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- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e pensões,
através da informação do ato.

- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso, possibilita o
encerramento da pensão.

- Permitir inserir um representante legal para cuidar dos assuntos sobre o benefício do beneficiário menor ou
incapaz.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da
informação do ato.

- Permitir separar os candidatos por região, área, avaliações, candidatos, perfil do cargo concorrido a vaga.
- Permitir cadastrar a forma como serão informados os resultados finais (aprovação e classificação) das avaliações
do concurso público, podendo ser de forma manual ou automática.
- Permitir cadastrar as comissões avaliadora dos concursos e seus membros que irão participar sendo presidente,
secretário ou membro.

- Permitir cadastrar as pessoas que irão se candidatar a vaga do cargo publicada no edital do concurso informado e
efetuar a avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo.
- Possibilitar a indicação automática do sistema pela aprovação/reprovação e a classificação dos candidatos.
- Permitir cadastrar os locais que irão ser efetuadas as avaliações sobre os candidatos inscritos no concurso,
informando local, bloco, sala e n° de ocupantes.
- Permitir cadastrar as funções dos fiscais nas provas aplicadas nos concursos públicos. A função indica o grau de
responsabilidade que a pessoa fiscalizadora tem no exercício da sua tarefa.
- Cadastrar atestados com informação do CID (Classificação Internacional de Doenças).
- Controlar os atestados através de laudos médicos.

- Controlar através do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Classificação
Internacional de Doenças) do atestado.
- Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.
- Possibilitar o agendamento e posterior registro de consultas e exames ocupacionais.
- Oferecer opção para agendamento de consultas e exames médicos.
- Possuir cadastro de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou não de equipamento
de segurança, entrevista com o funcionário e testemunhas do acidente.
- Possibilitar o cadastramento da ficha de avaliação médica "Anamnese", para fazer a entrevista de saúde do
candidato à vaga da função na entidade.

- Permitir cadastrar os médicos que farão parte da junta médica podendo ser composta por um ou vários médicos.
- Permitir cadastrar ou vincular pessoa jurídica como instituição médica.

- Permitir cadastrar um período em que um funcionário desempenhou uma função, ou seja, sua atividade
profissional.
- Permitir controlar cursos, treinamentos e nível de escolaridade do servidor.

- Permitir o registro de solicitações realizadas pelo funcionário por meio de outro sistema da WEB, ficando a cargo
do administrador aceitar ou recusar a solicitação.

- Permitir o planejamento e execução de cursos de aperfeiçoamento com as seguintes características:
- Definir cronograma, carga horária e data da emissão de certificado

- Permitir identificar se o curso foi por iniciativa da empresa ou por solicitação dos próprios servidores.
- Permitir cadastrar os cursos que serão prestados pela entidade para treinamentos ou aperfeiçoamento dos
colaboradores.

- Permitir cadastrar as avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e outras avaliações para os
funcionários segundo a classificação que a entidade julgar necessário aplicar.

- Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação por parte do sistema
se servidoratingiu média/somatório definido ou necessidade de geração de processos administrativos.

- Permitir cadastrar forma de avaliação do servidor que se encontra de acordo com o estatuto do órgão e
possibilidade de definirum tipo de avaliação padrão, sendo vinculada automaticamente ao servidor na sua admissão
por concurso.

- Permitir definir afastamentos para cada tipo de avaliação que poderão causar atraso no período de avaliação do
funcionário.

- Permitir definir para cada tipo de avaliação, afastamentos que não serão permitidos durante o período de
avaliação.

- Permitir definir para cada tipo de avaliação quantidade de dias de afastamento necessários para gerar processo
administrativo.

- Permitir definir para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá causar atraso no
período de avaliação do funcionário, assim como quantos dias atrasará para a quantidade definida.
- Permitir definir fatores para cada tipo de avaliação. Fator significa alguns quesitos pelos quais os funcionários

podem ser avaliados. Exemplos de fatores: experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina, pro atividade,

produtividade, responsabilidade e definir as faixas dos conceitos considerados.

- Permitir cadastrar as comissões avaliadoras e os membros que irão participar dentro do período vigente informado.
- Possibilitar cadastrar as avaliações que o funcionário teve participação nos ciclos de avaliação bem como
cadastrar o parecer do RH e feedback ao funcionário.

- Permitir cadastrar as pessoas que serão apresentadas na publicação dos resultados na divulgação das avaliações.
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- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, com possibilidade de desconto automático em folha de
pagamento ou de abono das faltas.
- Permitir parametrizar se as faltas deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas prorrogações nas
rotinas de avaliações.

- Controlar empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal ou na
rescisão.

- Controlar as funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da
função.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as funções gratificadas exercidas pelo servidor,
através da informação do ato.
- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de licença-prêmio, assim como os respectivos períodos de gozo
da licença-prêmio.
- Permitir o uso de tempo de serviço anterior averbado na contagem do período de aquisição da licença-prêmio.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao gozo de licença-prêmio do servidor, através
da informação do ato.

- Possibilitar prorrogar o período da licença-prêmio, inclusive colocar períodos de carência, conforme os
afastamentos apresentados na configuração de licença-prêmio.
- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de adicional.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional ao servidor, através da
informação do ato.
- Possuir controle de compensação horas.
- Controlar a emissão de autorizações de diárias.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do servidor, discriminando-as
em cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.
- Permitir utilizar os tempos de experiências anteriores para mais de uma matricula atual do servidor.
- Permitir utilizar os tempos ainda não averbados de contratos anteriores para mais de uma matrícula atual do
servidor.

- Possuir tipos diferentes de aposentadoria: Tempo de Serviço, Idade, Invalidez, Compulsória, Especial (Professor).
- Registrar o valor do piso e do teto para o pagamento de aposentadorias indicados para um período.
- Controlar automaticamente os períodos de aquisição de adicionais e de licenças prêmio, de acordo com as
respectivas.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através da
informação do ato.

- Possibilitar encerrar o concurso a fim de não ser alteradas as informações e candidatos que participaram deste
afim de ser admitidas como funcionários.

- Registrar os tempos referentes a contratos rescindidos anteriormente, experiências anteriores e averbações que
devem ser contados para adicionais, licenças-prêmio ou tempo de serviço.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da
informação do ato.

- Gerar as despesas referentes aos planos de saúde no período informado e lança no cadastro de despesas de
plano de saúde do funcionário.

- Importar os planos de saúde com todas as informações de contrato, abrangência, valor atual do plano da
operadora para o cadastro de despesa de plano de saúde do funcionário.

- Gerar as avaliações de estágio probatório, avaliação 360°, avaliação de desempenho, avaliações extraordinárias e
outras avaliações para os funcionários conforme a necessidade da entidade.

- Possuir rotina de agendamento da execução de tarefas.

- Possibilitar a emissão da ficha de avaliação médica "Anamnese", ficha a qual é preenchido a entrevista de saúde
do candidato à vaga da função na entidade.

- Permitir sintetizar em um único relatório toda a ficha funcional do servidor, configurando quais informações devem
ser exibidas.

- Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação
vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.

- Emitir relatório demonstrativo do tempo em que o funcionário trabalhou na entidade ou em qualquer outra empresa,
indicando o tempo bruto, as faltas e licenças, o tempo líquido e ainda o tempo derivado de averbações de tempo
fictício.

- Emitir relatório de freqüência que compreende a quantidade de dias trabalhados, que é composta pela quantidade
de dias do mês, menos a quantidade de dias afastados, menos a quantidade de faltas, mensalmente analisadas.

- Emitir listagem contendo os funcionários e suas mudanças de cargos ou funções, de secretarias e localizações
físicas (locais de trabalho).

- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.

- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual em lote (Ex. Professores ACTs
demitidos no fim do ano letivo e readmitidos noano seguinte.)

- Possibilitar a alteração de informação nos dados dos históricos de funcionário, beneficiário, autônomo ou cargos de
forma coletiva otimizando o trabalho dos usuários.
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- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade deverá possibilitar cadastrar funcionários idênticos aos
funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.

- Possibilitar a exclusão do número do CPF para não duplicar o número do CPF das pessoas no banco de dados.
- Possibilitar a alteração referente a datas de início ou final do período aquisitivo de férias dofuncionário.
- Permitir na consulta rápida nos cadastros. Ex: identificar os funcionários que estejam demitidos de forma que sejam
demonstrados em destaque. Além das consultas padrões, já existentes no sistema, poderão ser criados vários
modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário.

- Permitir fazer consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e procura.
- Permitir cadastrar ou abrir os cadastros de determinados cadastros da aplicação, agilizando o processo do sistema.
- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão, considerando os
dias de licenças, atestados, faltas, etc...
- Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o processamento
para cada funcionário.

- Permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros informados.
- Permitir calcular datas possibilitando fazer conversões de datas, dias, meses e anos para lhe auxiliar a obter
informações de forma rápida e prática.
SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE

Configuração
- Permitir ao administrador do sistema vincular os usuários aos servidores importados no sistema.

- Permitir ao administrador configurar as permissões de acesso dos usuários.

- Permitir ao usuário com permissão em um único ambiente, aprovar ou reprovar as solicitações realizadas pelos
servidores.

- Permitir ao usuário com perfil administrador adicionar e conceder permissões por funcionalidades para usuários e
grupos de usuários.
Relatórios

- Permitir ao usuário a emissão de um relatório com todas as informações que comprovem o rendimento e retenção
de IRRF da pessoa do funcionário.

- Permitir emissão de um relatório da movimentação dos funcionários em um determinado exercício, detalhando as
bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente.

- Permitir ao usuário a emissão por meio de relatório as marcações de ponto, selecionando o ano e período de
apuração.

- Permitir a impressão em documento no formato PDF do código token de vinculação do usuário com o servidor.
Outras Funcionalidades

- Permitir acesso via internet das informações dos servidores.
- Permitir consultar ou alterar as informações da entidade no sistema.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de alterações cadastrais
pessoais.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que comprovem a
necessidade das solicitações de alterações cadastrais pessoais, dispensando a locomoção do usuário até o
departamento/setor/entidade.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de cursos de
aperfeiçoamento, palestras, treinamentos, seminários e workshop.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de graduações.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de programação de férias.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de licenças diversas.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que comprovem a
necessidade das solicitações de licenças diversas, dispensando a locomoção do usuário até o
departamento/setor/entidade.
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de adiantamento de 13°
salário, de férias e de salário.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício, como plano de
saúde e odontológico.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício de vale
transporte, vale refeição e vale alimentação.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de benefício de seguro de
vida e podendo ser solicitado para os dependentes.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de folga, do tipo: Banco de
horas, Desconto em folha e compensação de horas extras.

- Permitir que os usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem solicitações de dúvidas sobre qualquer
assunto.

- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula e entidade consultar os recibos referentes aos pagamentos
efetuados por meio da folha de pagamento.

- Permitir ao usuário a consulta de todas as informações que comprovem^rendimento e retenção de IRRF da
pessoa do funcionário.
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- Permitir que o usuário visualize todo o seu histórico financeiro, como, por exemplo, proventos, reajustes,
descontos.

- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações pessoais do servidor.
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações contratuais, possibilitando visualizar
detalhes do cargo, salário, organograma, férias, alterações de salário e cargos.
- Permitir ao usuário consultar as marcações de ponto, selecionando o ano e período de apuração.
- Permitir aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.
- Permitir a geração e o envio do código token de vinculação do usuário com o servidor por e-mail.

SISTEMA DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
Integração

- Permitir a integração de dados de forma automática com o sistema de Folha de Pagamento.
Configurações
- Permitir ao administrador cadastrar os dados das entidades como: CNPJ, endereço, tipo de administração,

informações complementares e parâmetros da previdência.

- Permitir ao administrador configurarpermissões de acesso a menus, a inserção, alteração e exclusão diferenciada
para grupos de usuários ou usuário individual.

- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo usuários
e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.

- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com período de ponto
aberto.

- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com marcações abertas.
- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas extras e feriados
devidamente cadastrados.

- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas extras em ponto
facultativo devidamente cadastrado.

- Permitir a parametrização para realização ou não da definição de qual o tipo de marcação será gerada em pontos
facultativos.

- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcações automáticas para o dia sem
marcações alocadas.
- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e pontos facultativos.
- Permitir a parametrização de faltas que deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas prorrogações
das rotinas de avaliações.

- Possibilitar a configuração de qualquer tipo de ocorrência entre os padrões já disponibilizados na instalação, além
de permitir a criação de novas funcionalidades.
- Permitir a configuração das refeições autorizadas de horários, valores e eventos vinculados ao refeitório e relógio
pré determinado registrando as marcações.
- Permitir a configuração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com o funcionário.
- Possibilitar a configuração das seleções para a apuração do ponto: data inicial e final do período, funcionário, data

admissão, grupo funcional, organograma, vínculo empregatício, previdência, cargo, turma, etc.
- Permitir a flexibilização das configurações do sistema de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão
público.

- Possibilitar a configuração inicial e final do período noturno.
- Possibilitar a configuração dos intervalos entre as marcações de ponto.
- Permitir a configuração e classificação de vários tipos de horários.

- Permitir a configuração de horários de ponto com turno de 24 x 72 horas para cargos com esta característica.
- Permitir o controle de adição de variáveis a serem geradas na folha.
- Permitir a configuração dos motivos padrões para alterações das marcações.
- Possibilitar a configuração das funções disponibilizadas no Relógio.
Relatórios e Gráficos

- Permitir a emissão de relatórios dos horários do ponto registrados no sistema, selecionado o período, ordenando
as informações e agrupando os dados.

- Permitir a emissão de relatórios dos períodos de trabalho registrado no sistema, escolhendo o modelo dos
relatórios selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das turmas registrados no sistema, selecionando o modelo dos relatórios e
ordenando as informações deles.

- Permitir a emissão de relatórios dos relógios registrados no sistema, escolhendo o modelo dos relatórios
selecionando e ordenando as informações deles.

- Permitir a emissão de relatórios das funções dos relógios de ponto registrados no sistema.
- Permitir a emissão de relatórios dos eventos extraordinários, constando o período, se o mesmo concede ou não

folga e o período de concessão, escolhendo o modelo dos relatórios selecionando e ordenando as informações
deles.

- Permitir a emissão da relação dos feriados cadastrados no sistema.

- Possibilitar a geração de relatórios, permitindo aos usuários criarem novos ou_aJterarem os mesmos, bem como, os
layoutsjá existentes.
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- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, agrupando os relatórios e salvando as seleções em
grupos para posteriores emissões.

- Permitir a emissão de relatórios com todas as mensagens geradas durante a execução de lotes de impressão,
contendo informações como o usuário que executou o lote e os relatórios pertencentes ele, e identificando as
advertências geradas durante a execução dos relatórios do lote de impressão.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelos usuários no sistema referente a emissão de relatórios,
demonstrando informações como filtros utilizados, tempo de geração do relatório, entre outros.

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com o percentual de absenteísmo, escolhendo o modelo, a
ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com as marcações importadas, ativas, anuladas e não
enquadradas, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com a manutenção de ponto, informando quais as ocorrências
se deseja gerar, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais para controle das horas apuradas, por servidor e por ocorrência,
agrupando os valores, suprindo as faltas não descontadas em folha e escolhendo o modelo, a ordem e a seleção
das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios com os valores referentes as refeições dos funcionários que podem ser
descontados na folha, escolhendo modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios com a freqüência dos eventos extraordinários que os funcionários participaram,
contendo saldo de dias, bem como, o período de folga concedido aos mesmos, escolhendo o modelo, a ordem e a
seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que efetuaram ou não a marcação de ponto, escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios com as faltas dos funcionários, configurando sua seleção por período, motivo,
tipo de desconto, abonos.

- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que foram cedidos ou recebidos por outra entidade por meio
de transferências com ou sem ônus.

- Possibilitar a emissão de relatórios das ausências de um ou mais funcionários, selecionando o período, tipo de
ausência e quais registros serão emitidos, e escolher o modelo de relatório.
- Possibilitar a emissão de relatórios das ocorrências registradas no cadastro de ocorrências, escolhendo o modelo,
a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios de ocorrências a calcular registradas no cadastro de ocorrências a calcular,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios da freqüência de cada funcionário durante um período de meses de um ano
qualquer, selecionando e ordenando as informações e agrupando os dados.

- Possibilitar a emissão de relatórios por meio de combinações entre outros relatórios como férias, alterações de
cargo e salariais, afastamentos, entre outros, selecionando as informações que constarão em uma única ficha
consolidada.

- Permitir a emissão de relatórios do sistema a partir da tela de cadastro da funcionalidade mediante tecla de atalho.

- Permitir a geração de gráfico de ocorrências por distribuição seja para um período, por cargo, local de trabalho,
vínculo, secretaria ou centro de custo.

- Permitir a geração de gráfico das ocorrências lançadas em determinado período.

- Permitir a geração de gráfico demonstrativo do comportamento do controle de saldo de horas extras, quando
comparado a outros meses.

Importação e Apuração das Marcações

- Possibilitar a definição de quais ocorrências serão processadas no momento que ocorrer a apuração das
marcações.

- Possibilitar a realização de cadastro de períodos de apuração, com rotinas que utilizam a ação de fechamento do
período de apuração para processar ocorrências de ponto.
- Possibilitar o fechamento e reabertura do período de apuração de forma geral e individual, caso seja para o cálculo
de rescisão.

- Possibilitar a liberação do período de apuração permitindo a consulta do espelho de ponto do funcionário de
determinado período.

- Possibilitara apuração das marcações simultaneamente ao processo de importação.
- Possibilitar a reapuração do cartão ponto no período selecionado.

- Permitir o fechamento do dia, impossibilitando que a rotina de apuração gere valores para esta data.
- Possibilitar a emissão de extrato das compensações de horas que serão gerados ao encerrar o período de
apuração, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Permitir a consulta dos lançamentos de compensação de horas que serãogerados no encerramento do período de
apuração, sendo listados os lançamentos já realizados na compensação de horas caso o período já tenha sido
encerrado.

- Permitir a consulta dos lançamentos de variáveis de refeições que serão gerados ao encerrar o período de
apuração, sendo listados os lançamentos já realizados nas variáveis de refeições caso o período já tenha sido
encerrado.
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- Permitir a exclusão das marcações, marcações não enquadradas, datas de apuração, apurações e ocorrências
que foram lançadas dentro do período de apuração em aberto.
Outras Funcionalidades

- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, possibilitando o desconto automático em folha de
pagamento ou de abono das faltas.
- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais serão concedidas permissões para acessar
o sistema e desativar usuários.

- Permitir que o acesso de usuários possa ser limitado às informações de funcionários de determinados grupos
funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.

- Permitir a alteração ou atualização dos dados cadastrais do usuário como: Nome, Cargo, Secretaria, Setor,
Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.

- Permitir as definições dos períodos de intrajornadas e interjornadas.
- Permitir o controle dos servidores ou visitantes através de um crachá provisório.
- Possibilitar o cadastro do cartão ponto de funcionários, as turmas e os relógios onde eles podem efetuar
marcações.

- Permitir o cadastro de horários de turnos existentes na entidade para o controle do ponto eletrônico, informando se
gera ou não marcação automática.
- Permitir o controle de períodos de trabalho com tipo semanal ou turno contínuo, possibilitando a prorrogação do
período noturno.
- Permitir o controle, revezamento e busca automática de turmas de trabalho.

