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RESPOSTA AO RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

Este documento tem por finalidade esclarecer a avaliação dos resultados 
referentes ao módulo do sistema: Compras e Licitações. 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

1.5.6. 0 controle das despesas realizadas e a realizar, referentes As dispensas de 
licitações, com a finalidade de gerir os limites legais, encontra-se em processo de 
implementação e teste. 

1.5.7. Novos campos e validações estão sendo implementados para o controle e gestão 
da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores. 

1.5.17. Com as implementações ditas na resposta ao item 1.5.7., o item 1.5.17. será 
atendido. 

1.5.23. Com as implementações ditas na resposta ao item 1.5.7., o item 1.5.23. será 
atendido conforme cadastramento das certidões negativas, alertando caso alguma esteja 
vencida. 

1.5.25. Com as implementações ditas na resposta ao item 1.5.6., o item 1.5.25. será 
atendido. 

1.5.42. A integração entre o Sistema Licitação e o Sistema Contábil, permitindo o 
bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório, encontra-se em processo 
de desenvolvimento e teste. 

A inclusão dos itens 1.5.6., 1.5.7., 1.5.17., 1.5.23., 1.5.25. e 1.5.42., encontram-se em 

processo de implementação e teste. 0 prazo para atender as demandas será de até 30 

dias, a contar a partir do dia 26 de abril de 2021. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA - TO 

A empresa Ecó Açu Tecnologia vem por meio deste apresentar os esclarecimentos 

solicitados com relação aos MÓDULOS DE ORÇAMENTÁRIO E PLANEJAMENTO, 
CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA. 

FINANCEIRO 

0 atendimento aos itens 1.4.3, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9 e 1.4.17 encontram-se em fase em 
desenvolvimento pela empresa Ecó Açu,  corn  prazo máximo de 30 dias para finalização. 

CONTABILIDADE 

A integração com os módulos de Licitação, Compras e Folha de Pagamento (itens 1.3.21 
e 1.3.22) encontram-se em fase de desenvolvimento/testes e estarão disponíveis para 
utilização no sistema no prazo de até 30 dias.  

Corn  relação as informações apresentadas no Relatório Geral, destacamos que a empresa 
Ecó Açu não atende aos municípios de Alvorada e Ponte Alta com  software  de gestão 
pública. Informamos ainda que no Município de Tupirama não fornecemos os sistemas 
Orçamentário, Contábil e Financeiro, sendo assim as inconsistências apresentadas no 
referido documento não foram transmitidas ao TCE-TO pela empresa Ecó Açu. Em relação 
aos dados da prefeitura municipal de Sandolândia e Cariri as inconsistências ocorridas já 
foram verificadas juntamente com os gestores responsáveis pelos municípios, destacamos 
que o sistema não gera dados totalmente automatizados, portanto, os erros ocorridos não 
são originários do  Software,  mas sim da operacionalização do mesmo. 
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1.10.21. 0 sistema possui relatórios individuais que apresenta informações sobre a vida 
funcional do servidor, como: ficha financeira e ficha do servidor, que se encontra em 
Relatórios; 
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RESPOSTA AO RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

Este documento tem por finalidade esclarecer a avaliação dos resultados 
referente ao módulo do sistema: Folha de Pagamento (Recursos Humanos). 

Item 
1.10.1. 0 sistema possui sim todos os recursos necessários para controlar todas as 
atividades referente a administração de pessoal; 

1.10.2. 0 sistema efetua todos os cálculos da folha de pagamento e emite relatórios da 
folha, remessa, entre outros, e havendo a necessidade de um novo relatório, 
desenvolvemos de acordo com a necessidade. Os cálculos da folha são realizados em 
Folha 	Lançador de Eventos. Os arquivos de remessa bancária ficam localizadas em 
Folha 	Controlador. Relatórios da folha, ficha financeira, folha de frequência, quadro 
de pessoal, entre outros, se encontram em Relatórios. Sefip, Dirf, RAIS, SICAP-AP se 
encontra em Obrigações; 

