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Dias D'Àvila, 22 de março de 2022
COMUNICAÇÃO INTERNA N°. 102/2022.
Exmo. Sr,

ALBERTO PEREIRA CASTRO

MD: Prefeito Municipal

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente sirvo-me do presente para solicitar autorização para abertura de
processo licitatório cujo objeto é a 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 edos Fundos Municipais,

Acontratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas integrados,
incluindo suporte técnico constante, deve-se à necessidade da Administração Municipal de utilizar
programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória eeficiente dos serviços
públicos. Por essa razão e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras
relacionadas à conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única
licitante.

Essa contratação deve cumprir oestabelecido na Portaria n° SEPRT/RFB n° 71, de 29 de junho de 2021
que trata da implantação euso obrigatório do e-Social, que éSistema Simplificado de Escrituração Digital
de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais,

Também será contemplado nesta contratação osistema de registro e apuração do eletrônico a fim de
garantir ocontrole de freqüência dos servidores municipais.

Declaramos que esta secretaria compromete-se aplanejar eexecutar adespesa em epígrafe dentro do
orçamento, atentando para aemissão dos empenhos eordens de fornecimento prévio, garantindo, assim
amanutenção do equilíbrio da execução orçamentária efinanceira dentro de cada exercício.
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Após deferimento voltem-nos os autos para adoção das medidas subsequentes.

^

Sem mais para omomento, nos colocamos adisposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

lenilson/ribeiro

Secretáríõae Administração eTransporte

Autorizo:

ALBERTO PEREIRA CASTRO

MD: Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - 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 edos Fundos Municipais.
2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Acontratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas integrados,
incluindo suporte técnico constante, deve-se à necessidade da Administração Municipal de utilizar
programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória e eficiente dos serviços
públicos. Por essa razão epor questões de compatibilidade, padronização, integração eoutras relacionadas
àconveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante.

Essa contratação deve cumprir oestabelecido na Portaria n° SEPRT/RFB n° 71, de 29 de junho de 2021
que trata da implantação euso obrigatório do e-Social, que éSistema Simplificado de Escrituração Digital
de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais.

Também será contemplado nesta contratação o sistema de registro e apuração do eletrônico a fim de
garantir ocontrole de freqüência dos servidores municipais.
3-TECNOLOGIA - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Os sistemas devem possibilitar ainclusão, alteração, exclusão, pesquisa egeração de relatórios egráficos
de modo integrado esem atrasos no compartilhamento das informações.
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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 aestruturação 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.

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.
4- SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATENDIMENTO ESUPORTE
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,
A
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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.
Otreinamento 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.

5- DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA
Após verificada a conformidade da documentação apresentada pela Pregoeira, o(s) Licitante(s) detentor da melhor
oferta do(s) Lote(s) deverá(ão) agendar ademonstração do sistema comprovando todas as funcionalidades dos
softwares previstas, no prazo máximos de 01 (um) dia útil, a contra da sua convocação pelo Pregoeiro.
O Pregoeiro comunicará a conformidade da documentação apresentada e convocará o licitante da melhor oferta
através de mensagens, em campo especifico de comunicação no sistema licitações-e.

Oagendamento do dia e horário da demonstração do sistema deverá ser realizado através do endereço eletrônico
semat@diasdavila.ba.qov.br ou pelo telefone (71) 3648-3592.

ADemonstração permitirá a averiguação prática e comprovação das funcionalidades e características do produto e
sua real compatibilidade com os requisitos dos softwares exigidos no presente Termo Descritivo.

Durante a Demonstração serão feitos questionamentos à licitante permitindo a verificação dos requisitos constantes
deste Termo Descritivo.
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ÀAdministração éfacultada a possibilidade de realizar diligências para aferir ocumprimento dos requisitos exigidos
neste Termo Descritivo.