- Possibilitar a leitura de qualquer relógio ponto do mercado, inclusive via TCP/IP, por meio de arquivo TXT.
- Possibilitar por meio do cadastro de relógio se o mesmo se enquadra à característica de um REP (Registrador
Eletrônico de Ponto).
- Permitir o cadastro de ausências por motivo de evento extraordinário, possibilitando informar quando o evento irá
conceder direito a folga e a quantidade por dia de comparecimento no evento, assim como o período de concessão.
- Possuir o controle de compensação de horas, permitindo o controle de:
a) Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou;
b) Gozo de dias de férias que o funcionário tem a haver;
c) Dias de gozo de férias e licença-prêmio que o funcionário trabalhou;
d) Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário tem a haver;
e) Dias facultativos que o funcionário trabalhou;
f) Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a haver;
g) Folgas para compensar em férias;
h) Compensação de folgas no período de gozo de férias;
i) Abono pecuniário de férias do funcionário;
j) Horas extras a haver do funcionário;
k) Compensação de horas extras do funcionário;
I) Pagamento de horas extras do funcionário;
m) Abono pecuniário de licença-prêmio do funcionário.

- Permitir a realização de compensações das horas por meio de ocorrências de horas faltas e horas extras geradas
pelo ponto eletrônico de forma automática, fazendo as devidas compensações.

- Possibilitar a disposição de fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto, permitindo ajustara forma
de trabalho da entidade.

- Permitir a definição de quais as ocorrências serão geradas para a folha de pagamento.
- Permitir o controle de saldos das horas dos servidores.

- Permitir que sejam informadas as ocorrências que serão utilizadas para a compensação de horas, bem como
determinar o evento para cada ocorrência.

- Permitir a criação de seleções, mantendo-as registradas para utilização futura em processos e relatórios rotineiros.
- Possibilitar o cadastro de motivos específicos para alterações de marcações.
- Possibilitar a criação de novos tiposde ausências conforme classificação específica.

- Permitir a geração automática das folhas de pagamentos, suas variáveis (horas extras, adicional noturno) e todos
os lançamentos de crédito e débito no controle de saldo de horas extras do Recursos Humanos.

- Permitir a importação das marcações de funcionários pelo número do PIS.

- Permitir a importação das marcações provenientes do relógio, via arquivo texto ou conexão direta (TCP/IP).
- Possibilitara inserção ou exclusão de ocorrências de ponto vinculadas ao funcionário em determinada data.

- Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação original.
- Dispor de recursos de seleção: data inicial e final, funcionário, data de admissão, organograma, vínculo
empregatício, turma, ocorrência, bem como, avançar e retroagir, funcionando conforme a seleção.
- Demonstrar de uma só vez e sempre que selecionado as marcações apuradas e suas respectivas ocorrências,
escolhendo o melhormodelo de apresentação, ou seja, lista ou calendário.

- Permitir as ações de avançar e retroagir com funcionamento subordinado à seleção
- Facilitar ao usuário o acesso à informações do servidor, que podem ser necessárias durante a manutenção do
ponto.

- Permitir o acesso aos dias para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação.
- Permitir a alocação das marcações por aproximação, sempre respeitando o par correspondente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁV!Li_
CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro S/N
CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

Fl.37/70

^£g? DIASD'ÁVILA
^OVíHCV^

f\ 'YIa

^

PREFEITURA MUNICIPAL

^

- Permitir a execução das rotinas de cálculo no sistema, a fim de atribuir valor às ocorrências de ponto, tais como:
horas normais, horas noturnas, horas extra, horas falta e outras.

- Permitir a realização de consultas, alterações ou exclusões individuais e coletivas das ocorrências de faltas através
da seleção configurada.

- Permitir o registro das ausências do funcionário e possibilitar automaticamente o abono das faltas quando ocorrer
as apurações das marcações.
- Possuir a programação de ausências individuais e coletiva.
- Permitir o abono das faltas de maneira prévia e automático.

- Permitir a alteração de forma coletiva a turma, ou seja, o conjunto de horários dos funcionários de um local de
trabalho e o período pré estabelecido pelo gestor.

- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para cada funcionário, bem como os
dias ausentes.

- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para vários funcionários ao mesmo
tempo, bem como os dias ausentes.

- Permitir a emissão de relação de marcações efetuadas pelos funcionários dentro de um período, escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Permitir a consulta de dados das marcações, dos horários efetuados diariamente pelos funcionários e as
apurações realizadas.

- Permitir a consulta das marcações originalmente realizadas pelos funcionários dentro de datas especificas.
- Permitir a realização da unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro dos dados das
pessoas.

- Permitir a realização da unificação dos cadastros de bairros, logradouros e organogramas de um ou - Possibilitar a
exclusão do número do CPF para não haver duplicidade no banco de dados.
- Permitir a exportação dos funcionários cadastrados para o relógio de registro do ponto eletrônico, conforme
seleção de modelo.

- Permitir a exportação das informações de data e hora para o relógio ponto por meio de comunicação direta,
conforme seleção de modelo.
- Permitir a realização de compilação das fórmulas verificando situação, dependências e padrões das ocorrências.
- Permitir a realização de consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e
procura.

- Permitir a realização de cadastro e sua visualização agilizando o processo do sistema.
- Permitir a realização de consultas de todas as situações ocorridas com o funcionário, desde sua admissão.

- Permitir a consulta dos cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o processamento
para cada funcionário.

- Permitir o cálculo e a realização de conversões de datas, dias, meses e anos para obtenção das informações de
forma rápida e prática.

- Permitir o cálculo da quantidade de horas e minutos que há entre duas horas diferentes. Exemplo: quantas horas e
minutos existem entre 09:51 e 16:30.

- Possibilitar a realização de cálculos utilizando a calculadora ou o teclado, bem como, a exibição de forma padrão
ou cientifica.

- Permitir a visualização das operações realizadas pelo administrador do sistema.
- Permitir a definição de uma assinatura digital a um documento.

- Permitir por meio do atalho na tela inicial do sistema o acesso a cadastros, processos e relatórios, além da inclusão
de novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.

- Permitir a importação das marcações provenientes de relógio web, via conexão direta, conforme layout específico.
SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO

Integração

- Possibilitar a integração automática com o sistema de Ponto, por meio de um processo para a coleta das
informações de relógios, locais de trabalho e de funcionários.
Configuração

- Permitir a configuração de amostras digitais nas coletas biométricas.
- Permitir o cadastro dos locais de trabalho.

- Permitir a vinculação das entidades do sistema de apuração de marcações que pertencem a entidade.
- Configurar a criticidade na coleta e verificação das marcações digitais.
- Configurar as permissões de acesso dos usuários do sistema.

- Configurar a validade e a complexibilidade exigida nas senhas dos usuários do sistema.

- Configurar a exibição de lista com marcações recentes na tela do recentes e o número máximo de marcações a
serem exibidas.

- Configurar o envio ou não das marcações originais diariamente ou semanalmente para e-mail do funcionário
- Permitir a configuração do tipo de biometria definida pela entidade.
- Permitir a configuração da origem do horário do relógio.

- Permitir a configuração de quais usuários possuem permissão para iniciar o relógio.

- Permitir a configuração de quais funcionários podem registrar marcação.
- Permitir a criação e configuração de vários relógios, em locais de trabalhos diferentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA.
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- Possibilitar ao administrador restringir ou permitir o registro de marcações nos relógios de determinados
funcionários.
Relatórios

- Permitir ao usuário consultar e/ou emitir o relatório com suas marcações de ponto dentro do período selecionado.

- Possibilitar a consulta das marcações registradas no relógio, podendo filtrar os dados para emissão destes
relatórios.

- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório de funcionários, filtrando: entidades,

funcionários com ou sem biometria e entidades com o sem cartão de ponto duplicado.
- Permitir a consulta, o agendamento e a emissão de relatórios.
- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório das matrículas excluídas, filtrando:

entidades, funcionários e relógios.
Outras Funcionalidades

- Permitir a atualização os dados cadastrais da entidade.
- Permitir o cadastro de relógios e o vínculo das entidades.

- Permitir a seleção de qual tipo de dispositivo biométrico, entre os homologados, o relógio irá utilizar.
- Permitir a exibição ou ocultação da lista de marcações exibidas na tela do relógio.
- Possibilitar a criação de várias funções para registros de marcação de entrada e saída para os relógios.
- Permitir o cadastro, alteração e exclusão das biometrias das pessoas cadastradas no sistema.
- Possibilitar aos administradores e coordenadores monitorar as marcações de seus subordinados identificando
possíveis incoerências de registros.
- Permitir a vinculação de funcionários da entidade ao usuário logado e conceder acesso de forma automática
através da confirmação de dados.

- Permitir o envio das marcações diretamente para um servidor na nuvem e a disponibilização em tempo real.
- Possibilitar ao usuário alternar entre os funcionários vinculados no sistema.

- Possibilitar ao usuário alternar entre as entidades sem precisar sair do sistema.
- Possibilitar a solicitação do funcionário à chefia imediata alteração e/ou inclusão de marcações no sistema.
- Gerenciar as mensagens encaminhadas com as solicitações de alterações e/ou inclusões de marcações de ponto
dos funcionários.

- Possibilitar a exibição de um contador para realização da marcação após alguns segundos, caso o usuário não o
faça por si, confirmando a marcação no ponto.
- Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a lista de relógios disponíveis e
efetuar o login.
- Possibilitar a exibição em lista das últimas marcações registradas no relógio
- Permitir ao funcionário registrar as marcações de ponto conforme funções disponibilizadas no relógio logado.

- Permitir a sincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no relógio logado.
- Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das alterações efetuadas no relógio
logado.
- Permitir a realização das marcações de ponto dos funcionários sem conexão com a internet após a inicialização do
relógio.

- Permitir a geração de token (chave) para vincular as entidades de sistema de ponto eletrônico, realizando a
importação automática das marcações.
- Permitir a exclusão de uma matrícula vinculada a uma pessoa diretamente no sistema.
SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-SOCIAL
Funcionalidades do Sistema

- Permitir o cadastro e manutenção de scripts de validação, vinculando ao layout, que por sua vez estará vinculado a
um arquivo.

- Permitir a consulta de dependências entre layouts, apresentando a hierarquia de geração dos arquivos.
- Permitir a vinculação da API (Interface de Programação de Aplicativos) com um layout do arquivo.
- Permitir a configuração de dependência entre layouts para geração de informações.
- Permitir a consulta dos dados integrados entre o software de gestão ofertado e o sistema e-Social para ajustes
posteriores.

- Permitir a edição de registros integrados do software de gestão a partir da consulta das integrações.
- Permitir a inserção de registros manualmente não integrados no software de gestão.
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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO)

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
A/C: PREGOEIRA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos Humanos,
englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção mensal que garantam as
alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento técnico para os softwares contratados a fim de atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.
Proposta
que
N°
no Anexo I, LOTE

faz

a

empresa
, Estabelecida na
pelo preço total de R$

(

,
inscrita
no
CNPJ
,para o fornecimento do bem relacionado
).

1- Os valores unitários e total da proposta de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o
art. 43, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$).

2- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da data do julgamento das
propostas.

3- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregar todos os itens no prazo estipulado
no Edital.

Local e data.
PROPONENTE:

DADOS DA PROPONENTE:
Nome:

Razão Social:

Endereço Completo
Telefone/ fax/e-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

Fl.40/70

DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
**»«*

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
A/C: PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila
Dias d'Ávila / BA

Sra. Pregoeira,

A

(Razão Social da empresa)

CNPJ N°

localizada à

DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022, promovida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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ANEXO IV

MODELO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÀVILA
A/C: PREGOEIRA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022

Sra. Pregoeira,

A

(Razão Social da empresa)

CNPJ N°

localizada à

DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022, promovida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA, e sob as penas da lei, de que:
( ) está enquadrada como MICROEMPRESA - ME, conforme Lei Complementar Federal n°. 123/2006. Declara
ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4o, do artigo 3o da Lei Complementar
Federal n°. 123/2006.

( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Lei Complementar Federal n°.
123/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4o, do artigo 3o da
Lei Complementar Federal n°. 123/2006.

( ) está enquadrada como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme Lei Complementar Federal n°.

123/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4o, do artigo 3o da
Lei Complementar Federal n°. 123/2006.

Obs: Encartar obrigatoriamente documento comprobatório caso se enquadre como ME, EPP ou MEI, qual seja
Certidão Simplificada da Junta Comercial.
Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
A/C: PREGOEIRA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022

(Nome da empresa), CNPJ ou CPF n°
sediada (endereço completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.
PROPONENTE:

DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:

Endereço Completo
Telefone/ fax/e-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA
A/C: PREGOEIRA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de suas atividades, não
utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância ao artigo 7o, inciso
XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data.
PROPONENTE:

DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:

Endereço Completo
Telefone/ fax/e-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022

A Prefeitura de Dias d'Ávila, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n2 13.394.044/0001-95, com sede à Praça dos Três Poderes, S/N°,

Lessa Ribeiro, CEP: 42.850-OOODias d'Ávila - Bahia, neste ato representado pela
, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
Empresa
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o n2

.

.

,

/0001- , estabelecida à Rua
,

, no Município de

seu Representante Legal,
SSP/BA e CPF n2

.

, n2
CEP:

.

, Edifício
, através de

, portador de cédula de identidade n2
- , denominando-se a partir de

agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato, decorrente da

homologação da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022,
pelo

Prefeito

Municipal em

/

/

; Processo

Administrativo n°.

1299/2022, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n°. 8.666/93 (com suas
modificações), pela Lei Complementar n°. 123/06, Lei Federal n°. 11.598/07 e às
seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1. O objeto do presente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos
administrativos em jornal diário e de grande circulação no estado da Bahia, para atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila/BA.

Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022, passam a fazer parte
integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado, desde que observadas as disposições da Lei Federal n°. 8.666/93, art. 57, inciso II, mediante Termo
Aditivo, vez que o objeto é qualificado como serviço continuado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento de entrega integral, sendo dele decorrentes as
seguintes obrigações:
A - da CONTRATADA:

I.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo com a

II.
III.

proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas;
responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.

IV.

assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações

V.

não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

decorrentes deste Contrato;

VI.

comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do
prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

VII.

manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas

VIII.

manter, durante a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,

IX.

Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer

X.

Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
vínculo empregatício com esta;

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste Contrato;

. 9>
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Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução deste Contrato,
salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência.
Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação pertinente e a
proposta apresentada.
executar os serviços na forma ajustada;
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Contrato,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal,
Estadual e Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

Contrato.

a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA adotará as
providências necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de
reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo,
se houver condenação, reembolsará ao CONTRATANTE as importâncias que este tenha sido
obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo
pagamento.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos
serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis;
Submeter à análise e aprovação da CONTRATANTE se necessária a alteração de qualquer integrante da
Equipe Técnica indicada para a prestação do serviço e apresentada no processo licitatório, devendo ser
observado que o substituto tenha acervo técnico equivalente ou superior ao do profissional anterior;
Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros;
Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com a
CONTRATANTE;

XXIII.

Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem vítimas
os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da

XXIV.

Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada a este Contrato,

XXV.

Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços,
frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes No ato da assinatura do Contrato, o licitante
Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e

CONTRATANTE

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;

Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e

c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de
Débitos Trabalhistas (CDT).

B - das obrigações técnicas do serviço:
I.

TECNOLOGIA - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Os sistemas devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios e
gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
Os sistemas devem possibilitar a parametrização inicial de tabelas e cadastros, a adequação das
fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo Município e a estruturação de acesso
e habilitações dos usuários.

Os sistemas devem possuir help on line, para esclarecimento de dúvidas sem necessidade de abertura
de chamado técnico, acessado através dos próprios sistemas.

Todas as funcionalidades dos módulos/aplicativos são totalmente obrigatórias, sob pena de
desclassificação do licitante e devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração
de relatórios e gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
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Todos os arquivos e outros dados relacionados aos módulos/aplicativos de Contracheque Online e
Atendimento ao e-Social, deverão ser obrigatoriamente armazenados nas nuvens (tecnologia cloud
computing), hospedados em Datacenter que oferece segurança nos aspectos de armazenamento,
recuperação e backup de dados, provendo serviços que atendam as especificações mínimas de
segurança, não podendo haver necessidade de qualquer instalação física em qualquer máquina,
dispositivo ou computador, devendo o usuário acessar os sistemas sem uso de nenhum recurso
tecnológico como: runtimes e plugins para uso da aplicação. Aos demais módulos/aplicativos, quando
não houver exigência específica de tecnologia, serão admitidas outras formas de armazenamento,
instalação e utilização.

II.

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE
Conversão de Dados em Uso

A conversão e o aproveitamento dos dados cadastrais e informações dos sistemas em uso são de
responsabilidade da licitante vencedora e compreende a importação, reorganização e reestruturação
dos dados existentes nos sistemas em uso pela Administração. O trabalho operacional de
levantamento dos dados cadastrais será de responsabilidade da Administração em conjunto com o
suporte da empresa provedora dos sistemas.
Implantação e Treinamento
Na implantação dos softwares licitados, deverão ser cumpridas, quando couber, as seguintes etapas
de instalação e configuração, adequação de relatórios e layouts, parametrização de tabelas e
cadastros, estruturação de acesso e habilitações dos usuários, adequação e ajustes das fórmulas de
cálculo e acompanhamento dos usuários, na sede da Prefeitura, em tempo integral na fase de
implantação.
O treinamento aos usuários deverá ocorrer simultaneamente à implantação.
Atualização dos Sistemas
Atualização permanente durante a vigência do contrato com relação às alterações na legislação, ou
quaisquer outras causas externas que decorram de determinação governamental, desde que, em
tempo hábil, a Prefeitura comunique, por escrito, à licitante vencedora, da necessidade de tais
atualizações.
Interface com o Usuário

Para garantir uma operação fácil e intuitiva aos usuários a solução ofertada deve oferecer mensagens
em português de informações, avisos e erros e sinalizar a ocorrência de transações demoradas,
através de mensagem informativa ou indicação gráfica.
III.

FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS

Sistema de Folha de Pagamento
Integração

- Possuir integração dos cadastros de pessoas, funcionários e cargos com o sistema de Recursos
Humanos.

- Possuir integração do controle dos períodos aquisitivos de férias com o sistema de Recursos
Humanos.

- Permitir a integração de dados de forma automática com o sistema de Ponto.

- Possuir informações do tipo de movimentação de pessoal, processos de aposentadoria e de pensões
integrados com o sistema de Recursos Humanos.
Configuração e Parametrização

- Flexibilizar as configurações da folha de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão
público.

- Permitir a configuração de vários tipos de horários: Fixo, Móvel e Livre. Bem como classificações:
Normal, Compensado e Folga.

- Permitir configurar horários de ponto com turno de 24 X 72 horas para alguns cargos com esta
característica.

- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e Pontos Facultativos.

- Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e
cancelamentos por funcionário conforme configuração.
- Permitir dar manutenção manual dos períodos aquisitivos de férias alterando a data inicial e final
conforme configuração.

- Permitir visualizar as faltas e os descontos de faltas que o funcionário teve dentro do período
aquisitivo de férias e possibilitar o lançamento destas faltas de forma manual ou automática conforme
configuração de férias.

- Permitir a configuração das tabelas de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a

quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF,
salário família, piso salarial, entre outras).
- Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos

para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as restrições para o cálculo.

- Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com as legislações
vigentes da entidade.

- Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
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- Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial, que através de fórmulas, estipulam
procedimentos de alteração de salário, sendo efetuada em conformidade com a legislação da
entidade.

- Permitir a inclusão e configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para o cálculo de rescisão conforme cada tipo de motivo de rescisão.

- Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim
como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
- Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13° salário, abono pecuniário
e aviso prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de
suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.

- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses
necessários para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período
aquisitivo, quantidade de dias que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja,
informar para cada configuração de férias as faixas para descontos de faltas em relação aos dias de
direito do período aquisitivo.

- Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos
campos do comprovante de rendimentos.

- Permitir a configuração dos eventos que comporão os valores de alguns campos do arquivo da
RAIS.

