 
Teste de Conformidade. A solução utilizada neste Teste de Conformidade deverá ser a mesma (ou 
de versão superior) apresentada na proposta de preço, bem como aquela futuramente utilizada na 
prestação do serviço.  
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Poderá ser solicitada, durante o Teste de Conformidade, a demonstração de qualquer 
funcionalidade listada nas especificações técnicas da ferramenta constantes no Termo de 
Referência, sem prejuízo da avaliação dos requisitos funcionais do APÊNDICE A. 

O resultado do Teste de Conformidade deverá ser juntado aos autos do processo de 
compras no prazo de até 2 (dois) dias úteis pela equipe de servidores designada pela 
CONTRATANTE, ao fim da qual será emitido relatório sucinto descrevendo o status de atendimento 
dos itens constantes no Termo de Referência e nos requisitos funcionais do APÊNDICE A, bem 
como o resultado final (aprovado ou reprovado). A solução apresentada no Teste de Conformidade 
deverá ser aprovada pela equipe técnica da CONTRATANTE para que a proposta da licitante seja 
aceita. 

A licitante que não conseguir aprovação será desclassificada e, posteriormente, será 
convocada para a realização do Teste de Conformidade a próxima empresa classificada na posição 
imediatamente subsequente, nas mesmas condições e prazos. A CONTRATADA será 
desclassificada, caso a ferramenta apresente problemas de funcionamento não sanados durante o 
Teste de Conformidade. 

Todos os custos relativos ao Teste de Conformidade ficarão a cargo da CONTRATADA, a 
qual não terá direito a qualquer indenização, inclusive no caso de ser reprovada. A aprovação do 
Teste de Conformidade não exclui da CONTRATADA a obrigação de implementar os demais 
requisitos técnicos definidos no Termo de Referência para a solução, durante a prestação dos 
serviços. 
 

APÊNDICE A 

LISTA DE CHECAGEM DE ADERÊNCIA DA solução de atendimento que tem como objetivo 

disponibilizar um canal de comunicação com o usuário do sistema. Para esta finalidade será 

disponibilizada a solução oferecido pela licitante vencedora a ser avaliada pela equipe de servidores 

designada pela CONTRATANTE.  

 

 Requisitos funcionais: 

ITEM Descrição Aderente 

  SIM NÃO 
 

01 – Matriz de Saldos 
Contábeis – MSC 

Que o sistema atenda orientações e exigências da STN, 
com a Matriz de Saldos Contábeis – MSC, exigida pela 
União, conforme Nota Técnica SEI nº 
2/2018/NUCOF/CCONF/SUCON/STN-MF, com 
fundamento no art. 48, §6º, da LRF, e alteração do Decreto 
nº 7.185/2010 decorre do devido alinhamento com a nova 
redação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), alterada pela 
Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016. 

A revisão se deve ao fato de que os entes da Federação 
deverão manter Sistemas Únicos de Execução 
Orçamentária e Financeira a serem utilizados por todos os 
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Poderes e órgãos do respectivo ente, sendo que o sistema 
deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo 
respectivo, resguardada a autonomia administrativa e 
financeira e a independência dos Poderes (§ 6º do art. 48 da 
LRF). 

02 - Integração com os 
Poderes 

Permita a utilização de todos os Poderes constituídos no 
Governo do Estado do Amapá. 

 

3 - Ferramenta de 
Business Intelligence 

Permita o usuário a liberdade de criação de seus próprios 
relatórios, sejam eles, Sintéticos, Analíticos ou Gerenciais, 
sem a dependência da área de TI da contratante ou da 
empresa contratada, permitindo ainda: 

- Que os dados armazenados em bancos relacionais, nos 
mais variados formatos, todos os totais, cálculos, filtros e 
formatação podendo rapidamente ser definidos e alterados 
pelo usuário. 

- A compatibilidade com diversos bancos como (Oracle, 
SQL, Postgree, Db2) 

- A consulta de base transacionais ou de Datawarehouse 

- Consultas instantâneas (Drill) entre dimensões 

- Geração de Gráficos 

- Exportação em PDF, XLS e outros 

- Compartilhamento de consultas com outros usuários ou 
grupo de usuários 

 

4 - Forma de Acesso via 
Internet 

Permitir acesso pela Rede Mundial de Computadores 
Internet, preservado o padrão mínimo de segurança 
mundial. 

 

5 - Forma de Acesso via  
Intranet 

Permita acesso pela Rede Local de Computadores Intranet 
do Governo do Estado do Amapá, preservado o padrão de 
segurança do Centro de Gestão de Tecnologia da 
Informação – PRODAP, que é o órgão provedor da 
infraestrutura de comunicação e que rege a política de TI do 
GEA. 

 

6 - Dashboard Permita que o usuário crie um painel gráfico visual com 
informações online de qual quer conteúdo de diferentes 
temas da base de dados do sistema. 

 

 

7 - Autonomia na 
Inicialização de um novo 
exercício 

Permita autonomia do Administrador de cada módulo tema 
do Sistema em iniciar o processo de um novo exercício, seja 
para abertura de um PPA, de uma LDO, de uma LOA  até 
a Carga Inicial de abertura da Execução com a Nota de 
Dotação, permitindo a importação total, parcial ou individual 
das Unidades Orçamentária e Unidade Gestoras, seus 
atributo e metas físicas e financeiras informando a instância 
que pretende importar, já configurado pela contratada  na 
aplicação, disponibilizado como rotina operacional de 
utilização próprio administrador do sistema, sem a 
dependência da área de TI da contratante ou da empresa 
contratada. 
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8 - Autonomia de 
Configuração na 
aplicação 

Permita autonomia do Administrador de cada módulo tema 
do Sistema em configurar e efetuar a manutenção das 
regras do negócio, sem a dependência da área de TI da 
contratante ou da empresa contratada, como por exemplo: 

- Criação de regras de compatibilidade que permita restringir 
ou impedir cenários em que o usuário venha a cometer um 
erro. 