1.10.4. Qual o processamento alegado neste item? 

1.10.7. As categorias são definidas no cadastro de cargos, que se encontra em Servidor 
Quadro de Cargos; 

1.10.9. 0 cálculo de rescisões, salário família e adicional por tempo de serviço é 
realizado em folha 	lançador de eventos; 

1.10.11. 0 sistema possui as funcionalidades necessárias para a administração salarial, 
que se encontra no menu Administrativo. Havendo uma necessidade especifica, poderá 
ser desenvolvido; 

1.10.12. 0 sistema possui as funcionalidades de múltiplas tabelas salariais, com 
progressões horizontais e verticais, localizada em Administrativo —4 Estrutura Salarial; 

1.10.16. Outros vencimentos podem sim ser adicionados. Para cadastrar um novo 
evento para compor a folha, basta acessar Administrativo —> Evento. Para adicionar, 
acesse Folha ----> Lançador de Eventos; 

1.10.17. 0 sistema possui sim ajuste salarial geral quando é salário mínimo, e também 
ajuste salarial por cargo. Para ajustar salário  minim,  basta acessar Tabelas —> Salário 
Mínimo. 0 ajuste salarial por cargo é realizado em Administrativo 	Estrutura Salarial; 

1 . 1 O. 1 8. A inclusão de variáveis são realizadas em: Folha —> Lançador de eventos; 



cco aco 
1.10.22. A integração já está em fase de teste; 

1.10.23. 0 sistema possui sim o cálculo de gratificação por tempo de serviço, que é 
realizado em Folha 	Lançador de Eventos; 

1.10.24. Essa funcionalidade está no quadro de demandas a serem desenvolvidas; 

1.10.25. 0 sistema possui sim os relatórios de eventos da folha, que se encontra em 
Relatórios; 

1.10.26. A emissão de arquivos para a Sefip está de acordo com o que é exigido no  
layout;  

1.10.27. 0 cadastro de empregados contempla todos os dados que são necessários. 
Havendo algo especifico, poderá ser incluído; 

1.10.28. A ficha financeira contém todos os dados históricos da folha de pagamento do 
servidor; 

1.10.30. Os lançamentos referente a folha de pagamento, é realizado em: Folha —> 
Lançador de Eventos; 

1.10.31. Os lançamentos referente ao 130  salário, é realizado em: Folha —> Lançador de 
Eventos; 

1.10.32. Todos os lançamentos de eventos, bem como os cálculos são lançados em: 
Folha --÷ Lançador de Eventos; 

1.10.33. 0 sistema possui sim o gerenciamento completo de ferias, que se encontra no 
menu Gestor de Férias; 

1.10.37. Essa funcionalidade é referente ao módulo contábil. 

Resposta referente as observações verificadas na apresentação do sistema: 

0 sistema gera sim a ficha financeira anual. Para gerar, basta acessar Relatórios 
Gerar Relatórios e selecionar Ficha Financeira; 

Sobre a folha de frequência, os filtros alegados está no quadro de demandas a 
serem desenvolvidas. 
A opção de informar o FAP na geração da Sefip será verificada no  layout.  Essa 
informação hoje é inserida direto no programa da Sefip. 
Relatório de Servidores pode ser implementada e disponibilizada conforme 
exigido por ordem alfabética. 
0 financeiro do servidor é disponível no sistema da Ecó Açu em: Folha 
Lançador de Eventos. 
A integração do sistema de folha de pagamento com o contábil está em fase de 
teste. 
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- 0 sistema possui relatórios de despesas de folha. Demais relatórios de despesas, 
se encontram no sistema contábil. 

- sistema possui sim relatório com as deduções para o imposto de renda, que 
fica localizado em Relatórios —> Resumo de Eventos. 
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RESPOSTA AO RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO 

Este documento tem por finalidade esclarecer a avaliação dos resultados referentes 
ao módulo do sistema: Portal da Transparência. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

Resposta à análise e julgamento: Subitens não cumpridos  

O atendimento ao item 3.11.3. encontra-se em fase de desenvolvimento e teste. 