- Permitir configurar os parâmetros da Previdência Federal assim como códigos e os percentuais que
são utilizados na geração de valores para a Previdência Federal.

- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referentes a
Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando
informar um vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário.

- Permitir configurar de modo a cadastrar, consultar, alterar e excluir sindicatos que representam as
diferentes classes de funcionários existentes na entidade.

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13°salário.

- Permitir configurar operadoras e planos de assistência médica que a entidade possui para planos
coletivos empresariais, habilitando a configurar a abrangência, os valores de adesão, inserir as tabelas
de subsídios cobertos pelos planos e a manutenção individual destes planos.
- Permitir configurar os eventos que serão provisionados para férias e 13° salário. O salário contratual
é considerado de forma automática para provisão não sendo necessário informá-lo neste cadastro.

- Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13° salário, adicionando novos eventos que
incidam no cálculo da entidade, ou alterar o processo de provisionamento para tratar os eventos
principais como médias e/ou vantagens.

- Permitir estipular as regras para cancelamento dos períodos aquisitivos de férias conforme as

normas previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado
a data final.

- Permitir estipular as regras para "suspensão" do período aquisitivo de férias conforme normas

previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado a data
final.

- Permitir configurar apenas a máscara para os números das contas associadas a cada banco e

consultar listagem contendo todos os bancos reconhecidos pela FEBRABAN, não sendo permitido

inserir novos bancos, ou excluir algum banco dessa listagem.
- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação dosfuncionários com a entidade.
- Permitir cadastrar e configurar mais de uma previdência municipal, através do Fundo de Previdência
e Fundo Financeiro aceitando escolher uma ou mais previdências para o funcionário.

- Permitir configurar os tipos de situações de afastamento do funcionário para base de cálculo,
processos do sistema (férias, licenças, adicionais, etc), tempo deserviço para aposentadoria.
- Permitir configurar as idades de vencimentos de salário família, por tipo de concessão e por
competência de pagamento.

- Emitir relação com todos os funcionários, exibindo os proventos e descontos com seus respectivos
valores, osaldo líquido de cada funcionário, fazendo a soma dos eventos. Ainda permite configurar os

campos de proventos e descontos que são listados no relatório, atribuindo o valor de um ou mais

eventos do sistema a cada um dos campos. Além disso, possibilitar selecionar as informações assim
como agrupar os dados, e também ordená-los.

- Permitir cadastrar, consultar e alterar as emissões da certidão do funcionário efetuadas através de
relatório de salários de contribuição, com a possibilidade de cadastro automaticamente através de
parametrização.
Relatórios

- Emitir relatórios da folha de pagamento, de acordo com a necessidade, extratos mensais líquidos
movimento, férias, rescisões, média e vantagens, etc...

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS _ „....„

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro S/N
CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

w

^

Fl.48/70

:# DIASD'AVILA

Qf?,5f

V^

PREFEITURA MUNICIPAL

- Permitir a emissão do extrato mensal constando a movimentação financeira, discriminando evento a

evento para cada funcionário, na competência e tipo de processamento informados, informações
adicionais, como: base de previdência, base de imposto de renda, valor do FGTS e algumas
informações do histórico funcional.
- Emitir relatório com o valor líquido e a forma de pagamento, dos vencimentos do funcionário,
discriminado mês a mês. Além disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar os
dados, e também ordená-los.

- Emitir relatório como o valor efetivamente recebido pelo funcionário, por motivo do cálculo de sua

folha de pagamento (Líquido) gerados pela folha de pagamento, para a competência e tipo de
processamento informados, discriminando sua forma de pagamento, e permitindo inclusive o
parcelamento do pagamento em valor ou percentual. Além disso, permitir selecionar as informações,
assim como agrupar os dados, e também ordená-los.

- Emitir relatório de movimentos contendo todos os eventos que constituírem a folha de pagamento
dos funcionários, sendo esses gerados no cálculo ou informados através do lançamento de variáveis,
gerados pela folha de pagamento, para a competência e tipo de processamento informados. Além
disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório dos valores dos eventos calculados para férias, rescisão, 13° salário, abono

pecuniário ou ainda aviso prévio, e que tenham seus valores estipulados por meio de outros eventos
que sejam configurados para compor o evento de média ou vantagem, calculados para a competência
e para o tipo do processamento em questão, sendo possível selecionar e ordenar os dados a serem
emitidos.

- Permitir a emissão de uma listagem dos valores gerados pelo cálculo de férias, para a competência
informada. Além disso, selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordenálos.

- Emitir relatório com os valores gerados pelo cálculo de rescisão, para o período informado. Além
disso, selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir os relatórios referente a folha de pagamento de forma resumidos por funcionários ou resumido
em nível de organograma para os resumos de líquidos.

- Emitir relação com os valores líquidos salariais da folha de pagamento dos funcionários. Esses
valores são utilizados, principalmente, para um controle resumido dos gastos com folha de
pagamento, e para efetuar o pagamento em conta corrente dos funcionários. Além disso, possibilitar
selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.

- Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados na folha,
mostrando o valor total e a quantidade total de funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as
informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.

- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a
previdência municipal, ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. Além disso, poderá
selecionar as informações que constarão no relatório, ordenar e agrupar as informações.
- Possibilitar emissão de uma relação dos funcionários que tiveram o desconto do Imposto de Renda
Retido na Fonte. Além disso, permitir escolher as informações que serão relatadas, a ordem e um
agrupamento para elas.

- Emitir relatórios cadastrais de Pessoas, Dependentes, Funcionários, Períodos Aquisitivos,
Programação de férias, Afastamentos, Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos
de Administração, Sindicatos, Tipos de Cargos, Cargos, Planos e Níveis Salariais, Horários, Feriados,
Aposentadorias e Pensões, Beneficiários e Pensionistas, Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes
de Divulgação, Atos, Movimentação de Pessoal, administração de vales transporte e mercado e
Naturezas dos Textos Jurídicos.

- Emitir relatórios referente aos planos de assistência médica de Operadoras de planos de saúde,
Despesas com planos de saúde, e Procedimentos Médicos.

- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição

de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
- Emitir relatório de todas as alterações salariais concedidas de maneira individual ou coletiva, dentro

do período selecionado. As informações do relatório deverão ser agrupadas primeiramente pelo
motivo da alteração e depois pela data da alteração salarial.

- Emitir relatório que apresenta a média salarial dos funcionários, o salário de cada funcionário, e a

indicação em valor, de quanto o salário dele está acima ou abaixo da média. Permitir ainda, agrupar

os dados do relatório, definir a maneira como serãoordenados, e selecionar (filtrar) esses dados.

- Emitir relatório das progressões salariais, ou seja, dos aumentos relativos aos salários dos

funcionários devido à troca de cargo promoção ou qualquer outro motivo. Permitir ainda, agrupar os
dados do relatório, definir a maneira como serão ordenados, e selecionar (filtrar) esses dados.
- Emitir relatório com todas as inconsistências encontradas no processo de cálculo da folha.

- Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para
previdência federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento,
caso não haja informações de todas as competências necessárias
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- Emitir relatório de atestado de tempo de serviço para o servidor público apresentando os cargos e o
período que exerceu a função.
- Emitir o relatório de datas de vencimentos em que se extingue o prazo do exame médico periódico,
do contrato de trabalho e da carteira de motorista do funcionário

- Possuir relatório de provisão de 13° salário e médias e vantagens de 13° salário; que permitam ao
usuário ter uma previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores
ativos até o presente momento.
- Possuir relatório de provisão de férias, médias e vantagens de férias; que permitam ao usuário ter
uma previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o
presente momento.

- Emitir relatórios de simulações de pagamentos de férias, 13° salário, médias e vantagens e cálculos
de períodos de provisão.

- Emitir relatório com os valores das bases de cálculo do FGTS, em competências que não possuem
cálculos efetuados pelo sistema.
- Emitir relatório dos lotes da individualização dos valores, selecionar as informações que constarão no
relatório e ordená-las.

- Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as
informações que constarão no relatório e ordená-las.
- Emitir relatório para fazer a conferência das informações da RAIS e DIRF.
- Permitir a visualização de todos os eventos e as bases de previdência federal, de previdência
estadual e municipal, além de fundos de assistência.

- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, sendo responsável por agrupar
relatórios e salvar suas seleções em grupos, para posterior emissão.
- Possuir gerador de relatórios que permita aos usuários criar novos relatórios ou ainda alterar os
relatórios e layouts já existentes.

- Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa
gerar os relatórios anuais.

- Emitir relatório com a movimentação financeira dos funcionários, possibilitando detalhar os eventos,
proventos, descontos e bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente e
agrupadas para cada funcionário gerado.

Legislação e Órgãos de Controle
- Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente o SISTEMA

INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, adotado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia, conforme layouts e parâmetros estipulados por este.

- Permitir ao administrador cadastrar os dados da entidade como: CNPJ, endereço, tipo de
administração, código para o TCM, informações complementares, dados do fornecedor de software
house e parâmetros da previdência, atendendo as exigências do e-Social.

- Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pessoa física no site da Receita Federal, por meio
do cadastro de pessoas.

- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Registrar os tipos de administração, armazenando histórico das alterações realizadas atendendo a
exigência legal do e-Social. Entende-se portipo de administração as várias formas de gerenciamento
das entidades

- Permitir registrar todas as informações referentes aos atos legais associados às movimentações
cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são gerados os registros a serem enviados para o
Tribunal de Contas. Os registros desse cadastro podem ser gerados automaticamente pelo sistema,
caso seja informado o código do ato durante o cadastramento de uma movimentação (admissão,
alteração de cargo, alteração salarial, demissão/exoneração, etc). Esse cadastro, também, pode ser
feito manualmente, bastando para isso, cadastrar a movimentação de pessoal no próprio cadastro.
- Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pessoal. Estas movimentações servem para
alimentar o registro funcional e, também, para gerar informações necessárias ao Tribunal de Contas.

De maneira geral, cada alteração cadastral - alterações salariais, de cargo, de lotação, admissão,

exoneração ou demissão, aposentadoria, falecimento, transferências, etc - sofrida pelo funcionário!
pode ser considerada um tipo de movimentação de pessoal.

- Permitir cadastrar os tipos de atos utilizados pela entidade; partindo-se de uma lista predefinida pelo
sistema, a qual indica se o ato é um decreto, um edital, uma deliberação etc. Desse modo, o usuário
pode personalizar uma lista predefinida, criando um tipo de ato conforme a necessidade ou exigência
legal. As informações desse cadastro são utilizadas para a geração de informações para o Tribunal de
Contas.

- Permitir cadastrar os tipos de naturezas dos textos jurídicos, determinados pelo Tribunal de Contas.

- Permitir o registro de todos os atos emitidos pela entidade que autorizam movimentação cadastral
para os funcionários. Os atos podem ser dos mais variados tipos, como por exemplo: admissões,

exonerações, alterações de cargo, etc. Eles são utilizados para alimentar a ficha cadastral do

funcionário, criando o seu histórico funcional, e servindo, também, para geração das informações
requeridas pelo Tribunal de Contas.
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- Controlar os planos e as despesas de mensalidades utilizados pelos funcionários e seus
dependentes. Os eventos de desconto são informados automaticamente no cálculo de folha de
pagamento, estes recursos também servem de base para a DIRF.

- Registrar as alterações cadastrais dos documentos da pessoa física cadastros como CPF, RG,
PIS/PASEP, CTPS entre outros.

- Permitir a emissão de guia de recolhimento do IRRF (Imposto de Renda dos Funcionários). Ao emitila, poderá escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações
- Permitir a emissão da guia para fins de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social
para funcionários que não possuem rescisão por motivo de morte, pois as informações referentes a
rescisão são geradas automaticamente pelo processo da SEFIP.

- Permitir o cadastro do tipo de controle de jornada de trabalho que está sendo utilizado pelo
funcionário para atendimento as exigências legais do e-Social, com as seguintes opções:
a) Submetidos a horário de trabalho (Cap. II da CLT);
b) Atividade externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT;
c) Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT.

- Permitir informar o motivo da contratação do funcionário quando houver a necessidade transitória de

substituição de seu pessoal regular ou por acréscimo extraordinário de serviços, em atendimento do
eSocial.

- Permitir cadastrar as informações configuradas para os proventos, descontos e rubricas a serem
utilizados na geração do arquivo Homolognet e TRCT - conforme Portaria 1621/2010.

- Permitir informar a categoria dos funcionários no vínculo empregatício conforme exigência do eSocial.

- Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do
funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
- Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data

inicial e data final quando for o caso. Estas informações servem de base para isenção do I.R.R.F por
moléstia grave.

- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria n°41, de 28 de
março de 2007.

- Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos e tomador de obra conforme
legislação e sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.

- Permitir que sejam cadastrados os processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos
funcionários para posteriorgeração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650 e informar em
qual competência e valordeseja pagar as indenizações conforme decisão judicial.

- Registrar os atos e todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais,
alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos conforme a solicitações do
TCM.

- Gerar automaticamente uma chave única (código) para cada funcionário, possibilitando
posteriormente o envio e validação para o e-Social.

- Permitir o início do provisionamento de pagamentos de férias e 13° salário, mediante informação de
data, escolhendo os períodos a serem provisionados e podendo provisionar os beneficiários de
pensão por morte, atendendo as exigências legais do Plano de Contas Aplicada ao Setor Público PCASP.

- Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos). Serve para atender ao
convênio firmado entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e municipais do
Identificar as pessoas falecidas para cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.
- Permitir cadastrar informações de alguns tipos de afastamentos para atender a exigências do
eSocial.

- Permitir as Entidades uma forma de identificar possíveis divergências entre os cadastros internos
das empresas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no eSocial,
através da extraçãodos dados conforme layout disponibilizado peloeSocial.
- Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.

- Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE RDT
RRD).
'

- Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos na competência
ou dia informado (CAGED).

- Emitir informações que comprovem o rendimento e retenção de imposto de renda retido na fonte.

- Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para a DIRF, conforme exigências da Receita
Federal.

- Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para RAIS.

- Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são exigidas
para a validação do eSocial, selecionando competência, modelos, agrupando informações.
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- Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores
contratados à época, conforme instruções da CEF.
- Permitir registrar os valores das remunerações que montaram as bases de cálculo do FGTS de
competências anteriores, as quais não tenham sido calculadas no sistema. Essas bases serão
utilizadas no processo de individualização, ou no recolhimento do FGTS em atraso, conforme
instruções da CEF.

- Permitir estornar lotes de individualizações, podendo ser total ou parcial, conforme instruções da
CEF

- Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir
escolher o modelo e quebra para a geração da guia.
- Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010 atualizada
pela portaria 1057/2012.

- Permitir gerar o arquivo com informações referentes ao pagamento de FGTS em atraso, para ser
validado pelo sistema REMAG (RE em meio magnético)
- Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma
matrícula, podendo ser inseridas informações de pagamento em juízo e número do processo em
atenção aos requisitos do e-Social.
Outras Funcionalidades

- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e
excluindo usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos
mesmos.

- Permitir a inclusão de um usuário a um grupo. A existência de grupos visa gerar características de
acesso comuns aos usuários pertencentes ao grupo, ou seja, todas as permissões definidas para um
grupo são atribuídas aos usuários que compõem esse grupo.

- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais você posteriormente
concederá permissões para acessar o sistema e desativar usuários.

- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos
funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.

- Permitir alterar a senha atual de usuário, para uma outra que mais lhe agradar ou para maior
segurança.

- Permitir alteração ou atualização dos dados cadastrados usuário como: Nome, Cargo, Secretaria,
Setor, Ramal, Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.

- Possuir cadastro único com dados de pessoas com foto, integrado com o sistema de RH.
- Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas
poderão ser utilizadas para o depósito de salário dos funcionários.

- Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastro de pessoas informando o tipo de
dependência, data inicial e final.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a
pessoa, conforme a sua necessidade.

- Permitir anexar os documentos por pessoa. Desta forma, se a pessoa tiver mais de um contrato
todos os documentos estarão já vinculados a esta.

- Controlar os dependentes com as datas de vencimento do salário-família e dependente de Imposto
de Renda

- Controlar a lotação e localização física dos servidores.

- Permitir registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário,
através da informação do ato.

- Permitir indicarpara cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
- Permitir cadastrar os documentos solicitados para admissão do funcionário.
- Permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados para a admissão do funcionário.
- Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor
automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de
servidores com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
funcionário, conforme a sua necessidade.

- Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está
vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.

- Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de
permanência. Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdência ou assistencial ao qual o
funcionário está vinculado.

- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua
escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.

- Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o
valor de cada serviço prestado, permitindo informar seus dependentes para desconto no IRRF
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- Permitir cadastrar os beneficiários do autônomo para deduzir os descontos de dependentes de IR
sobre os pagamentos efetuados pelo serviço.

- Efetuar a geração automática dos serviços de forma que, para cada mês compreendido entre as
competências informadas, sejam geradas as informações especificadas.

- Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo
de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.

- Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de
gozo e cancelamentos, suspensões dos períodos ou manutenção manual dos períodos aquisitivos.
- Permitir registrar ou dar manutenção nos vínculos previdenciários dos funcionários, planos,
matrículas e período de permanência.

- Permitir o cadastro de processos judiciais, processos de pensão alimentícia e reclamatórias
trabalhistas dos funcionários, possibilitando informar as competências do processo.
- Permitir armazenar as informações dos funcionários que são estagiários, bem como informações
sobre a sua escolaridade para o acompanhamento do andamento do estágio.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a
classificação institucional, conforme a sua necessidade.

- Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexibilização no controle de funcionários, já que
dentro do organograma da entidade não se permitem controles adicionais por espécie de contratação
ou características comuns de determinado grupo.

- Registrar os dados dos locais de trabalho, onde efetivamente os funcionários desempenham suas
atividades laborais.

- Permitir registrar os possíveis tipos de cargos utilizados.

- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros
possibilitam agrupar os cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no
cadastro de cargos.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o tipo
de cargos, conforme a sua necessidade.

- Permitir diferentes configurações de férias por cargo.

- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastrar algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir a realização da manutenção das quantidades de vagas existentes para o cargo.
- Permitir fazer a manutenção do plano salarial do cargo, realizando indicações de nível, classe e

referência, que vão delimitar a remuneração mínima do cargo, suas progressões salariais e o teto
salarial existente para o cargo.

- Permitir informar os requisitos para a função que será desempenhada pelo funcionário e as
atividades que serão realizadas.

- Permitir controlar o número de vagas dos cargos pelos organogramas, conforme necessidade da
entidade.

- Permitir definir a quais planos previdenciários o funcionário cadastrado no cargo poderá ser
vinculado.

- Permitir definir a quais vínculos empregatícios os funcionários cadastrados no cargo poderão ser
vinculados.

- Permitir o controle de níveis salariais do cargo, como as variações de classes e referências,
formando um plano de carreira do servidor com a finalidade de nivelar os salários de certos grupos
funcionais.

- Permitir a geração de forma automática de várias classes e referências, conforme parâmetros
informados no momento da geração.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os
níveis salariais, conforme a sua necessidade.

- Permitir para os níveis salariais setar várias configurações de máscaras. "#A, ##A, #AA, A## AA#

#A#, A#A e A#".

'

- Permitir estipular regras que irão gerar atraso na concessão da progressão salarial do funcionário
conforme as normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada.

- Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a ordem de progressão das classes e referências

informar uma classe ou referência com tamanho menor que a máscara definida no plano salarial

- Permitir controlar vagas do cargo por concurso via parâmetro. Quando marcado, aceita que o
sistema controle o numero de vagas do cargo, no concurso pelo qual o funcionário foi nomeado

Uuando desmarcado, ocontrole será feito exclusivamente pela quantidade de vagas do cargo
- Possuir processo de progressão salarial automatizado, alterando os níveis salariais e salários dos
funcionários de forma automática.

- Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial do

servidor, com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
cargo, conforme a sua necessidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA^

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três PoderèSrBatlírotessa Ribeiro S/N
CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

Fl.53/70

^/f
J

^*0 DIASD'AVILA
%,. -V ^

u

PREFEITURA MUNICIPAL

- Permitir cadastrar os meios de comunicação responsáveis pela divulgação dos documentos legais
que tenham divulgação e exposição obrigatórias.
- Permitir informar as fontes utilizadas para a divulgação do ato.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o ato,
conforme a sua necessidade.

- Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento
aposentadorias e pensões, através da informação do ato.

de

- Permitir o registro das fases processo de aposentadoria, sendo que um processo pode passar por
vários trâmites diferentes e pode inclusive, passar várias vezes pelo mesmo trâmite em períodos
diferentes.

- Permitir registrar os vencimentos que o funcionário, no caso de aposentadoria, ou o beneficiário, no

caso de pensão por morte tem direito. Os vencimentos são discriminados por evento e por
competência, para que possam ser identificados nos casos de modificações dos valores.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de
pensão, através da informação do ato.

- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso,
possibilita o encerramento da pensão.
- Permitir inserir um representante legal para cuidar dos assuntos sobre o benefício do beneficiário
menor ou incapaz.

- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este
cálculo ao ser informada a data de encerramento da pensão.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
Pensionista conforme a sua necessidade.

- Calcular o reajuste de valores dos eventos de pensão e aposentadoria informados no sistema.
- Permitir o controle da concessão e desconto de vale-transporte e mercado.

- Permitir cadastraro trajeto a ser percorrido ou pontos de destino das linhas de ônibus, utilizados para
a concessão de vale-transporte.

- Permitir informar através de faixas as quantidades de vales-transportes por dia da semana que o
funcionário terá direito.

- Permitir cadastrar procedimentos médicos, realizando um detalhamento sobre o tipo a vigência, o
valor e o percentual de coparticipação dos funcionários conforme os planos pré-estabelecidos.

- Permitir reajustar os percentuais sobre os valores dos planos de saúde e a nova vigência
estabelecida. Desta forma, permite de forma coletiva, alterar os valores para todos os funcionários que
utilizam os planos de saúde.

- Permitir importar as despesas dos planos de saúde, através de arquivo disponibilizado pelas
operadoras, onde os valores serão calculados automaticamente na folha de pagamento dos
funcionários.

- Permitir gerar automaticamente as despesas de mensalidades dos planos de saúde, mediante
seleção um ou vários funcionários.

- Permitir copiar as configurações de um determinado exercício para o próximo exercício a ser
informado.

- Permitir copiar os dados de uma outra tabela para que sejam realizadas as devidas alterações,
conforme legislação.

- Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipos: proventos, descontos e eventos informativos
que servem somente para realizar o cálculo interno não havendo crédito ou débito do salário pago ao
funcionário.

- Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.

- Garantir que as alterações realizadas nos eventos irão acompanhar os cálculos de provisão.
- Permitir selecionar quais eventos iram realizar a baixa de provisão.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
evento conforme a sua necessidade.

- Permitir cadastrar campos que o administrador julgue necessários na guia dados adicionais dos

cadastros de funcionários, cargos, organogramas, beneficiários, atos, eventos, tipos de cargos,
pessoas, históricos de funcionários, níveis e históricos de níveis salariais.

- Permitir o cadastro e manutenção dos endereços das pessoas físicas e jurídicas, mantendo suas
informações e provendo as mesmas onde forem necessárias nos demais cadastros e processos do
sistema.

- Permitir criar seleções diversas e mantê-las registradas para uso futuro para utilização em processos
e relatórios rotineiros.

- Permitir que sejam inseridos os dados sobre as agências bancárias que são necessárias ao
processamento da folha de pagamento.

- Permitir cadastrar os valores percentuais patronais de recolhimento referente aos valores para

assistência e previdência municipal e estadual. Também informar percentuais para o índice de aporte
e percentual para administrar o fundo de Previdência e Assistência.r~\
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- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os
tipos de afastamentos conforme a sua necessidade.
- Permitir que seja definida a máscara do organograma, que é o que determina as unidades
orçamentárias e seus respectivos centros de custo, os quais serão utilizados para distribuição dos
funcionários e empenhamento da folha de pagamento. A máscara delimitará com quantos níveis
(divisões) a entidade irá trabalhar, estabelece quantos dígitos cada nível poderá utilizar.

- Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respectivo valor conforme o cargo.
- Permitir cadastrar as informações referentes aos tipos de funções exercidas pelos funcionários na
entidade.

- Permitir cadastrar os motivos explicativos ou autorizativos das alterações de cargos e dos salários
dos funcionários.

- Permitir o cadastro dos motivos que que caracterizam as rescisões e que irão caracterizar a
aposentadoria do funcionário.

- Permitir vincular a pessoa que irá assumir uma função podendo ser de responsabilidade política,
técnica ou fiscal na entidade, por um determinado período.

- Permitir informar o ano base bem como a partir de qual data que os funcionários poderão emitir o
comprovante de rendimentos

- Possuir rotina para o processamento de cálculo mensal de 13° salário adiantado e integral,
adiantamento e complementar.
- Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagamento.

- Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo
determinado, na competência em que expira o contrato.

- Possuir rotina de cálculo de provisão com opção de ser realizada junto ou separado com o cálculo de
processamento mensal e 13° Salário.

- Emitir o cálculo no mês de fevereiro proporcional a 28/29 dias, caso o mês de admissão ou demissão
seja fevereiro.
- Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais, férias coletivas e férias
programadas.

- Permitir o cálculo individual dos valores de férias, permitindo a concessão dos dias de gozo, abono
de férias, realizando automaticamente a baixa nos períodos aquisitivos, assim como a baixa de
provisão de férias.

- Permitir exibir a consulta das férias proporcionais, onde o usuário terá uma visão da atual situação
de cada período aquisitivo e ainda compreender como o sistema calcula determinadas informações
através do uso de legendas em cada campo que serão detalhadas logo abaixo.
- Permitir calcular os valores de férias para vários funcionários selecionados, a concessão dos dias de

gozo e abono de férias, e a devida baixa nos períodos aquisitivos. Também calcular as férias previstas
para os funcionários de acordo com o período aquisitivo.

- Permitir calcular férias para os funcionários que tiveram programação de férias informadas. As
informações para o pagamento das férias serão geradas de acordo com o que estiver informado no
cadastro.

- Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.
- Permitir o pagamento do 13° salário simultaneamente com as férias.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos servidores, através
da informação do ato.

- Permitir que o pagamento de 1/3 de férias seja integral em cálculo de férias fracionadas. Serve para
os cadastros de férias individual, coletiva e programada, onde deve-se informar quando o sistema
deve se comportar conforme essa situação.

- Permitir registrar a comunicação e o possível cancelamento do aviso prévio de iniciativa do
empregador ou do empregado. Aviso prévio é o documento de comunicação, antecipada e obrigatória,
em que uma das partes (empregador ou empregado) desejar rescindir, sem justa causa, o contrato de
trabalho vigente.

- Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou exoneração do
funcionário, através da informação do ato.

- Permitir calcular para vários funcionários, as verbas rescisórias, gerando um afastamento para cada
funcionário, de acordo com a data de desligamento e com o tipo de afastamento configurado no
motivo de rescisão.

- Permitir calcular uma rescisão complementar para funcionários que tiverem a rescisão calculada.

Geralmente esse processo é executado nos casos de alteração salarial retroativa ao mês que um

funcionário foi desligado ou quando algum tipo de verba, seja mensal ou rescisória, não tiver sido
quitada por ocasião da rescisão. Sendo assim, deve-se providenciar um cálculo complementar para

saldar a diferença.

- Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13° salário integral, férias e
rescisórias, para a competência atual ou para competência futura. Não permitir a emissão de guias e

geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.
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- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do funcionário que esteja selecionado. Os
dados que foram alterados de um registro para outro deverão aparecem em cor, para facilitar a
identificação, e ao clicar num dos registros.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
cadastro de Históricos dos funcionários conforme a sua necessidade.

- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do beneficiário que esteja selecionado. Os
dados que foram alterados de um registro para outro aparecem na cor azul, para facilitar a
identificação, e ao clicar num dos registros.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
cadastro de Históricos dos beneficiários conforme a sua necessidade.

- Registrar as alterações cadastrais no histórico de beneficiários.
- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do autônomo que esteja selecionado. Os
dados que foram alterados de um registro para outro deverão aparecer em cor, para facilitar a
identificação, e ao clicar num dos registros.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor,
através da informação do ato.
- Permitir excluir ou cadastrar as alterações salariais através de aumentos em percentual, ou de
rotinas de alterações de avanços de classe e referência ou de progressões, ou ainda de fórmulas de
alteração salarial conforme necessidade da entidade.

- Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.
- Possibilitar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e
níveis salariais. Permitir também a progressão salarial dos planos salariais ajustados para todos os
funcionários que encontram no plano especificado.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do servidor,
através da informação do ato.
- Exibir uma grade com todos os registros de históricos endereços, dos horários de ponto, dos cargos
e das informações salariais que estejam selecionados. Os dados que foram alterados de um registro
para outro deverão aparecer em cor, para facilitar a identificação, e ao clicar num dos registros.

- Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado,
em qualquer tipo de folha de pagamento para determinado funcionário.
- Permitir lançar manualmente os eventos que compõe a folha de pagamento do funcionário para
serem calculados, podem ser lançados em uma competência ou em várias parcelas do período.
- Permitir lançar manualmente os eventos que compõe a folha de pagamento de vários funcionários
em um único lançamento, selecionando os funcionários. Pode ser lançado o evento para uma ou mais
competências.

- Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado,
em qualquer tipo de folha de pagamento, podendo selecionar vários funcionários em um único
lançamento.

- Permitir fechar processamentos (Mensal, Adiantamento, Complementar, 13° Adiantamento, 13°
Salário, Férias) de cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário não altere
cálculo de folha com processo fechado.

- Bloquear qualquer tentativa de alteração no histórico de funcionário quando o processamento da
folha estiver com data informada.

- Permitir inserir uma data de liberação que irá determinar a visualização dos recibos de pagamentos
de salários aos funcionários, beneficiários, aposentados e pensionistas através de sistemas na
Internet.

- Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de
funcionários que já tenham sido calculados na folha.

- Permitir que o cálculo mensal dos funcionários, fiquem agrupados em lotes diferentes e possibilita
fechar o processamento dos lotes em grupo.

- Permitir gerar os dados dos empenhos dos funcionários por competências, processamento e tipo de
empenho.

- Permitir a emissão de guia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti-la, possibilitar
escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.
- Emitir uma planilha de anotações e planejamento de escala de férias dos funcionários. Nessa

planilha, deve-se indicar a quantidade de férias vencidas e proporcionais de cada funcionário,

facilitando dessa forma a verificação de quais funcionários precisam gozarférias com maior urgência.
- Emitir uma planilha para preenchimento do lançamento de variáveis na folha de pagamento na
mesma constam seis campos a serem definidos, listando os funcionários desejados.
- Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas
competências, inclusive com anos diferentes.

- Possuir gerador de arquivos que permita aos usuários criar novos layouts de arquivos ou ainda
alterar layouts já existentes.

- Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de interesse
da entidade.
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- Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa
Econômica Federal o arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
- Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias,
13° salário ou rescisão de contrato.

- Permitir a visualização de empréstimos consignados. Consultar os cálculos efetuados no sistema de
acordo com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.

- Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período
determinado pelo usuário.

- Permitir a consulta das informações sobre as férias do funcionário e verificar a composição das
bases e períodos aquisitivos.

- Permitir a consulta sobre as situações ocorridas com o funcionário desde a sua admissão. São

consideradas situações: dias de licença devido ao atestado médico, quaisquer afastamentos lançados,
faltas descontadas em folha e que não foram abonadas, férias, transferências e rescisões etc.

- Permitir a consulta dos cálculos de provisão para férias, 13° Salário e encargos efetuados no sistema
de acordo com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.
- Permitir a consulta das despesas com plano de saúde selecionado a competência e o funcionário.
- Permitir a consulta dos vales-transportes informando por competência os vales utilizados por um
determinado funcionário dentro de um período de competências. Nela deverão ser discriminados os
vales por faixa, linha e local de trabalho, indicando o valor dos vales e quanto foi descontado do
funcionário por eles.

- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro através da
mudança de organogramas.

- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade objetiva cadastrar funcionários idênticos aos
funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.
- Permitir copiarfuncionários demitidos para realizar a readmissão individual ou em lote.

- Permitir suspender o fornecimento de vale-transporte para um ou mais funcionário, numa
determinada competência porempresa, linha de ônibus, local de trabalho ou conforme faixa salarial.

- Permitir realizar a unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro,
passando a constar somente um registro. Aunificação cadastral se refere aos cadastros de bairros!
logradouros e organogramas.

- Permitir realizar a compilação das fórmulas, verificar situação, dependências, padrões, bem como
consultar incidências.

- Permitir verificar o grau de dependência entre os eventos. Essa informação é utilizada para que o
usuário saiba quais eventos são dependentes e para corrigir eventuais problemas com fórmulas.

- Permitir verificar se as fórmulas de cálculo da folha e de cálculo de alteração salarial estão iguais às
formulas padrões do sistema, ou ainda, seasfórmulas contêm uma fórmula padrão correspondente. A
rotina também deve indicar se o evento não possui nenhuma fórmula.

- Permitir a consulta das incidências das bases de cálculo, ou seja, os eventos utilizados para compor
o cálculo da base que está sendo consultada, e, também, os eventos que utilizam a base consultada
para comporem seus valores.

- Permitir verificar as situações das fórmulas de maneira completa, ou seja, analisar todos os eventos
que compõem uma base e os que incidem em outras. Com isso, identifica-se o grau de dependência
entre as fórmulas dos eventos, analisando se a ordem de cálculo proposta tende a calcular os eventos
na ordem ideal.

- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão
considerando os dias de licenças, atestados, faltas, etc...

- Permitir consultar os eventos a calcular, ou que já compuseram líquido em algum cálculo de

ferias/130 salário ou ainda que estão configurados como eventos de 13° salário e 13° salário adiantado
e compõem líquido para os seus cálculos. Além disto, possibilitar conferir se os mesmos estão

configurados para o cálculo de provisão.

- Permitir consultar e informar um ou vários códigos, do fator de risco que ofuncionário está exposto

Sendo gerado automaticamente o grau de exposição correspondente aofator de risco.

- Permitir o cadastro das informações sobre as regras para portadores de necessidades especiais

conforme o tipo de salário-família.
IV. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
Integração

- Possuir integração dos cadastros de pessoas, funcionários e cargos com o sistema de Folha de
Pagamento.

- Possuir integração do controle dos períodos aquisitivos de férias com o sistema Folha de
Pagamento.

-Possuir informações do tipo de movimentação de pessoal, processos de aposentadoria ede pensões
integrados com o sistema de Folha de Pagamento.

Configuração e Parametrização

Q
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- Permitir cadastrar concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas de cargos
públicos por meio de editais e critérios de aplicação de provas na área de conhecimento conforme
configuração informada no sistema.

- Possibilitar a configuração da inserção automática destes empréstimos através da leitura do arquivo
enviado pelos bancos.

- Permitir flexibilizar as configurações do sistema de acordo com a necessidade e método utilizado
pelo órgão público.

- Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com

que o período de aquisição de licença-prêmio do funcionário sejacancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o
período de aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com
que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.

- Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o
- Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria para
cada tipo de aposentadoria.

- Gerar as avaliações para os funcionários que estiverem com a configuração estabelecida. Neste
processo deve existir a possibilidade de gerar as avaliações de forma manual ou com base na

configuração poderá a distribuição de avaliadores, a geração de prorrogações, a geração de
processos administrativos, a criação de rodadas e avaliações extraordinárias e a finalização dos ciclos

poderão ser de forma automática.

- Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCM.
- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente à
Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.

- Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e centro
de custos, conforme a necessidade do usuário.

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13° salário.

- Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do
funcionário.

- Permitir configurar quais afastamentos ou avaliações podem levar a geração dos processos
administrativos.

- Permitir configurações diferentes de formas de contagem de períodos de licença-prêmio por cargo.
- Permitir configurar o período para a aquisição da licença-prêmio em anos ou em dias.

- Permitir configurar o período - se o período de gozo da licença deve também ser lançado como um
afastamento e qual o tipo do afastamento a ser lançado.
Relatórios

- Permitir selecionar relatórios afins por tipo de atestado, possibilitando imprimi-los aqrupados no
momento do Cadastro de Laudos Médicos.

- Emitir os relatórios referentes aos cadastros de planos de saúde.

- Emitir relatórios referente a pessoa. Compreender neste relatório, informações de dependentes

experiências anteriores, averbações para aposentadoria, licença-prêmio, adicionais de tempo de

serviço, bolsa de estudo e, além de estarintegrado com a folha de pagamento.
- Emitir relatórios cadastrais dos funcionários

- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição
deferias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.

- Emitir relatórios cadastrais da estrutura da entidade e distribuição de cargos.

- Emitir relatórios cadastrais referente Movimentação de Pessoal
- Emitir relatórios cadastrais referente a aposentadorias e pensões:
- Emitir relatórios cadastrais referente Concursos Públicos e Processos Seletivos.
- Emitir relatórios cadastrais referente Medicina e Segurança do Trabalho.
- Emitir relatórios cadastrais referente Cursos e Formações.
- Emitir relatórios cadastrais referente avaliações, conceitos e fatores.

- Emitir relatórios cadastrais referentes controles de Faltas; Empréstimos; Diárias; Transferências-

Adicionais; Licenças-prêmio; Funções dos Funcionários e Compensação de Horas
- Emitir relatórios cadastrais referente às parametrizações do sistema.

-Permitir, através de atalho na tela inicial do sistema, acessar cadastros, processos e relatórios além
de incluir novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.

Órgãos de Controle e Legislação

- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Empreqo e
possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria n° 41 de 28 de

março de 2007.

- Possuir cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho para posterior emissão da Comunicação

de Acidente de Trabalho - CAT para o INSS.

-Possibilitar cadastramento de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com
a Portaria n° 1.121, de 8de novembro de 1995.
^-n
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- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de
dependência para o IRRF

- Permitir cadastrar responsáveis pelos PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
- Permitir cadastrar e acompanhar as informações da avaliação do estado de saúde do funcionário,
podendo ser submetido a exames, devido ao seu trabalho ou qualquer outro fator que o leve a ser

examinado. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
- Permitir cadastrar os fatores de risco a que se expõe um funcionário. Essas informações servem
para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

- Permitir registrar as informações referentes às exposições a fatores de risco, que possam causar
danos à saúde ou integridade dos funcionários. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário).

- Permitir cadastrar os requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção
Individual). Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
- Permitir cadastrar os bens adquiridos pela entidade. Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
Equipamento de Proteção Coletiva - EPC.
Demais Funcionalidades

- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos
funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.

- Possibilitar o lançamento históricos de tempo de serviço anterior, permitindo averbar esses períodos
anteriores como: tempo para a aquisição de licença-prêmio; tempo para a aquisição de adicional;
tempo válido para a contagem de tempo de serviço.

- Possibilitar o controle e acompanhamento de bolsas de estudos, a cada fase, detalhando a
aprovação ou não do bolsista.

- Permitir registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade,
informando a competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.
- Permitir cadastrar as emissões da certidão de tempo de serviço para posterior emissão.
- Controlar a lotação e localização física dos servidores.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através
da informação do ato.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de
servidores com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
funcionário, conforme a sua necessidade.

- Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo

de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
- Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do

funcionário, tais como: período de gozo, cancelamentos, suspensões e manutenção dos períodos
aquisitivos.