- Permitir definir novos roteiros contábeis 

- Criação e configuração de Parâmetros do Sistema 

- Criação e configuração das Regras de Descentralização, 
que define o status que uma Unidade Gestora vai estar por 
tipo provisões e destaques, liberação de cotas financeiras e 
cotas orçamentárias 

- Permitir criar ou alterar um Workflow de tramitação. 

 

9 -  Controle da Dívida Permita o controle da dívida de forma automática de acordo 
como a movimentação financeira, permitindo o 
acompanhamento. 

 

10 - Gerenciador de 
Documentos 

Permita a geração formalizada de documento, possibilitando 
a composição dos relatórios do sistema e a inclusão de 
outros documentos com extensão do tipo doc, xls, pdf, html, 
jpg etc, permitindo ainda a inclusão de capa, índice, 
separador, numeração sequencial e automática de página, 
cabeçalhos e rodapé, em fim consolidando a peça pronta 
para impressão assinatura e publicação. 

 

11 -Administração de 
Segurança 

- Permita o cadastro único de Usuário 

- Permitir o cadastro do Usuário por Grupo e por 
Funcionalidade 

- Permitir o Cadastro de Grupo 

- Permitir o Bloqueio de Funcionalidade, por grupo, por 
usuário, por data, por horário, por dias da semana entre 
outros 

- Permitir a configuração: 

 * De Tamanho mínimo de Senha 

 * De Tamanho máximo de Senha 

 * De quantidade de dias para expiração da senha 

 * De números de tentativas consecutivas de login incorreto 
para bloqueio de usuário 

 * De validação do código do usuário como CPF 

* De Geração de senha automatizada via e-mail  

* De configuração de e-mail para geração de senha, com 
assunto e texto do e-mail de recuperação de senha 

* De itens de segurança, como: Obrigatório pelo menos um 
número, obrigatório pelo menos uma letra minúscula ou 
maiúscula, permitir manter a senha após expiração, não 
permitir somente números entre outras 
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12 - Integrado ao Agente 
Financeiro (Banco) 

Integrado ao Agente Financeiro (Banco) contratualmente 
comprovado de ser o administrador da conta única do 
Governo do Estado do Amapá, para os procedimentos de 
envio e retorno de dados de forma automática de 
pagamento, ficando a EMPRESA DE COLSULTORIA 
responsável pela configuração deste procedimento. 

 

13 - Documentação das 
funcionalidades 

que possibilite de maneira detalhada o registro histórico dos 
processos e procedimento das funcionalidades existentes e 
as demandadas, de forma acessível para o usuário no 
sistema. 

 

14 - Contingenciamento 
do Orçamento 

possibilidade de planejar o contingenciamento na LOA  

15 - Conciliação bancária que atenda as exigências do ordenamento vigente, 
especialmente as orientações e normativas expedidas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, inclusive quanto à 
emissão automatizada pelo sistema em questão de 
eventuais formulários, relatórios e matrizes a serem 
enviadas em meio digital ao Governo Federal, de forma que 
possamos ter uma conciliação bancaria tempestiva e 
consistente de forma automatizada. 

 

16 - Conformidade Diária 
e Mensal 

que permita o controle interno a possibilidade de 
conformidade em todos os documento do sistema assim 
como seu fluxo    

 

17 - Fluxo de Caixa Que permita o monitoramento de Receita e Despesa 
integrado com o Agente Financeiro (Banco), e permita 
projeções desta receita e despesas indicando como será o 
saldo de caixa para o período projetado. 

 

18 - Controle de 
Precatórios 

Que permita o monitoramento e o controle das despesas 
com precatório, na tentativa de evitar bloqueio judicial. 

 

19 - Formalização dos 
Créditos Adicionais 

que permita de forma descentralizada a tramitação da 
solicita até a aprovação, e a geração automática do Decreto 
e seus anexos. 

Detalhas no item 2.5.12.1 do Termo de Referência 

 

20 – Módulo de 
CONVÊNIO 

que permita o registro dos convênios, tanto de receita 
quanto de despesa, com seu detalhamento de data de 
celebração, vigência, publicação, rescisão, prestação de 
contas, cronograma físico e financeiro, Aditivo e etc... 

Detalhas no item 2.5.14 do Termo de Referência 

 

21 - Atenda o Plano 
Plurianual - PPA. 

Descrição no item 2.1 do Termo de Referência   

 22 - Lei de Diretrizes 
Orçamentarias – LDO 

Descrição no item 2.2 do Termo de Referência  

 23 - Orçamentária Anual 
- LOA 

Descrição no item 2.3 do Termo de Referência  
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 24 - Acompanhamento 
dos Programas e Ações 
de Governo. 

Descrição no item 2.4 do Termo de Referência  

25 - Execução 
Orçamentária, 
Financeira, Patrimonial e 
Contábil 

Descrição no item 2.5 do Termo de Referência  

26 - Integração dos 
Sistemas utilizados pelo 
GEA 

A EMPRESA DE CONSULTORIA deve preparar sua 
Solução para que envie e receba dados dos sistemas 
corporativos utilizados pelo do Governo do Estado do 
Amapá relacionados no item 4 do Termo de Referência. 
- Sistema de Administração Tributária do Estado – SATE 
- Sistema Integrado de Recursos Humanos – SIGRH 
- Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA 
- Sistema de Gerenciamento de Documentos - SIG-DOCs 
- Portal da Transparência do Governo do Estado do Amapá 

 

 

 


