Obs.: As funcionalidades atendidas nativamente ou que requerem personalização devem ser marcadas com um "X" na respectiva
coluna de forma mutuamente exclusiva. Caso o sistema não tenha como prover a funcionalidade nativamente ou com

ID

Funcionalidade

1

Workflow - suportar a construção de fluxos de trabalho para a realização de
atividades sequenciadas, conforme desenho do processo de negócio.

2

Conforme previsto na Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, é desejável a
acessibilidade para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às
informações disponíveis, conforme as boas práticas e diretrizes de
acessibilidade adotadas internacionalmente descritas no Modelo de
Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-Mag).
Auditoria - Registrar eventos relevantes de forma parametrizável, habilitando a
qualquer tempo, e possibilitando a identificação do quê, quem e quando um
dado for modificado ou uma funcionalidade executada, possibilitando a
constatação do dado anterior quando necessário.
Autenticação e Acesso - Para aplicações em escopo, deve ser utilizado o
mecanismo autenticação integrado com o sistema de permissão de acesso
(Active Directory).

Imprescindível / Desejável
Nativo

3

4

5

6

É desejável a aderência aos padrões estabelecidos pelo Modelo de
Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-Mag), versão 3.1 ou superior, e pelos
Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-PING), versão 2016 ou
superior.
ECM – Enterprise Content Management - É desejável que a solução possua
funcionalidades de gerenciamento de conteúdo com a possibilidade de
execução de fluxos de processos a serem construídos na mesma, junto com
solução de gerenciamento de documentos eletrônicos, integrado aos demais
módulos do ERP. Caso a contratada possua em seu portfólio tal solução, deverá
entregar obrigatoriamente.

Imprescindível
Desejável

Imprescindível

Imprescindível

Desejável

Desejável
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Personalização

Referência

7

Responsivo - Um site responsivo se adequa a sua tela, ou seja, reposiciona os
elementos do site, compatível com todos os tamanhos de tela utilizados
(inclusive dispositivos móveis), a fim de otimizar a visualização dos
componentes da página e mantê-los plenamente funcionais. Este item é
desejável por parte da DESENBAHIA.

Desejável

8

Desejável

9

Plataforma WEB, compatível com navegadores Microsoft Internet Explorer 11,
Microsoft Edge® 40, Mozilla Firefox® 55, Chrome® 60 ou superior.
Compatibilidade com HTML5 e CSS3
Não utilização de componentes complementares para execução do software

10

Suporte a banco de dados Microsoft SQL Server 2008 R2® e superior;

Imprescindível

11

Saída de informações (consultas/relatórios) nos formatos CSV, PDF e
TXT;
Ajuda contextualizada
Interoperabilidade:
- SOA (monolítica/micro serviços)
- JSON/XML
= Procedures em Transact-SQL (MS SQL Server)
- Views, Functions em Transact-SQL (MS SQL Server)
- WCF
Desempenho - O sistema deve responder a uma solicitação do usuário
dentro de até 3 (três) segundos. Esta estimativa de tempo é um
referencial desejado e está sujeita a variáveis que podem influenciar
seus valores para maior, o que será aceitável caso haja fundamentação
técnica para tanto.

Imprescindível

12
13

14

Desejável

Imprescindível
Imprescindível

Imprescindível
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