- Permitir programar o gozoe pagamento das férias antecipadamente.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua

escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao estágio, através da informação
do ato.

- Registrar atos de elogio, advertência e punição.
- Possibilitar a geração automática de um afastamento, se for o caso.

- Permitir cadastrar processos administrativos para identificar motivos que levem a exoneração ou
demissão de um funcionário concursado, podendo informar a banca avaliadora e a conclusão do
processo.

- Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para a
classificação institucional, conforme a sua necessidade.

- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros
possibilitam agrupar os cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no
cadastro de cargos.

- Permitir diferentes configurações de férias e licença-prêmio por cargo.
- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastrado algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir o controle de níveis salariais do cargo.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
cargo, conforme a sua necessidade.

- Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria.

-Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas
de atuação e os planos previdenciários do cargo.

-Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais alterações
de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
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- Permitir cadastrar atos que foram criados, colocando a data de criação, a data do vigor e as ementas
que constituem o ato.

- Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de
aposentadorias e pensões, através da informação do ato.

- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso,
possibilita o encerramento da pensão.

- Permitir inserir um representante legal para cuidar dos assuntos sobre o benefício do beneficiário
menor ou incapaz.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de
pensão, através da informação do ato.

- Permitir separar os candidatos por região, área, avaliações, candidatos, perfil do cargo concorrido a
vaga.

- Permitir cadastrar a forma como serão informados os resultados finais (aprovação e classificação)
das avaliações do concurso público, podendo ser de forma manual ou automática.

- Permitir cadastrar as comissões avaliadora dos concursos e seus membros que irão participar sendo
presidente, secretário ou membro.

- Permitir cadastrar as pessoas que irão se candidatar a vaga do cargo publicada no edital do
concurso informado e efetuar a avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo.
- Possibilitar a indicação automática do sistema pela aprovação/reprovação e a classificação dos
candidatos.

- Permitir cadastrar os locais que irão ser efetuadas as avaliações sobre os candidatos inscritos no
concurso, informando local, bloco, sala e n°de ocupantes.

- Permitir cadastrar as funções dos fiscais nas provas aplicadas nos concursos públicos. Afunção
indica o grau de responsabilidade que a pessoa fiscalizadora tem no exercício da sua tarefa

- Cadastrar atestados com informação do CID (Classificação Internacional de Doenças).
- Controlar os atestados através de laudos médicos.

- Controlar através do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID

(Classificação Internacional de Doenças) do atestado.
- Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.

- Possibilitar oagendamento e posterior registro de consultas e exames ocupacionais.
- Ofereceropção para agendamento de consultas e exames médicos.

- Possuir cadastro de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou não de

equipamento de segurança, entrevista com o funcionário e testemunhas do acidente

- Possibilitar o cadastramento da ficha de avaliação médica "Anamnese", para fazer a entrevista de
saúde do candidato à vaga da função na entidade.

- Permitir cadastrar os médicos que farão parte da junta médica podendo ser composta por um ou
vários médicos.

- Permitir cadastrar ou vincular pessoa jurídica como instituição médica

- Permitir cadastrar um período em que um funcionário desempenhou uma função, ou seja sua
atividade profissional.

J '

- Permitir controlar cursos, treinamentos e nível de escolaridade do servidor.

- Permitir o registro de solicitações realizadas pelo funcionário por meio de outro sistema da WEB

ficando a cargo do administrador aceitar ou recusar a solicitação.

- Permitir oplanejamento eexecução de cursos de aperfeiçoamento com as seguintes características'
- Definir cronograma, carga horária e data da emissão de certificado

-Permitir identificar se ocurso foi por iniciativa da empresa ou por solicitação dos próprios servidores

:noPl™"r cadastrar os cursos que serão prestados pela entidade para treinamentos ou
aperfeiçoamento dos colaboradores.
- Permitir cadastrar as avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e outras
avaliações para os funcionários segundo aclassificação que aentidade julgar necessário aplicar
"nZfr ? ? informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação por

P^sfosS^LoT'0" atÍn9ÍU média/SOmatório definido ou necessidade de geração de

^rnlnmitir ^tr^ **?\Úl avalia5âo do servid°r que se encontra de acordo com o estatuto do
Sdnn^íí6
6defimr
Um tiP° de aValÍaÇã° Padrã°' Send0 vinculada automaticamente ao
servidor na sua admissão
por concurso
ISn S^Sr*03
P8ra Cada tip° de avalia^ão *™ P°d-a° -usar atraso no período de
avaliação
do funcionário.
Permitir definir para c
peSdeívaÍaçãa3
"^ ^ aVa'ÍaÇã°' afastamentos ^ nao serão permitidos durante o
>eríodo de avaliação. ^

,ePrae:mDro^ÍLPma"rdaJÍP° de aVa'iaÇã° <UantÍdade de dias d* a^tamento necessários para

gerar processo administrativo.
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- Permitir definir para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá causar
atraso no período de avaliação do funcionário, assim como quantos dias atrasará para a quantidade
definida.

- Permitir definir fatores para cada tipo de avaliação. Fator significa alguns quesitos pelos quais os
funcionários podem ser avaliados. Exemplos de fatores: experiência, pontualidade, assiduidade,
disciplina, pro atividade, produtividade, responsabilidade e definir as faixas dos conceitos
considerados.

- Permitir cadastrar as comissões avaliadoras e os membros que irão participar dentro do período
vigente informado.

- Possibilitar cadastrar as avaliações que o funcionário teve participação nos ciclos de avaliação, bem
como cadastrar o parecer do RH e feedback ao funcionário.

- Permitir cadastrar as pessoas que serão apresentadas na publicação dos resultados na divulgação
das avaliações.

- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, com possibilidade de desconto automático
em folha de pagamento ou de abono das faltas.

- Permitir parametrizar se as faltas deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas
prorrogações nas rotinas de avaliações.

- Controlar empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha
mensal ou na rescisão.

- Controlar as funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por
exercício da função.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as funções gratificadas exercidas
pelo servidor, através da informação do ato.

- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de licença-prêmio, assim como os respectivos
períodos de gozo da licença-prêmio.

- Permitir o uso de tempo de serviço anterior averbado na contagem do período de aquisição da
licença-prêmio.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao gozo de licença-prêmio do
servidor, através da informação do ato.

- Possibilitar prorrogar o período da licença-prêmio, inclusive colocar períodos de carência, conforme

os afastamentos apresentados na configuração de licença-prêmio.
- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de adicional.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional ao

servidor, através da informação do ato.
- Possuir controle de compensação horas.
- Controlara emissão de autorizações de diárias.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do servidor,
discriminando-as em cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.
- Permitir utilizar os tempos de experiências anteriores para mais de uma matrícula atual do servidor.
- Permitir utilizar os tempos ainda não averbados de contratos anteriores para mais de uma matrícula
atual do servidor.

- Possuir tipos diferentes de aposentadoria: Tempo de Serviço, Idade, Invalidez, Compulsória
Especial (Professor).

- Registrar ovalor do piso e do teto para o pagamento de aposentadorias indicados para um período.
- Controlar automaticamente os períodos de aquisição de adicionais e de licenças prêmio, de acordo
com as respectivas.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário
através da informação do ato.

- Possibilitar encerrar o concurso a fim de não ser alteradas as informações e candidatos que
participaram deste afim de ser admitidas como funcionários.

- Registrar os tempos referentes a contratos rescindidos anteriormente, experiências anteriores e
averbações que devem ser contados para adicionais, licenças-prêmio ou tempo de serviço.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor
através da informação do ato.

- Gerar as despesas referentes aos planos de saúde no período informado e lança no cadastro de
despesas de plano de saúde do funcionário.

- Importar os planos de saúde com todas as informações de contrato, abrangência, valor atual do
plano da operadora para o cadastro de despesa de plano de saúde do funcionário

- Gerar as avaliações de estágio probatório, avaliação 360°, avaliação de desempenho, avaliações
extraordinárias e outras avaliações para os funcionários conforme a necessidade da entidade

- Possuir rotina de agendamento da execução de tarefas.

- Possibilitar a emissão da ficha de avaliação médica "Anamnese", ficha a qual é preenchido a
entrevista de saúde do candidato à vaga da função na entidade.

- Permitir sintetizar em um único relatório toda a ficha funcional do servidor, confiqurando quais
informações devem serexibidas.

.-^
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- Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários
conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.

- Emitir relatório demonstrativo do tempo em que o funcionário trabalhou na entidade ou em qualquer
outra empresa, indicando o tempo bruto, as faltas e licenças, o tempo líquido e ainda o tempo
derivado de averbações de tempo fictício.

- Emitir relatório de freqüência que compreende a quantidade de dias trabalhados, que é composta
pela quantidade de dias do mês, menos a quantidade de dias afastados, menos a quantidade de
faltas, mensalmente analisadas.

- Emitir listagem contendo os funcionários e suas mudanças de cargos ou funções, de secretarias e
localizações físicas (locais de trabalho).

- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.

- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual em lote (Ex. Professores

ACTs demitidos nofim do ano letivo e readmitidos no ano seguinte.)
- Possibilitar a alteração de informação nos dados dos históricos de funcionário, beneficiário,
autônomo ou cargos de forma coletiva otimizando o trabalho dos usuários.

- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade deverá possibilitar cadastrar funcionários
idênticos aos funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.

- Possibilitar a exclusão do número do CPF para não duplicar o número do CPF das pessoas no
banco de dados.

- Possibilitar a alteração referente a datas de início ou final do período aquisitivo de férias do
funcionário.

- Permitir na consulta rápida nos cadastros. Ex: identificar os funcionários que estejam demitidos de
forma que sejam demonstrados em destaque. Além das consultas padrões, já existentes no sistema,
poderão ser criados vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário.

- Permitir fazer consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e
procura.

- Permitir cadastrar ou abrir os cadastros de determinados cadastros da aplicação, agilizando o
processo do sistema.

- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão,
considerando os dias de licenças, atestados, faltas, etc...

- Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o
processamento para cada funcionário.

- Permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros
informados.

- Permitir calcular datas possibilitando fazer conversões de datas, dias, meses e anos para lhe auxiliar
a obter informações de forma rápida e prática.

SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE
Configuração

- Permitir ao administrador do sistema vincular os usuários aos servidores importados no sistema.
- Permitir ao administrador configurar as permissões de acesso dos usuários.

- Permitir ao usuário com permissão em um único ambiente, aprovar ou reprovar as solicitações
realizadas pelos servidores.

- Permitir ao usuário com perfil administrador adicionar e conceder permissões por funcionalidades
para usuários e grupos de usuários.
Relatórios

- Permitir ao usuário a emissão de um relatório com todas as informações que comprovem o
rendimento e retenção de IRRF da pessoa do funcionário.

- Permitir emissão de um relatório da movimentação dos funcionários em um determinado exercício,

detalhando as bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente.
- Permitir ao usuário a emissão por meio de relatório as marcações de ponto, selecionando o ano e
período de apuração.

- Permitir a impressão em documento no formato PDF do código token de vinculação do usuário com
o servidor.

Outras Funcionalidades

- Permitir acesso via internetdas informaçõesdos servidores.
- Permitir consultar ou alteraras informações da entidade no sistema.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de alterações
cadastrais pessoais.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que

comprovem a necessidade das solicitações de alterações cadastrais pessoais, dispensando a
locomoção do usuário até o departamento/setor/entidade.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de cursos de
aperfeiçoamento, palestras, treinamentos, seminários e workshop.

-Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de graduações
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- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de programação
de férias.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de licenças
diversas.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que
comprovem a necessidade das solicitações de licenças diversas, dispensando a locomoção do
usuário até o departamento/setor/entidade.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de
adiantamento de 13° salário, de férias e de salário.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício,
como plano de saúde e odontológico.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício de
vale transporte, vale refeição e vale alimentação.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de benefício de
seguro de vida e podendo ser solicitado para os dependentes.

- Permitirque os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de folga, do tipo:
Banco de horas, Desconto em folha e compensação de horas extras.

- Permitir que os usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem solicitações de dúvidas sobre
qualquer assunto.
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula e entidade consultar os recibos referentes aos

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento.

- Permitir ao usuário a consulta de todas as informações que comprovem o rendimento e retenção de
IRRF da pessoa do funcionário.

- Permitir que o usuário visualize todo o seu histórico financeiro, como, por exemplo, proventos,
reajustes, descontos.

- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações pessoais do servidor.
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações contratuais, possibilitando
visualizar detalhes do cargo, salário, organograma, férias, alterações de salário e cargos.

- Permitir ao usuário consultar as marcações de ponto, selecionando o ano e período de apuração.
- Permitir aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.
- Permitir a geração e o envio do código token de vinculação do usuário com o servidor por e-mail
VI. SISTEMA DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
Integração

- Permitir a integração de dados de forma automática com o sistema de Folha de Pagamento.
Configurações

- Permitir ao administrador cadastrar os dados das entidades como: CNPJ, endereço, tipo de
administração, informações complementares e parâmetros da previdência.

- Permitir ao administrador configurar permissões de acesso a menus, a inserção, alteração e
exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.

- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e
excluindo usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos
mesmos.

- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com
período de ponto aberto.

- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com
marcações abertas.

- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas
extras e feriados devidamente cadastrados.

- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas
extras em ponto facultativo devidamente cadastrado.

- Permitir a parametrização para realização ou não da definição de qual o tipo de marcação será
gerada em pontos facultativos.

- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcações automáticas para o dia
sem marcações alocadas.

- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e pontos facultativos.
- Permitir a parametrização de faltas que deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas
prorrogações das rotinas de avaliações.

- Possibilitar a configuração de qualquer tipo de ocorrência entre os padrões já disponibilizados na
instalação, além de permitir a criação de novas funcionalidades.

- Permitir a configuração das refeições autorizadas de horários, valores e eventos vinculados ao
refeitório e relógio pré determinado registrando as marcações.
- Permitir a configuração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com o funcionário.

- Possibilitar a configuração das seleções para a apuração do ponto: data inicial e final do período,

funcionário, data admissão, grupo funcional, organograma, vínculo empregatício, previdência, cargo,
turma, etc.

Q
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- Permitir a flexibilização das configurações do sistema de acordo com a necessidade e método
utilizado pelo órgão público.

- Possibilitar a configuração inicial e final do período noturno.

- Possibilitar a configuração dos intervalos entre as marcações de ponto.
- Permitir a configuração e classificação de vários tipos de horários.

- Permitir a configuração de horários de ponto com turno de 24 x 72 horas para cargos com esta
característica.

- Permitir o controle de adição de variáveis a serem geradas na folha.
- Permitir a configuração dos motivos padrões para alterações das marcações.
- Possibilitar a configuração das funções disponibilizadas no Relógio.
Relatórios e Gráficos

- Permitir a emissão de relatórios dos horários do ponto registrados no sistema, selecionado o período,
ordenando as informações e agrupando os dados.

- Permitir a emissão de relatórios dos períodos de trabalho registrado no sistema, escolhendo o
modelo dos relatórios selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das turmas registrados no sistema, selecionando o modelo dos
relatórios e ordenando as informações deles.

- Permitir a emissão de relatórios dos relógios registrados no sistema, escolhendo o modelo dos
relatórios selecionando e ordenando as informações deles.

- Permitir a emissão de relatórios das funções dos relógios de ponto registrados no sistema.
- Permitir a emissão de relatórios dos eventos extraordinários, constando o período, se o mesmo
concede ou não folga e o período de concessão, escolhendo o modelo dos relatórios selecionando e
ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão da relação dos feriados cadastrados no sistema.

- Possibilitar a geração de relatórios, permitindo aos usuários criarem novos ou alterarem os mesmos,
bem como, os layouts já existentes.

- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, agrupando os relatórios e salvando as
seleções em grupos para posteriores emissões.

- Permitir a emissão de relatórios com todas as mensagens geradas durante a execução de lotes de
impressão, contendo informações como o usuário que executou o lote e os relatórios pertencentes ele,
e identificando as advertências geradas durante a execução dos relatórios do lote de impressão.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelos usuários no sistema referente a emissão de

relatórios, demonstrando informações como filtros utilizados, tempo de geração do relatório, entre

outros.

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com o percentual de absenteísmo, escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com as marcações importadas, ativas, anuladas e
não enquadradas, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com a manutenção de ponto, informando quais as

ocorrências se deseja gerar, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais para controle das horas apuradas, por servidor e por
ocorrência, agrupando os valores, suprindo as faltas não descontadas em folha e escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios com os valores referentes as refeições dos funcionários que

podem ser descontados na folha, escolhendo modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios com a freqüência dos eventos extraordinários que os funcionários
participaram, contendo saldo de dias, bem como, o período de folga concedido aos mesmos,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que efetuaram ou não a marcação de ponto
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios com as faltas dos funcionários, configurando sua seleção por
período, motivo, tipo de desconto, abonos.

- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que foram cedidos ou recebidos por outra
entidade por meio de transferências com ou sem ônus.

- Possibilitar a emissão de relatórios das ausências de um ou mais funcionários, selecionando o
período, tipo de ausência e quais registros serão emitidos, e escolher o modelo de relatório.
- Possibilitar a emissão de relatórios das ocorrências registradas no cadastro de ocorrências
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios de ocorrências a calcular registradas no cadastro de ocorrências
a calcular, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Possibilitar a emissão de relatórios da freqüência de cada funcionário durante um período de meses

de um ano qualquer, selecionando e ordenando as informações e agrupando osdados.
- Possibilitar a emissão de relatórios por meio de combinações entre outros relatórios como férias
alterações de cargo e salariais, afastamentos, entre outros, selecionando as informações que
constarão em uma única ficha consolidada.
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- Permitir a emissão de relatórios do sistema a partir da tela de cadastro da funcionalidade mediante
tecla de atalho.

- Permitir a geração de gráfico de ocorrências por distribuição seja para um período, por cargo, local
de trabalho, vínculo, secretaria ou centro de custo.

- Permitir a geração de gráfico das ocorrências lançadas em determinado período.
- Permitir a geração de gráfico demonstrativo do comportamento do controle de saldo de horas extras,
quando comparado a outros meses.

Importação e Apuração das Marcações

- Possibilitar a definição de quais ocorrências serão processadas no momento que ocorrer a apuração
das marcações.

- Possibilitar a realização de cadastro de períodos de apuração, com rotinas que utilizam a ação de
fechamento do período de apuração para processar ocorrências de ponto.

- Possibilitar o fechamento e reabertura do período de apuração de forma geral e individual, caso seja
para o cálculo de rescisão.

- Possibilitar a liberação do período de apuração permitindo a consulta do espelho de ponto do
funcionário de determinado período.

- Possibilitar a apuração das marcações simultaneamente ao processo de importação.
- Possibilitar a reapuração do cartão ponto no período selecionado.

- Permitir o fechamento do dia, impossibilitando que a rotina de apuração gere valores para esta data.
- Possibilitar a emissão de extrato das compensações de horas que serão gerados ao encerrar o
período de apuração, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Permitir a consulta dos lançamentos de compensação de horas que serão gerados no encerramento
do período de apuração, sendo listados os lançamentos já realizados na compensação de horas caso
0 período já tenha sido encerrado.

- Permitir a consulta dos lançamentos de variáveis de refeições que serão gerados ao encerrar o
período de apuração, sendo listados os lançamentos já realizados nas variáveis de refeições caso o
período já tenha sido encerrado.

- Permitir a exclusão das marcações, marcações não enquadradas, datas de apuração, apurações e
ocorrências que foram lançadas dentro do período de apuração em aberto.
Outras Funcionalidades

- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, possibilitando o desconto automático em
folha de pagamento ou de abono das faltas.

- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais serão concedidas permissões
para acessar o sistema e desativar usuários.