Resposta à análise e julgamento: Demais observações  

0 Portal da Transparência para o usuário externo possui um Menu à esquerda, o qual 
esta sempre com seus ¡cones disponíveis em tela, podendo o usuário optar por fixar o 
Menu à esquerda ou ter acesso a ele ao levar o  mouse  até a extremidade esquerda, onde 
o usuário externo pode escolher a informação que deseja verificar. Foi solicitado o 
acréscimo dos botões e-SIC  e Ouvidoria no cabeçalho da tela inicial do Portal da 
Transparência, dando mais visibilidade ao meio de comunicação. 

As ferramentas de acessibilidade estão disponíveis no canto direito superior da tela 
do Portal da Transparência. Presentes: auto contraste e aumento ou diminuição de fonte. 
A ferramenta para Libras encontra-se em fase de implementação. 

Sobre a visualização do Portal da Transparência via celular e smartphone, os 
usuários conseguem fazer o acesso a qualquer informação geral pelas vias citadas. 
Dessa forma, o Sistema Externo já possui incremento para tais visualizações. 

Todas as informações do Portal da Transparência do Sistema são alcançadas com até 
três  cliques,  tanto em acesso por computadores, como por celulares e smartphones. 
Somente em caso de informações especificas, exigirá do usuário preenchimentos na tela 
para filtrar o assunto. 

A inclusão do item 3.11.3. e das melhorias levantadas encontram-se em processo de 
implementação e teste. 0 prazo para atender as demandas  sera  de até 30 dias, a contar a 
partir do dia 26 de abril de 2021. 
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A inc1us5o dos itens 1.6.1., 1.7.2., 1..7.10., 1.7.26., encontram-se em processo de 
implementação e teste. 0 prazo para atender as demandas será de até 30 dias, a contar a 
partir do dia 26 de abril de 2021. 
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RESPOSTA AO RELATÓRIO DE ANÁLISE E JULGAMENTO 

Este documento  tern  por finalidade esclarecer a avaliação dos resultados 
referentes ao módulo do sistema: Almoxarifado e Patrimônio. 

CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO) 

1.6.1. Há a integração entre os Sistemas Compras e Licitação. É possível trazer todas as 
informações de uma Ordem de Compras para realizar entrada no Almoxarifado. Não é 
gerada urna entrada automática no Almoxarifado a partir de uma autorização de 
fornecimento devido a possibilidade de não entrega de toda compra solicitada por parte 
do Fornecedor, o que poderia gerar estoque negativo. Ou seja, ao gerar uma Ordem de 
Compras, esta Ordem fica em  stand-by  na tela de Entrada do Almoxarifado, aguardando 
a chegada da Nota Fiscal para confirmar o recebimento e integração da compra ao 
Almoxarifado. 

Fluxo do Sistema: 

SISTEMA COMPRAS > Solicitação > Autorização > SISTEMA LICITAÇÃO > 
SISTEMA COMPRAS > Ordem de Compra > SISTEMA ALMOXARIFADO > 
Entrada 

No Sistema Compras, há tela para cadastro de Contrato e Alterações Contratuais. 

C ONTROLE PATRIMONIAL 

1.7.2. 0 sistema possui telas e relatórios referentes às informações cadastrais de bens 
móveis (inclusive veículos, máquinas e  etc.)  e imóveis próprios com os dados 
necessários ao controle patrimonial, também é possível acrescentar o departamento 
físico responsável pelo Bem. 

0 campo para inclusão da Pessoa Responsável encontra-se em fase de teste. 

1.7.10. 0 relatório de histórico de movimentação do bem encontra-se em fase de teste. 

1.7.26. A partir da inclusão do campo "Pessoa Responsável", na tela "Bem", e do 
"Relatório de Histórico de Movimentação do Bem" será possível identificar o 
Responsável e a Localização do Bem. 
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