- Permitir que o acesso de usuários possa ser limitado às informações de funcionários de
determinados grupos funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.

- Permitir a alteração ou atualização dos dados cadastrais do usuário como: Nome, Cargo, Secretaria,
Setor, Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.

- Permitir as definições dos períodos de intrajornadas e interjornadas.
- Permitir o controle dos servidores ou visitantes através de um crachá provisório.

- Possibilitar o cadastro do cartão ponto de funcionários, as turmas e os relógios onde eles podem
efetuar marcações.

- Permitir o cadastro de horários de turnos existentes na entidade para o controle do ponto eletrônico,
informando se gera ou não marcação automática.

- Permitir o controle de períodos de trabalho com tipo semanal ou turno contínuo, possibilitando a
prorrogação do período noturno.

- Permitir o controle, revezamento e busca automática de turmas de trabalho.

- Possibilitar a leitura de qualquer relógio ponto do mercado, inclusive via TCP/IP, por meio de arquivo
1 X I.

- Possibilitar por meio do cadastro de relógio se o mesmo se enquadra à característica de um REP
(Registrador Eletrônico de Ponto).

- Permitir o cadastro de ausências por motivo de evento extraordinário, possibilitando informar quando
o evento irá conceder direito a folga e a quantidade por dia de comparecimento no evento, assim
como o período de concessão.

- Possuir o controle de compensação de horas, permitindo o controle de:
a) Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou;
b) Gozo de dias de férias que o funcionário tem a haver;
c) Dias de gozo de férias e licença-prêmio que o funcionário trabalhou;

d) Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário tem a haver;
e) Diasfacultativos que o funcionário trabalhou;
f) Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a haver;
g) Folgas para compensar em férias;

h) Compensação de folgas no período de gozo de férias;
i) Abono pecuniário de férias do funcionário;
j) Horas extras a haver do funcionário;
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k) Compensação de horas extras do funcionário;
I) Pagamento de horas extras do funcionário;
m) Abono pecuniário de licença-prêmio do funcionário.

- Permitir a realização de compensações das horas por meio de ocorrências de horas faltas e horas

extras geradas pelo ponto eletrônico de forma automática, fazendo as devidas compensações.
- Possibilitar a disposição de fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto, permitindo
ajustar a forma de trabalho da entidade.

- Permitir a definiçãode quais as ocorrências serão geradas para a folha de pagamento.
- Permitir o controle de saldos das horas dos servidores.

- Permitir que sejam informadas as ocorrências que serão utilizadas para a compensação de horas,
bem como determinar o evento para cada ocorrência.

- Permitir a criação de seleções, mantendo-as registradas para utilização futura em processos e
relatórios rotineiros.

- Possibilitar o cadastro de motivos específicos para alterações de marcações.
- Possibilitar a criação de novos tipos de ausências conforme classificaçãoespecífica.
- Permitir a geração automática das folhas de pagamentos, suas variáveis (horas extras, adicional
noturno) e todos os lançamentos de crédito e débito no controle de saldo de horas extras do Recursos
Humanos.

- Permitir a importação das marcações de funcionários pelo número do PIS.
- Permitir a importação das marcações provenientes do relógio, via arquivo texto ou conexão direta
(TCP/IP).

- Possibilitar a inserção ou exclusão de ocorrências de ponto vinculadas ao funcionário em
determinada data.

- Permitir a realização da manutenção do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação
original.

- Dispor de recursos de seleção: data inicial e final, funcionário, data de admissão, organograma,
vínculo empregatício, turma, ocorrência, bem como, avançar e retroagir, funcionando conforme a
seleção.

- Demonstrar de uma só vez e sempre que selecionado as marcações apuradas e suas respectivas
ocorrências, escolhendoo melhor modelo de apresentação, ou seja, lista ou calendário.
- Permitir as ações de avançar e retroagir com funcionamento subordinado à seleção
- Facilitar ao usuário o acesso à informações do servidor, que podem ser necessárias durante a
manutenção do ponto.

- Permitir o acesso aos dias para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação.
- Permitir a alocação das marcações por aproximação, sempre respeitando o parcorrespondente.
- Permitir a execução das rotinas de cálculo no sistema, a fim de atribuir valor às ocorrências de ponto,
tais como: horas normais, horas noturnas, horas extra, horas falta e outras.

- Permitir a realização de consultas, alterações ou exclusões individuais e coletivas das ocorrências de
faltas através da seleção configurada.
- Permitir o registro das ausências do funcionário e possibilitar automaticamente o abono das faltas
quando ocorrer as apurações das marcações.
- Possuir a programação de ausências individuais e coletiva.

- Permitir o abono das faltas de maneira prévia e automático.

- Permitir a alteração de forma coletiva a turma, ou seja, o conjunto de horários dos funcionários de
um local de trabalho e o período pré estabelecido pelo gestor.
- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para cada funcionário,
bem como os dias ausentes.

- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para vários funcionários
ao mesmo tempo, bem como os dias ausentes.

- Permitir a emissão de relação de marcações efetuadas pelos funcionários dentro de um período,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

- Permitir a consulta de dados das marcações, dos horários efetuados diariamente pelos funcionários
e as apurações realizadas.

- Permitir a consulta das marcações originalmente realizadas pelos funcionários dentro de datas
especificas.

- Permitir a realização da unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro
dos dados das pessoas.

- Permitir a realização da unificação dos cadastros de bairros, logradouros e organogramas de um ou Possibilitar a exclusão do número do CPF para não haverduplicidade no banco de dados.

- Permitir a exportação dos funcionários cadastrados para o relógio de registro do ponto eletrônico
conforme seleção de modelo.

- Permitir a exportação das informações de data e hora para o relógio ponto por meio de comunicação
direta, conforme seleção de modelo.

- Permitir a realização de compilação das fórmulas verificando situação, dependências e padrões das
ocorrências.

~
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- Permitir a realização de consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando
memorização e procura.
- Permitir a realização de cadastro e sua visualização agilizando o processo do sistema.
- Permitir a realização de consultas de todas as situações ocorridas com o funcionário, desde sua
admissão.

- Permitir a consulta dos cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o
processamento para cada funcionário.
- Permitir o cálculo e a realização de conversões de datas, dias, meses e anos para obtenção das
informações de forma rápida e prática.

- Permitir o cálculo da quantidade de horas e minutos que há entre duas horas diferentes. Exemplo:
quantas horas e minutos existem entre 09:51 e 16:30.
- Possibilitar a realização de cálculos utilizando a calculadora ou o teclado, bem como, a exibição de
forma padrão ou cientifica.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelo administrador do sistema.
- Permitir a definição de uma assinatura digital a um documento.
- Permitir por meio do atalho na tela inicial do sistema o acesso a cadastros, processos e relatórios,
além da inclusão de novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.
- Permitir a importação das marcações provenientes de relógio web, via conexão direta, conforme
layout específico.
VII. SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO

Integração
- Possibilitar a integração automática com o sistema de Ponto, por meio de um processo para a coleta
das informações de relógios, locais de trabalho e de funcionários.
Configuração
- Permitir a configuração de amostras digitais nas coletas biométricas.
- Permitir o cadastro dos locais de trabalho.

- Permitir a vinculação das entidades do sistema de apuração de marcações que pertencem a
entidade.

-

Configurar a criticidade na coleta e verificação das marcações digitais.
Configurar as permissões de acesso dos usuários do sistema.

Configurar a validade e a complexibilidade exigida nas senhas dos usuários do sistema.
Configurar a exibição de lista com marcações recentes na tela do recentes e o número máximo de

marcações a serem exibidas.

- Configurar o envio ou não das marcações originais diariamente ou semanalmente para e-mail do
funcionário.

- Permitir a configuração do tipo de biometria definida pela entidade.
- Permitir a configuração da origem do horário do relógio.
- Permitir a configuração de quais usuários possuem permissão para iniciar o relógio.
- Permitir a configuração de quais funcionários podem registrar marcação.
- Permitir a criação e configuração de vários relógios, em locais de trabalhos diferentes.
- Possibilitar ao administrador restringir ou permitir o registro de marcações nos relógios de
determinados funcionários.
Relatórios

- Permitir ao usuário consultar e/ou emitir o relatório com suas marcações de ponto dentro do período
selecionado.

- Possibilitar a consulta das marcações registradas no relógio, podendo filtrar os dados para emissão
destes relatórios.

- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório de funcionários, filtrando:

entidades, funcionários com ou sem biometria e entidades com o sem cartão de ponto duplicado.
- Permitir a consulta, o agendamento e a emissão de relatórios.
- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório das matrículas excluídas,
filtrando: entidades, funcionários e relógios.
Outras Funcionalidades

- Permitir a atualização os dados cadastrais da entidade.
- Permitir o cadastro de relógios e o vínculo das entidades.

- Permitir a seleção de qual tipo de dispositivo biométrico, entre os homologados, o relógio irá utilizar.
- Permitir a exibição ou ocultação da lista de marcações exibidas na tela do relógio.
- Possibilitar a criação de várias funções para registros de marcação de entrada e saída para os
relógios.

- Permitir o cadastro, alteração e exclusão das biometrias das pessoas cadastradas no sistema.

- Possibilitar aos administradores e coordenadores monitorar as marcações de seus subordinados
identificando possíveis incoerências de registros.

- Permitir a vinculação de funcionários da entidade ao usuário logado e conceder acesso de forma
automática através da confirmação de dados.
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- Permitir o envio das marcações diretamente para um servidor na nuvem e a disponibilizacão em

tempo real.

v

- Possibilitar ao usuário alternar entre os funcionários vinculados nosistema.
- Possibilitar ao usuário alternar entre as entidades sem precisar sair do sistema.

- Possibilitar a solicitação do funcionário à chefia imediata alteração e/ou inclusão de marcações no
- Gerenciar as mensagens encaminhadas com as solicitações de alterações e/ou inclusões de
marcações de ponto dos funcionários.

- Possibilitar a exibição de um contador para realização da marcação após alguns segundos caso o
usuário nao o faça por si, confirmando a marcação no ponto.

- Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a lista de relóqios
disponíveis e efetuar o login.
- Possibilitar a exibição em lista das últimas marcações registradas no relógio

lo^do1*''80 fUnCÍOnárÍ° registrar as marcacões de ponto conforme funções disponibilizadas no relógio

-Permitir asincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no relógio loqado

- Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das alterações
efetuadas no relógio logado.
v
- Permitir a realização das marcações de ponto dos funcionários sem conexão com a internet após a
inicialização do relógio.

K

~Jjm>ír
token (chave)
Para vincular as entidades de sistema de ponto eletrônico
realizando aa .9eraÇf°.de
importação automática
das marcações
«leuunioo,

m.siST^E^^miZ"^^^^ auma pessoa diretamente no sistemaFuncionalidades do Sistema

~JZTák °,cadastro e ma^tenção de scripts de validação, vinculando ao layout, que Hpor sua vez

estará vinculado a um arquivo.

arquTvof *^^ ^ dependências entre ^oute- apresentando a hierarquia de geração dos
"pZlírl Vincfulaçã0.dajAP) (,nterface de Programação de Aplicativos) com um layout do arquivo

-Permitir aconfiguração de dependência entre layouts para geração de informações

parratLVp^sterbres5 dad°S inte9rad°S "** °^^ de 9eStã° °fertad° e°sistema e-Social

-Permitir aedição de registros integrados do software de gestão apartir da consulta das integrações

C-do CONTRATANTE8 mSerÇa° re9ÍStr°S manualmente não inte9rad^ no software de gestão '^S068'
II

III
IV

V

efetuar o pagamento ajustado;
fiscalizar a execução deste Contrato;

dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato

dar ciência aCONTRATADA de quaisquer modificações que venham aocorrer neste Contrato

2^rretaT1 " ^ "^ ^^ em,Bda8 P6'a C0N™A™DA, recuslndoas quando inexatas

Parágrafo Único: Éobrigação comum ocumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO

t1™?nPPnc°t Para imfplantaCã0 e^einamento do sistema será de até 15 (quinze) dias corridos após Ordem de

We^A^S^T reC8bkto P6l° CONTRATANTE na forma do disposto no inciso Ido art. 73 da
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4.3.2. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá emitir à empresa
contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir às suas expensas, na sua totalidade ou em partes.

4.3.3. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

4.3.3.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90 (noventa) dias salvo
em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as obras ou serviços foram realizados
adequadamente, será emitido termo circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do
disposto na alínea "b" do inciso Ido art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1. A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila pagará à CONTRATADA prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo
com o recebimento, conferência, e aceite dos produtos efetivamente entregues, e aceito pela fiscalização, por meio
de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
5.1.1. O valor total deste Contrato é de

.

, Agência n°

5.2. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco

, Conta Corrente n°.

5.3. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da CONTRATADA junto aos

órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
consulta "on line", cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.

5.4. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, nome do favorecido,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. A CONTRATANTE não efetuará
qualquer pagamento à contratada a título de adiantamento.

5.5. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a partir
da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio
Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Dias d'Ávila, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei Municipal N° 656/2021:
ÓRGÃO

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

0501

2003

33904000

15000000

0801

2011

33904000

15001001

0902

2011

33904000

15001002

1001

2011

33904000

15000000

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

III-a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada paraacompanhar e fiscalizar a sua
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Ê
CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia

Ribeiro, S/N,

Fl.69/70

r\

^#? DIASD'AVILA

-

^

^«ÜKCVN5

^

PREFEITURA MUNICIPAL

execução, assim como as de seus superiores;

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art. 67 desta Lei;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade;

X- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato;

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o Contrato;

§ 1o Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

§ 2o. Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fundamentada da autoridade competente, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento, desde que
haja conveniência administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1o e 2o, da Lei Federal n.°
8.666/93.

6.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 8666/93.
6.3. Quando a rescisão deste Contrato ocorrer com base nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n°.

8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será esse ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda o direito as hipótese previstas nos incisos I, II e III do art. 79, § 2° da mesma Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito
às seguintes penalidades:

7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo estipulado,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido;

7.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início ou
conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido;

7.1.3. A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
juntoà Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao evento em
atraso, independentemente de notificação ou aviso.
7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.
7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao contraditório
e à ampla defesa.

7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá, garantida a prévia
defesa, aplicará CONTRATADA as seguintes sanções:
7.5.1. Advertência;

7.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 87, IV, da
Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância
das disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.

§ 1o. A fiscalização e o gerenciamento do Contrato resultantes da presente licitação será feita na seguinte forma:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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DA FISCALIZAÇÃO:

Para os quantitativos demandados será oresponsável oGerente de RH da SEMAT, SEDUC, SESAU eSEDES.
DO GERENCIAMENTO:

TPra:sp0oSrtqeUsantitatÍVOS d6mandad°S ~* °""""*«* °As— da decretaria Municipal de Administração e

fcÍmían^

co-responsabilidade sua ou do responsável pelo

ou dolo da CONTRATADA na execução do Contato

P q qUer ,rre9ularidade decorrente de culpa

danos que possam ser causados ao SrA^

CONTRATADA, inclusive por

CLÁUSULA NONA - DO FORO

SàEsss:srrcCerrp\s^r^°,or°da c°™d* Dias -***•
aba,xo-assi„adas, para que produza todos o^ãZ^^S^S'^^^ *" 2'"""^ lMte™*«
Dias d'Ávila,

de

de 2022.

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CNP I mo 1, ,Q„ n™n'TURA MUN|CIPAL DE DIAS D'ÁVILA
CNPJ.
N^^^r^Ttotote»,
BairroUssa Ribeiro, S/N
otK 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

Terça-feira

^.

,, í ..

Oiílrio Oficial do

Dias d Ávila

12 de Abril de 2022
4-Ano -N°1788
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AVISO DE LICITAÇÃO N° 29/2022

A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila torna público, o LANÇAMENTO do PREGÃO
ELETRÔNICO N° 18/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de
softwares de Gestão de Recursos Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação,
conversão, treinamento, manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas,
evolutivas e atendimento técnico para os softwares contratados a fim de atender as necessidades

da Prefeitura Municipal de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.Sessão: 02/05/2022 às 09:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2022 - REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de
empresas especializadas para prestação de Serviços de Comunicação de Voz Fixa (STFC),
incluindo ligações locais, nacionais e internacionais, para atender a sede da Prefeitura Municipal de

Dias d'Ávila e a sede da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão: 02/05/2022 às 10:00h.
www.diasdavila.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Karynne Dórea - Pregoeira Oficial.
Alberto Pereira Castro - Prefeito.

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
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Professor é preso por assediar alunas de 11 a 15 anos
da sala de aula trancadas,

Em nota enviada ao Gl, a

SANTA CATARINA Um pro
fessor de 65 anos, de São
Francisco do Sul, no norte de
Santa Catarina, está sob in

para melhorarem as notas.
As informações são do Gl.
Ainda segundo o portal,

Secretaria Municipal de
Educação de São Francisco
do Sul afirmou que o profes

tudantes, que são menores

de idade, como prevê o Esta
tuto da Criança e do Adoles

cente (ECA).
"Minha filha relatou que o

vestigação por suspeita de

na denúncia, as três estu

sor foi afastado de sala de

assédio sexual contra três de
suas alunas com idades entre

dantes também afirmaram

aula e um processo discipli

professor por duas vezes co -

que o professor costumava

nar foi aberto contra ele. Já o

locou a mão na cintura dela,

11 e 15 anos. O caso aconte

tocá-las e abraçá-las de ma

ceu em uma escola munici

neira inconveniente. A in

delegado Fábio Fortes, res
ponsável pelo inquérito po

passou a mão na barriga. Ela
se sentiu constrangida", dis

Abraços e
toques em

partes do
corpo das
meninas eram

pal da cidade. Segundo as

vestigação foi iniciada no

licial, afirmou que as inves

se a mãe da menina de 11

a norma com

vítimas relataram à polícia, o
homem teria pedido para

começo deste mês depois

tigações correm em sigilo e
que o nome da escola e dos

anos à reportagem do Gl.

que as estudantes danças
sem para ele com as portas

nas procurarem a polícia pa
ra denunciar o professor.

envolvidos não foram divul

ir de moletom para a escola,

gados para não expor as es

para evitar ser assediada.

esse professor,
disse a polícia

das famílias das três meni

Outra estudante passou a

Pc 00 MA!j uROSS~/..ÍVL..GA;ÀC

da aldeia havia cerca de 2 mil
metros cúbicos de madeiras

Polícia Federal investiga
desmatamento ilegal na

cortadas e prontas para a re
tirada. Os madeireiros de
Peixoto de Azevedo teriam

terra indígena Menkragnoti

cooptado lideranças indíge

MATO GROSSO A Polícia Federal investiga

recendo R$ 70 mil para a re

desmatamento ilegal na terra indígena Men

tirada da madeira.

nas da aldeia Kororoti, ofe

kragnoti, nas proximidades da aldeia Kotori,

Com base na denúncia, no

em Peixotode Azevedo (MT). Ontem, a PF

mesmo mês foi realizada

cumpriu seis mandados de busca e apreen
são nas cidades de Matupá, Guarantã do

uma ação conjunta da PF,

Norte e Peixoto de Azevedo, todas no Mato

(Sema),Ibama e Delegacia
de MeioAmbiente (Dema),

Secretaria de Meio Ambiente

Grosso; e em Iporá, em Goiás. A ação ocorreu
no âmbito da Operação Escudo de Palha.
Segundo a PF, a investigação teve início em
fevereiro deste ano, após denúncia recebida

pelaFundação Nacional doíndio(Funai) em
Cuiabá de extração ilegal de madeira na terra
indígena. Pela denúncia, nas proximidades

que após sobrevôo de heli
cóptero, constatou o desma
tamento. Na ação, foram
realizadas apreensões de ar
mas e veículos pelo Ibama na
terra indígena e arredores.
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EDITAL OE CONVOCAÇÃO
Convoca™» os edonistes pers reelizeçio de AGBAGO em 29/04/2022 es 1D:00hores ns Avoníde Ruy

Barbou n° 67, Centro.Berreiree/BA. para cumprires formalidades doa arts. 124.131,132 a 133 a seus
Indeos da Lei 6.404/76, deliberando eapeclalmente sobre tomada da conte doa administradores; exame,
discuseao e votação das demonstrações financeiras; dedseo sobre desnnao&odo lucroliquidodo exercido
sodal encerrado em 31/12/2021 s a dwtribu^ao de dividendos; discussão sobre situações judicieis
pendentes da empresa e o que ocorrer. BenalraarBA 13 de abrtlde 2022. Conselho de Admlnktraçao.

Operação de ontem ocorTeu apóssobrevôoem fevereiro mostraráreadesmatada

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIASD'ÁVILA

AV150 DELICITAÇÃO N* 28/2022 APrefeitura Municipal de Diasd"Avlla tomapublico, a SUS
PENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N"15/2022 - REGISTRO DEPREÇOS, cujoobjeto6 a

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos
deSom e de Iluminação, Incluindo transporte, montagem, retirada e acassoríos para seufuncio

namento, visando atendimento a diversas atividades institucionais promovidos, pelas secretarias
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

5«i(w*l Acioni

latmcio di 51o FnrciKo Entro.!* S-A.(SFE).tm ttimpriirrinfb li diipoi-r^«i Itgtw • MltlvtiriH. lut-met*

.

..•-A-,
1
Ipreciaclodo*itnhorw mu rtiitòrioinuil.

!-..„ j_. <-.

rrilljot,julgado, relevintM.M comtpondiiilMDemoniiíiçoi.
MMCtoltV

Flnmtijrn i p
fln«iic*nt «tn...

31 d» atamliro o* 20?1. A* a»mijriitr»çfi«

.

utuiclo trancain • pilrmorttid» Comjwifví demanda• Mui* d» ó«ro™iriç»MAntro»liii MrrtpMtuiudltidu,

l«fi ..!^ uctoUns. • a i*guiim«i^^

ilW inò«o»tid*Tl»,Mitodi
idiiponlvtli tioilti *•""nnpiJfgloUlpwlbpirómanfiVi.MiTiJir
'•-•-'•-'—"
'
• i

u hM daCwnpinl'".
3"JtOt4»ltodiaB1»aH0- Ir^mtãWtdtríjMÉ-B

através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Karynne Dòrea - Pregoeira.

AVISO DELICITAÇÃO N* 29/2022 APrefeitura Municipal de Dias d'Ávila tomapúblico, o LANÇA
MENTO doPREGÃO ELETRÔNICO N* 18/2022. Objeto: Contratação deempresa especializada
emlocação de softwares de Gestão de Recursos Humanos, englobando os serviços de Insta

M »>•(!* WldlOKlfl)

da Paraíba instaurou um in

Fixa(STFC),incluindo lioaçoeslocais,nacionaise internacionais, para atendera sede da Prefei

10:00h. www.dlasdavHa.ba.gov.bf e www.licftacoes-e.com.br. Karynne Dórea - Pregoeira Oficial.

ção (PB). Segundo testemu

02/05/2022 às 09:D0h. PREGÃO ELETRÔNICON" 19/2022 - REGISTRO DE PREÇOS. Objeto;

Contratação de empresas especializadas para prestação de Serviços de Comunicação de Voz
tura Municipal de Dias tfAvilae a sede da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão: 02/05/2022às
Alberto Pereira Castro - Prefeito.

Processo Administrativo n° 062/2022

|Erin*i.mdtR«.<i-B

INSEGURANÇA A Polícia Civil
quérito para apurar o assas
sinato de seis pessoas na al
deia indígena Caieira, na re
serva Potiguara, em Marca

lação, implantação, conversão, treinamento, manutenção mensal que garantam as alterações
legais, corretivas, evolutivase atendimento técnico para os softwares contratados a fimde aten
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D' Ávilae dos Fundos Municipais. Sessão:

AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO N'013/2022)

DífimtTiÇtoMIJiTlgr^

INTERIOR DAPARAÍBA

ferencia, visando possíveis adequações no Edital.Anova data da sessão públicaserá informada

PREFEITURA MUNICIPAL DEITAPARICA (BA)

11 ma penr [nraimle)

CHACINA EM ALDEIA NO

e ôrgâosvinculados a Prefeitura Municipal de Diasd' Avila/Bahia, paraanalisadoTermo de Re
Alberto Pereira Castra - Prefeito.

SÀOFFRANCISCO ENERGIA S.A.

INQUÉRITO APURA

nhas, ao menos cinco ho
mens atacaram as vitimas no
último final de semana.
Ainda de acordo com as

testemunhas, as vítimas es
tavam reunidas em frente a

uma casa quando foram sur

AComissão de Pregãoda Prefeitura Municipal de Itaparíca/ Bahia, devidamente autorizada
pelaPortaria N° 016/2022, tomapublico para conhecimento dos interessados a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n°013/2022 Objeto: Registro de preços com vistas a futura e
eventual contratação deempresa especializada pana a aquisição de eletrodomésticos, a fim
de atenderas necessidadesdas Unidades de Ensinoe Secretaria de Educação do Município
de Itaparica/Ba. Data e horário de realização: Sessão de disputa no dia 27/04/2022 às
09h00min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis nositiowww.bllcompra$.com ou
através
do
site
http://pmitaparicaba.imprensaoficial.org/.
Informações:
Haparicaiicitacao@gmail.com

preendidas pelos criminosos

AVISO DE UCITAÇÀ0 (SRP) {PREGÃO ELETRÔNICO N'014/2022)

dona da casa e sua filha. Ou

Processo Administrativo n* 064/2022

tras seis pessoas ficaram fe

que surgiram do matagal que
circunda o imóvel atirando

contra o grupo. Os agresso
res fugiram e, até o momen
to, nenhum foi detido.
Três homens e três mulhe
res baleadas morreram no

próprio local - entre elas, a
0>otvipttilM [W 0.36pof«cio)
CamMmtm tal ra

AComissão de Pregãoda Prefeitura Municipal de Itaparíca/ Bahia, devidamente autorizada
pela Portaria N= 01672022, tomapúblico para conhecimento dos interessados a licitação na
modalidade PregãoEletrônico n°014/2022. Objeto: Registro de Preçosparafutura e eventual
aquisiçãode material de Higiene Pessoalcomvistaa atenderas necessidadesda Secretaria
Municipal de Educação. Datae horário de realização: Sessão de disputano dia27/04/2022
às 10h30min horas/Brasília. Edital e Anexosestão disponíveis no sitiowww.btlcompras.com
ou
através
do
site
http://pmitaparicaba.iniprensaolicial.org/.
Informações;
Haparicallcitacao@gmail.com

ridas. Ao menos dois feridos,

um rapaz de 21 anos e um
adolescente de 15 anos, fo

ram transportadas pelo Samu para o Hospital de Emer
gência e Trauma Senador
Humberto Lucena, em João
Pessoa, distante cerca de 80

quilômetros da aldeia. Os
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO N'015/2022)
Processo Administrativo n' 056/2022

AComissão de Pregãoda Prefeitura Municipal de Itaparica/ Bahia, devidamente autorizada
pela PortariaN"016/2022,toma público para conhecimento dos interessadosa licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 015/2022. Objeto: Contratação de empresaespecializada
em fornecimento de água potável em caminhão pipa para atender as necessidades
Secretaria de Saúde no município de Itaparica/Ba. Datae horário de realização: Sessão
disputa no dia27/04/2022às 14h00min horas/Brasília. Edital e Anexosestão disponíveis no
sitio www.licitacoes-e.com.br ou através do site http://pmitaparicaba.imprensaoricial.org/.
informações: itaparicalicitacao@gmail.com

dois foram submetidos a

procedimentos médicos de
emergência e, segundo o
hospital, apresentam um
quadro clínico estável.
Além de tentar identificar

e prender os autores da cha
cina, a Polícia Civil paraiba
na também está apurando se
o imóvel onde o crime ocor

.. Uwetoe
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MayaneCristina Silva do Nascimento- Pregoeira.

reu era usado como ponto de
venda de drogas.
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
/L

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.361.154/0001-05
MATRIZ

)ElbtéiCRIÇÀO
COMPROVANTE DE

E DE SITUAÇÃO

DASTRAL
£ADA

DATA DE ABERTURA

24/08/1999

NOME EMPRESARIAL

STAF TECNOLOGIA LTDA
PORTE

TITULO DOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
STAF TECNOLOGIA

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis
CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

62 09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.20-4-00 - Atividades deconsultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Página: 1/1

Emitido no dia 03/01/2022 às 16:00:54 (data e hora de Brasília).

AUTENTICIDADE VER^^OA

au.o César á«SS?

Paulo

prefe*ura Mun

Pi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE
Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL:

STAF TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

CNPJ:

03.361.154/0001-05

CGA: 153.919/001-54

ENDEREÇO: Avenida da França, 393 -2ANDAR - COMÉRCIO
NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
DATA INÍCIO

ATIVIDADES

CNAE

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis

6202-3/00

20/06/2011

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação

6209-1/00

20/06/2011

Consultoria em tecnologia da informação

6204-0/00

01/02/2013

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto

7020-4/00

01/02/2013

consultoria técnica específica

SITUAÇÃO CADASTRAL:
VALIDADE DO TVL:

Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO:

17/09/1999

CÓDIGO DE CONTROLE:
A

autenticidade

deste

Ativa Regular

cartão

DATA DE IMPRESSÃO:

03/01/2022

BB21CC6F4C87F6F5008638E8896A71F4
poderá

ser

confirmada

na

página

da

Secretaria

Municipal

da

Fazenda

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

AUTENTiCiDADEVEREDA

.^?S?-

Pa^^rK'***8
de'
M\dO<
*s>*un

r>

2V?
TRIBUTOS : CONSULTAS : CONSULTH HO CADASTRO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Identificação

Inscrição Estadual: 051.509.703 EP

CNPJ: 03.361.154/0001-05

Razão Social: STAF TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: STAF TECNOLOGIA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO
Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO
Endereço

Logradouro: AVENIDA DA FRANCA
Complemento: 2 ANDAR

Número: 393

Bairro/Distrito: COMERCIO

CEP: 40010-000

Município: SALVADOR

UF: BA

Telefone: (71) 34042100

E-mail: LAURA@STAFNET.COM.BR

Localização: ZONA URBANA

Referência: HUB

AUTENTICIDADE VERIFICADA
Data de Inclusão do Contribuinte: 13/09/1999

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Pauto Ce»^»

Atividade Econômica Secundária

prefeitura

Atividade Econômica Principal:

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação
- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: ESPECIAL

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 31/10/2011

Endereço: AVENIDA DA FRANCA

Complemento: 2 ANDAR

Referência:

Número: 393

Bairro: COMERCIO

CEP: 40010000

Município: SALVADOR

UF: BA

Classificação CRC: Profissional

CRC: 18584 -BA

Tipo CRC: Originário

CRC:

Tipo CRC: Originário

Município: SALVADOR

UF: BA

Nome: LOURIVAL FEITOSA PITA

Responsável pela organização contábil
Classificação CRC: Profissional
Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES SALA 613
Número: 274

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

CEP: 41820020

Referencia:

Telefone: (71) 34319861

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram

2)K
Emissão: 29/03/2022 16:47

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários /
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 202214J9699
RAZÃO SOCIAL

STAF TECNOLOGIA LTDA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

051.509.703-BAIXADO

03.361.154/0001-05

Fica certificado que não constam, até apresente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto àinexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado odireito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/03/2022, corfforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias,

aos a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET,
NO cENDEREÇO
http://www.sefaz.ba.gov.br
Cl, r*\J
« u c i \ t y u iin^.i

AUTENTICIDADE VERIFICADA
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Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIB
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: STAF TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.361.154/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem aser apuradas, écertificado que:

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

' exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos efundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

Aaceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <hj*f5://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente^om base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:32 do dia/7/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: D8E2.E88F.3992.9E70
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade.

STAF TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

03.361.154/0001-05

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

STAF TECNOLOGIA LTDA

NIRE

29202125500

CNPJ

^Júmero de Ordem
Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos

03.361.154/0001-05

15

LIVRO DIÁRIO

AUTENTICIDADE VERlf»CAD>

SALVADOR

24/08/1999

constitutivos

pretexta

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social

31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

34881

TERMO DE ENCERRAMENTO

"lome Empresarial

STAF TECNOLOGIA LTDA

Natureza do Livro

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem

15

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

34881

Data de inicio

01/01/2020

Data de término

31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B5.C5.70.48.20.6D.13.75.3F.F1 .C2.0B.E1 .D3.D1 .EF.A8.E0.47.3A-3, nos termos do Decreto n5 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.2 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
rtiaatJft

STAFTECNOLOGIA LTDA

"rodo da Escriluração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP.

\^

03.361.154/0001-05

.im^ro do Ordem do Uvro. 15

n ndí-, Selecionado:

01 deJaneiro de2020 a31 de Dezembro de2020

Descrição

1WU*

Receita Operacional
RECEITA DE SERVIÇOS
PRESTADOS

Safdo anterior

Saídoatuai

R$ 7.B07.293.59

RS 8.558,629,60

R$ 7.807,293,59

R$ 8,558.629,60

R$ (1,500.764,86)

R$ (1.610.306,66)

RI (390.365,12)

R$ (390,737,77)

R$ (234.218.81)

RS (256.758,89)

(•} Deduções

(•) (-) ISS
I-) (-) COFINS

R$ (50.747,39)

RS (55,631,09)

RS (224.850,06)

R$ (246,488,54)

(-) (-) PIS

(-)(•) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

R$ (600.583,48)

R$ (660.690,37)

R$ 6.306.528,73

R$ 6,948.322.94

B$ (1.821.842.83)

R$ (1.666.603.33)

RS (1.821,842.83)

R$ (1,668.603,33)

(-)(-) IMPOSTO DE RENDA
Receita Liquida

(-)Custos dos ServiçosPreslados
(•) ROYALTIES

R$ 4,484.685,90

R$5.279.719.61

RS (3.273,866,33)

R$ (3.135.840.54)

Lucro Bruto

(-) Despesas Aòminislrattvas
(-) CUSTO COM SERVIÇOS

R$ (1,821.842.83)

RS (0,00)

R$ (1.224.617.65)

RS (1.171.672,72)

R$ (35.976,00)

RS (36,534,00)

PRESTADOS

Í-) SALÁRIOS E ORDENADOS

O PRÓ-LABORE
(•)13'SALÁRIO
(-) FÉRIAS
(-) INSS
(-] FGTS
PRÉVIO

RS (124.943,87)

RS (84.017.94)

RS (154,072,92)

RS (257.089,42)

RS (442.812,63)

R$ (438.324,79)

RS (130.162,20)

RS (130.478.28)

(-)INDENIZAÇÕES E AVISO

RS (14,160,51)

R$ (0,00)

(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E

R$ (221,528,19)

RS (190.917,60)

SOCIAL/ ODONTOLÓGICA
(-] VALETRANSPORTE

<-)EXAMES OCUPACIONAIS

(-)COMISSÕES
MTRIENIO

(-) HORA EXTRA

(-1 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
I-)BÔNUS E GRATIFICAÇÕES
(-) ADICIONAL NOTURNO

(-)FGTS RESCISÓRIO
{•) VALE ALIMENTAÇÃO
(-)ALUGUÉIS DEIMÓVEIS

R$ (3.526.69)

RS (584,14)

R$ (1.362,75)

R$ (1.534,72)

RS (80.180,37)

RS (95.596.06)

R$ (41.457.05)

RS (45.325.69)

RS (12,685,79)

RS (0.00I

RS (0,00)

RS (27,568,35)

R$ (3.451,99)

RS (0,00)

R$ (129,38)

RS (0,00)

RS (22.828.30)

R$(0,0O)

R$ (145,175,66)

RS (58.294,70)

R$ (79.699,74)

RS (64,138.43)

<-)CONDOMÍNIO

RS (30.656,95)

RS (27.750,00)

<-) ENERGIA ELÉTRICA

R$ (25.041,47)

R$ (10,476.59)

RS (66.602,57)

RS (58.751,19)

(-}TELEFONE

R$ (2,966,17)

R$ (2.802.20)

RS (47.457,58)

R$ (24.171,86)

(•) MATERIAL DEESCRITÓRIO

R$ (2.438,86)

RS (1.507,58)

(-) MATERIAL DEHIGIENE E

R$ [6.453,86)

R$ (1.191,83)

R$ (25.860,00)

RS (27,926.00)

<-)DESPESAS POSTAISE
TELEGRÁFICAS
(-) SEGUROS

LIMPEZA

(-)ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
{-)SERVIÇOS PRESTADOS POR

R$ (2.050.00)

R$ (23.854,21)

R$ (44.879,12)

RS (14.620,29)

RS (343,61)

R$ (192,63)

TERCEIROS

!-) DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES

(-)MULTA DETRÂNSITO

RS (0,00)

R$ (119,241

RS (2.117,88)

RS (1.297,76)

<-)PEQUENAS DESPESAS

R$ (304,10)

RS (0,00)

(-) ESTACIONAMENTO

RS (757,00)

RS (0.00)

(•] MATERIAL DE USO E CONSUMO
(-) PEDÁGIO

(-) COMBUSTÍVEL

(-) REFEIÇÕESE LANCHES

<-) MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA

R$ (5.901,21)

RS (0,00)

RS (177,80)

RS (11.995,00)

R$ (684,20)

R$ (5.850,00)

R$ (153,62)

RS (3.459.4B)

R$ (1.944,27)

R$ (938,52)

(-)CARTÃO DECREDITO

RS (64.494,30)

RS (116.335,26)

(•) PUBLICIDADE E PROPAGANDA

RS (11.416,02)

R$ (10.488,00)

(•) TRANSPORTE

(-) DESPESA COM USO E

R$ (0,00)

RS (622.50)

(-)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

RJ (15.723,52)

RS (11.257.82)

(-) DESPESA COM VIAGENS

R$ (89.625,22)

RS (46.930,61)

CONSUMO

(-) HOSPEDAGEM
<•)ALUGUEIS

(•] MATERIAL GRAFICO

(-) HONORÁRIOS JURÍDICO

RS (8.262.00)

RS (0,00)

R$ (17,343,88)

RS (27.222,75)

R$ (200,00)

R$ (0,00)

R$ (21.369,00)

R$ (20,472,30)

(•] DESPESAS CARTORÁRIA

R$ (1.114.90)

RS (76,00)

<-)ALUGUELDE SOFTWARE

RS (884,05)

RS (18,177,50)

<-) MANUTENÇÃO E REPARO

R$ (5.297,98)

RS (18.994,25)

(-) DESPESA COM EVENTOS

RS (6.486,00)

RS (0.00)

R$ (966,20)

RS (487,001

(-1CONSELHO REGIONALDE ADM
(-) FRETE

(-) MANUTENÇÃO DE

RS (166,30)

RS (719.35)

RS (20,230,00)

RS (11.045,00)

COMPUTADORES

(-)CIEE

R$ (2.705,00)

RS (514.98)

(-) HUBB

RS (0,00)

RS (33.516,00)

RS (282.031,61)

RS (48,519.45)

(-) IPTU

RS (15,787,08)

R$ (12,667,74)

(-) IPVA

RS (8.288.39)

RJ (5.301.77)

(-) TAXAS DIVERSAS

RS (1.457,56)

R$ (4.479,08)

Rt (193.038.81)

RS (21.287.85)

(-} TFF

R$ (10.400,99)

R$ (4,139,51)

(-) IOF

RS (4.662,71)

R$ (643,50)

(-) Despesas Tributarias

(-) MULTAS DE MORA

<-)PARCELAMENTOS DE

R$ (48.396,07)

R$ (0,00)

R$ (183.713,81)

RS (97.453,60)

RS (158.899.00)

RS (74.888,03)

R$ (24,814,81)

RS (22.565,57)

R$ (0,00)

RS 10,85

IMPOSTOS

(-) Despesas Financeiras

(-) JUROS PASSIVOS

(-)TARIFA BANCÁRIA
Receitas Financeiras

JUROS DEAPLICAÇÕES
Resultado operacional liquido
Resultado Antes do IR

LUCRO LIQUIDODO EXERCÍCIO

R$ 10,85

RS 0.00

RS 745.074,15

RJ 1,997.916.87

R$745.074.15

R$1,997.916,87

RS 745.074,15

RS 1,997.916.87

Estedocumento é parteintegrante de escrituração cujaautenticação se comprova pelorecibo de número
B5.C5.70.48.20.6D.13.75.3F.F1.C2.0B.E1.D3.D1.EF.A8.E0.47.3A-3, nos termos do Decreto n" 8.683/2016.

Este relatório foi geradopetoSistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 8.0.2 do Visualizados
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Versão: 8.0.2

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL -Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

NIRE

03.361.154/0001-05

29202125500

NOME EMPRESARIAL

STAF TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

NÚMERO DO LIVRO

NATUREZA DO LIVRO

15

LIVRO DIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B5.C5.70.48.20.6D.13.75.3F.F1.C2.0B.E1.D3.D1.EF.A8.E0.47.3A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

CPF/CNPJ

contador

76982700500

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

05771842000160

NUMERO DO RECIBO:

B5.C5.70.48.20.6D.13.75.3F.F1 .C2.0B.
E1.D3.D1.EF.A8.E0.47.3A-3

NOME

Ns SERIE DO
CERTIFICADO

ANDRÉ MÁRCIO
DANTAS DE JESUS:
76982700500
ONIX ASSESSORIA
CONTÁBIL S S:
05771842000160

613990895629702575
750849198787905532
39
289197957447763892
894094640491711120
69

VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

29/04/2020 a
29/04/2021

Não

10/03/2020 a
10/03/2021

Sim

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em

03/03/2021

às

00:10:45

3A.19.D1.E8.22.AF.17.89
F1.42.7C.31.D2.78.FE.DB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei ns8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n5 1.800/1996, com a alteração do Decreto ns 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n9 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar ns 1247/2014.

AUTENTICIDADE VEWBCAOA
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO
Nome Empresaria!:

STAF TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:

03.361.154/0001-05

Período da Escrituração:

01/01/2020

a

Mire: 29202125500

Scp:

31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro:

LIVRO DIÁRIO

Went...caçSodo,rqUivo<hash>: B5.C5.70.48.20.6D.13.75.3F.F1.C2.0B.E1.D3.D1.EF.A8.E0.47.3A-

Consulta Realizada em:

02/03/2021 21:13:55

Resultado da Verificação

Aescrituração visualizada é a mesma que seencontra na base de dados do SPED.
•«•^õítuação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

Aescrituração encontra-se na base de dados do Sped econsidera-se autenticada nos termos do Decreto n»1 ^™'™*$™j^ pe'°
Decreto n» 8.683/2016. Orecibo de entrega constitui acomprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei n» 8.934/1994, sendo

dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A daLei n8 8.934/1994).
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Página:

Empresa: STAF TECNOLOGIA LTDA
Inscrição: 03.361.154/0001-05
Período:

0001

Número livro:
0015
Emissão:
19/07/2021
Hora:
14:37:38

01/01/2020 - 31/12/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020
Coeficiente

Fórmula

índice de Liquidez Geral

AtivoCirculante + Realizável Longo Prazo

Valor

Resultado

4.345.571,97 + 109.946,99

1,34

3.317.608,56 + 0,00

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

4.345.571,97

índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante

~~

1,31

3.317.608,56

Passivo Circulante

4.466.662,95

índice de Solvência Geral

Ativo

3.317.608,56 + 0,00

Passivo Circulante + Passivo Não-Clrculante

Grau de Endividamento

1,35

3.317.608,56 + 0,00

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

0,74

4.466.662,95
Ativo

ADA MARY Mi8ASS"DE CERQUEIRA

SÓCIA ADpÍNISTRADORA
424.474./157-68

ANDRÉ MAf#}WNTAS DE JSSUS
Reg. noCRC - BA sobo No. BA18593
CPF: 769.827.005-00

.,üii:KllGlDADE VERGADA

Rua Frederico Simões, n.° 125, Caminho das Árvores
Edf. Liz Empresarial, SI. 1102 - CEP: 41.820-774
Salvador - BA

(71)3431-9861/3561-6766
www.onixcontabil.com.br

assessona

contábil s/s

Empresa:

STAF TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.:

03.361.154/0001-05

Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Foiha:

0001

Número livro:

0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valor

Discriminação

2020
266.608,17

2019
169.534,02

Ajustes Credoresde Períodos-base Anteriores

0,00

0,00

Reversão de Reservas

0,00

0,00

Outros Recursos

0,00

0,00

1.997.916,87

745.074,15

LUCROS/PREJUÍZOS
Saldo Anterior de Lucros Acumulados

Resultado do Exercido

(-JSaJdo Anterior de Prejuízo Acumulados
(-)Ajustes Devedoresde Perfadcs-baseAnteriores
(-)PrejuÉo Liquido do Ano
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.264.525,04

914.608,17

D6STINAÇOES

Transferências para Reservas
Dividendosou Lucros Distribuídos, Pa<jos ou Creditados

0,00

0,00

(1.215.470,65)

(648.000,00)

Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital

0,00

0,00

Outras Destlnações

0,00

0,00

(1.215.470,65)

(648.000,00)

1.049.054,39

266.608,17

TOTAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ADA MARYABró^eE-CERQUEIRA

ANDRÉ MARC

SÓCIA ADÍTOSTRADORA

Reg. no CRC- BA sob o No.

424,474,45^48

CPF: 769.827.005-00

^ultNTiUDADE VERIFICADA

Pauto César f^V 2.860
prefeitura W1

Sistema licenciado para ONIXASSESSORIA CONTÁBIL SS

(71)3431-9861
www.onixcontabil.com.br
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Empresa:
CN.P.1:
Período:

STAF TECNOLOGIA LTDA
03.361.154/0001-05
01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0001

Número livro:

0015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
Depredação e amortização
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS MO CAPITAL DE GIRO

1.997.916,87
14.620,29

2.012.537,16
493.864,22
62.965,84

(Aumenta) Redução em contas a receber e outros

Aumento (Redução) em fornecedores
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões

(326.725,56)

CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES

2.242.641,66

FLUXO DECAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS

2.242.641,66

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.242.641,66

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado

(719,70)

Participações permanentes em sociedades

(13.333,32)
(50,00)
(14.103,02)

Outros créditos a receber

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos

Aquisição de empréstimos e financiamentos

(1.215.470,65)
(662.141,33)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE RNANCIAMENTOS

(1.877.611,98)

Aumento nas Disponibilidades

350.926,66

DISPONIBILIDADES - NOINÍCIO DO PERÍODO

82.447,62

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

433.374,28

ANDRÉ MAÉSêíÕ' ÕA#TASÍ>E JESUS

ADA MARYXÇBAgS DECE

Reg. no CRC- BAsob o No. BA18593
424.474.457-68

CPF: 769.827.005-00
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AUTENTICIDM)Ê^.WF\Ctf>*
Folha:
Número livro:
Emissão:

STAFTECNOLOGIA LTDA

CNPJ:
03.361.154/0001-05
Insc Junta Comercial: 29202125500 Data: 24/08/1999

Hora:

, César

1.CONTEXTO OPERACIONAL

000;
000115

03/03/2021
08:56:05

.Nlat
raí»>

£~&s~**Pretextav

ASociedade STAF TECNOLOGIA LTDA é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Salvador/ BA, na Avenida Tawedo
Neves n» 274 Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A. Salas 206/207/200/209, Caminho das Arvores, CEP. 41.820-020, CNPJ. 03.361.154/0001-05,

que teve seu ato constitutivo registrado na 3UCEB-BA sob n. 29.202.125.500 em 24/08/1999, etem como principal objetivo de Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas de Computador, conforme seu documento constitutivo.

2.DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E«MÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS
Aadministração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade STAF TECNOLOGIA LTDA do período empreendido entre 01 de janeiro de

2020 e 31 de dezembro de2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial financeira e o desempenho da empresa, com observância aos
Princípios Fundamentais de Contabilidade eforam elaboradas em conformidade com a ITG1000 (Resolução CFC 1.255/2009).
As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo oregime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em observância as determinações legais, encontram-se inseridas as seguintes peças contábeis:

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL: Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa em data especifica,
entendendo que:

Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a
empresa,

Passivo, como Obrigação presente da empresa, derivada de eventos jáocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de
gerar benefícios econômicos
e,

Patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da empresa após a dedução de todos os seuspassivos;

3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os Itens de receita e despesa reconhecidos no
período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUUDOS: Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos
acumulados para um período.

3.4. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC: Demonstração contábil que indica quais foram assaídas e entradas de dinheiro no caixa durante
o período e o resultado desse fluxo.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
4.1. Ativo circulante

No Ativo Circulanteas disponibilidadesdistribuem-se no caixa, banco, clientes a receber e impostos a compensar.

4.2. Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de
competência.
4.3. Imobilizado

Aempresa possui imobilizado, que é demonstrado ao custo histórico de aquisição, formação oucontratação. Os bens do imobilizado são depreciados
com base no método linear, sendoutilizadas as taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada do bem.
4.4. Passivo circulante

Seu passivo circulante é constituído deempréstimos, fornecedores, obrigações trabalhistas e previdenetárias e obrigações tributárias a recolher. São
demonstrados porvalores calcutáveis, acrescidos de encargos e variações monetárias incorridas.
(71)3431-9861
www.onixcontabil.com.br
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Empresa: .

Folha:

STAFTECNOLOGIA LTDA

Número livro:

CNPJ:
03361.154/0001-05
insc. Junta Comercial: 29202125500 Data: 24/08/1999

Emissão:
Hora:

0002
000115

03/03/2021
08:56:05

4.5. Patrimônio Líquido

Oconjunto patrimonial da empresa constitui-se em capital social, recursos investidos exclusivamente pelos sócios da empresa, reservas de lucros e
de lucro do exercício.

4.6. Ajuste de avaliação patrimonial

Aempresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
4.7. investimentos em empresas coligadas e controladas

Aempresa participa do capital social da SIGMA CONSULTORIA ETECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°26.064.851/0001-91.
4.8. Impostos Federais

Aempresa está no regime Lucro Presumido e contabiliza osencargos tributários pelo regime de competência.
5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Aempresa possui empréstimo junto a terceiros bem como financiamentos nas seguintes proporções;
.

Saldo de empréstimo bancáriojunto a instituição Banco do Brasil no valorde R$290.118,41 e

•

Financiamento junto a instituição Banco do Brasil no valor de R$ 112.604,36, referente a liquidação de folha desalário.

6. RESPONSABILIDADE ECONTIGÊNC1AS

Não há passivo contingente registrado contabiimente, tendo em vista que os administradores, escudados em opinião de seus consultores e
advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.
7. CAPITAL SOCIAL

Ocapital social é de R$ 100.000,00(cem mil reais), dividido em 100.000 mil quotas de R$ l,00(hum real), totalmente integralizado, apresentado a
seguinte composição:
quotas

Nome dos sócios

67.000
33.000

ADA MARY ABBASS DE CERQUEIRA
CASSIANO LHOPES MORENO

100.000

; TOTAIS

Participação R$
67.000,00
33.000,00
100.000,00

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito

relevante sobra a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobreseus resultados futuros.

Os registros contábeis e as operações da empresa estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos
adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie
de tributo.

Salvador, 31 de dezembro de 2020.
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Contaâof - CRC-BA_L8l93
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(71)3431-9861
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA
Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL:

STAF TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

CGA:

CNPJ: 03.361.154/0001-05

153.919/001-54

ENDEREÇO: Avenida da França, 393, 2ANDAR - COMÉRCIO
NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA:

Matriz
CNAE

DATA INÍCIO

6202-3/00

20/06/2011

6209-1/00

20/06/2011

Consultoria em tecnologia da informação

6204-0/00

01/02/2013

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria

7020-4/00

01/02/2013

ATIVIDADE(S)
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação

técnica específica

TIPO DE UNIDADE:

Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO:

Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL:
DATA DA INSCRIÇÃO:

Ativa Regular

N°TVL:

17/09/1999

DATA DE IMPRESSÃO:

2010398

VALIDADE:

Definitivo

03/01/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.
CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE :

D5CEDF4AA1C6D41A91E0EB8DAF7590BC

A
autenticidade
deste
Alvará
poderá
ser
confirmada
na
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

página
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Secretaria

AUTENTIC.DAQEVER1HC^

Servia"' "•

prefeita *

Municipal

da

Fazenda

W
-i\
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO NS 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 1299/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento
técnico para os softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Proposta que faz a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ ne 03.361.154/0001-05,
estabelecida na Avenida da França, nü 393, 22 Andar, Comércio, CEP 40.010-000 - Salvador -

Bahia, DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO Ne 18/2022,
promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA, e sob as penas da lei, de que atende
a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

Salvador - BA, 02 de maio de 2022.

O3.36U54/0OO1-Õ5J
STAF TECNOLOGIA LTDA

StatlágfltJíbgia Ltda
CNPJ 03361.154/0001-05

lnscrição4stadual: 51.509.703

AUTENTICIDADE VERIFICAI

Aw oà franca n° 393 2S Andar

Inscrição Municipal: 153.919/001-54
Ada Mary Abbass de Cerqueira

Comercio CEP 40 010-000

RG 4.004.720-23 - SSP/BA

Paulo César Santana Santos

CPF 424.474.457-68

Servidor Municipal - Mat: 2860

SALVADOR-BA .

|

Sócia/Administradora
E-mail: comercial@stafnet.com.br

•-'eiHirfi Mun .-V !>5s o" Ávila

Av. da França. 393 - 2o Andar

www.stafnet.com.br

Comércio
CNPJ:03.361 154/0001-05
Salvador/BA - CEP:40.010-000

(71)3404-2100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO NB 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 1299/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento
técnico para os softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ n^ 03.361.154/0001-05, sediada na
Avenida da França, n? 393, 2$ Andar, Comércio, CEP 40.010-000 - Salvador - Bahia, por
intermédio de sua Responsável Legal Sra. Ada Mary Abbass de Cérqueira, (RG) ne. 4.004.720-23
e CPF n^ 424.474.457-68, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar,

especialmente para participação no Pregão Eletrônico 11^045/2021 instaurada pela Prefeitura

Municipal de Ituberá - BA, que esta empresa NÃO £4tá enquadrada como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, para fazer jus ao tratamento diferenciado que se aplica na Lei. Para
efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 45 da Lei Federal n.9 10.520 de
17.07.2002, declaramos, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
Edital.

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, DECLARAMOS,

que para os efeitos do § 1?do art. 43 da Lei complementar n? 123/06, NÃO HAVER RESTRIÇÃO.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Salvador - BA, 02 de maio de 2022.

03.361.154/0001-05]
STAF TECNOLOGIA LTDA

AUTENTICIDADE VERI6

Staf T^cnèjpgráltda

Pau»o César S3r?nasantoso

CNPJ 03.361154/0001-05

Servidor Mu"'c,pf\-,,cdftv'la

Inscrição Estidual: 51.509.703
Inscrição Municipal: 153.919/001-54

Av oò Franca n* 393 26 Andar
:omefccC£P 40 010-000

Ada Mary Abbass de Cerqueira
RG 4.004.720-23 - SSP/BA
CPF 424.474.457-68

SALVADOR-BA . J

Sócia/Administradora
E-mail: comercial@stafnet.com.br
Av. da França, 393-2o Andar
Comércio

www.stafnet.com.br

CNPJ:03.361.154/0001-05
Salvador/BA - CEP:40.010-000

(71)3404-2100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Ne 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 1299/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento
técnico para ossoftwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ ne 03.361.154/0001-05, sediada na
Avenida da França, r\°- 393, 2?Andar, Comércio, CEP 40.010-000 - Salvador - Bahia, DECLARA sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador - BA, 02 de maio de 2022.

AUTENTICIDADE VERIFICADA

St^fTéçjjetógia Ltda

03.36f.154/0001-05]

CNPJ 0^61.154/0001-05

STAF TECNOLOGIA LTDA

Inscrição/Estadual: 51.509.703

Inscrição Municipal: 153.919/001-54
Ada Mary Abbass de Cerqueira
RG 4.004.720-23 - SSP/BA

Aw Qa Franca n* 393 2S Andar

Comercio C£P 40 010-000

Paulo CésarSantana Santos

Servidor Municipal - Mat 2860
PrpfPih.ra Mun de Dos d Avia

CPF 424.474.457-68

SAlVADOR-BA

|

Sócia/Administradora
E-mail: comercial@stafnet.com.br

Av. da França, 393-2° Andar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Ne 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 1299/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento

técnico para os softwares contratados afim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

A empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ n^ 03.361.154/0001-05, sediada na
Avenida da França, ne 393, 22 Andar, Comércio, CEP 40.010-000 - Salvador - Bahia, DECLARA,
sob as penas da Lei, que em qualquer fase de suas atividades, não utiliza trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância

ao artigo 79, inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal n^
8.666/93 e suas alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Salvador - BA, 02 de maio de 2022.

AUTENTICIDADE VERIFICADA

[01361.154/0001-05]
STAF TECNOLOGIA LTDA

Av >ia ftaücd n° 393 2" Andar
Comercio CEP 40 010-000

Stai(Te£npJ®gíá Ltda
CNPJ 0061.154/0001-05
Inscrição gstadual: 51.509.703

Paulo CésarWa Santos
SewidorMun.c^-Mat.^^
Prefeitura Mun de uia-

Inscrição Municipal: 153.919/001-54
Ada Mary Abbass de Cerqueira
RG 4.004.720-23 - SSP/BA
CPF 424.474.457-68

SALVADOR-BA
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Sócia/Administradora
E-mail: comercial@stafnet.com.br

Av. da França, 393-2° Andar
Comércio

www.stafnet.com.br

CNPJ:03.361.154/0001-05

Salvador/BA-CEP:40.010-000

(71)3404-2100

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobüiários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 153919/001-54

CNPJ: Q3Í61154/0001-05
Contribuinte: STAF TECNOLOGIA LTDA

Endereço:

Avenida da França, N° 393 .COMÉRCIO

Número da Certidão: 10.364.904

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da
Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3o, da Lei 7.186/06.
Total
Cotas

Exercício Localização Tributo Tipo de Documento

Documento

Situação

Total
Cotas

Total
Cotas

Total
Cotas

a Vencer Atraso Resíduo

Situação de Autos e Notificações
Numero do DOC Programação Situação
Tipo

Contribuinte em situação regular no parcelamento de débitos do PPI/PAD.

^nEHHODADEVEFff^

Emissão autorizada à; 13:41:28 horas do dia27/04/2(
Válida até dia 27/05/2022

Código de controle da certidão: 773A8ACD78981DE4AD7EE132305C707F
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br),
através do código de controle da certidão acima

W

^

-*•<™.«* r

asais

*mim«

1* vw

•fekSS^OtJWPESIIORBIO

£
V-^-SigaminiifiMHiMHait

ff*u™>Jfca'^ ^

*UTEN1 iCtO^DÈ

AC*»*
. sarfoS-

P«a&<0^
Se^'^e»W
VÔOt,a"íJ\^
p<e