Ademonstração dos sistemas estará condicionada ao cumprimento das seguintes etapas:
a) Ademonstração dos sistemas, deverá acontecer nas dependências da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila,
localizada na Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia,
perante Comissão Técnica designada para este fim específico, formada por profissionais de cada área dos

módulos dos Sistemas, que deverá atender para efeito de classificação, pelo menos 95% (noventa e cinco
por cento) da totalidade dos requisitos funcionais de cada sistema. Os itens não atendidos serão julgados
pela Comissão, que verificará quanto a importância dos mesmos, podendo ainda desclassificar, empresa que
embora tenha atingido o percentual mínimo de 95%, tenha deixado de atender algum item julgado de grande
importância pela ComissãoTécnica.

b) Anão demonstração dos sistemas acarretará a automática desclassificação do licitante.
c) Caso os sistemas tenham sido "aprovados", o Pregoeiro quando de posse do Relatório Técnico das
demonstrações, divulgará no sistema de licitações e declarará a empresa vencedora do certame.

d) Caso os referido Sistema demonstrado pela empresa arrematante sejam rejeitado ou reprovado, o Pregoeiro,
observada a ordem de classificação, convocará as demais empresas remanescentes (se houver) para
demonstração dos seus sistemas.

e) Éde responsabilidade da empresa arrematante todo e qualquer material necessário para a demonstração
técnica.

6- 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

\i>
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- 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 ofuncionário 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 ocálculo.

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

- Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.

- 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 ocálculo 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.
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- 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 comporos 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 anteriorou 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.
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- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação dos funcionários 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 de serviço 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,

o saldo 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.

- Permitircadastrar, 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...

- 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.
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- 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 ordená-los.
- Emitir relatório com os valores gerados pelo cálculo de rescisão, para o período informado. Além disso,
selecionar as informações, assim como agruparos dados, e também ordená-los.

- Emitir os relatórios referente a folha de pagamento de forma resumidos porfuncionários 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.
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- 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 serão ordenados, 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 ei ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento, caso não haja
informações de todas as competências necessárias.

- 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 pelosistema.
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- 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 layoutsjá 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 poreste.

- 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 por tipo de administração as várias formas de gerenciamento das
entidades
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- 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, parageração das informações requeridas pelo Tribunal de Contas.
- 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 servemde 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 emiti-la,
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:
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a) Submetidos a horário de trabalho (Cap. II da CLT);
b) Atividade externa especificada no Inciso Ido Art. 62da 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 e-Social.
- 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 posterior geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650 e informar em qual competência
e valor deseja 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 pormorte,
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.
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- 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
extração dos dados conforme layout disponibilizado pelo eSocial.
- 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.

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

- 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
escolhero 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 acessodos mesmos.
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- 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 indicar para cadafuncionário 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.
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- 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 previdenciario: 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.
- 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 parao 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.
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- 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 porcargo.

- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastraralgum 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#AeA#".

- Permitir estipular regras que irão gerar atraso na concessão da progressão salarial do funcionário
conforme as normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada.
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- 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 número de vagas do cargo, no concurso pelo qual o funcionário foi nomeado. Quando

desmarcado, o controle seráfeito 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.

- 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 de aposentadorias e
pensões, através da informação do ato.

- 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 paracuidar 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.
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- 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 cadastrar o 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.
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- 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.

- 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 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, porum 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.
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- 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 osfuncionários 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.
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- 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.

- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do funcionário que estejaselecionado. 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.
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- 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 dessaforma

a verificação de quais funcionários precisam gozar férias com maior urgência.
\
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- 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.

- 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.
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- Permitir copiar funcionários 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 olugar de outro, passando a
constar somente um registro. A unificação 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 ograu de dependência entre os eventos. Essa informação é utilizada para que ousuário
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
fórmulas padrões do sistema, ou ainda, se as fórmulas 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 férias/13o

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 einformar um ou vários códigos, do fator de risco que ofuncionário está exposto. Sendo
gerado automaticamente o grau de exposição correspondente aofator de risco.

-Permitir ocadastro das informações sobre as regras para portadores de necessidades especiais conforme
o tipo de salário-família.

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
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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 e de pensões
integrados com o sistema de Folha de Pagamento.
Configuração e Parametrização

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

- Permitir configurar ouso 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 agrupados 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 estar integrado com a folha de pagamento.
- Emitir relatórios cadastrais dos funcionários

- 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 relatórios cadastrais da estrutura da entidade edistribuição 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; Lícenças-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
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- 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.

- 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 8 de novembro de 1995.

- 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 Previdenciario

- 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 Previdenciario)

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

- 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
Previdenciario).

- Permitir cadastrar os requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção Individual).
Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciario).
- 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.

S\

V£
SECRETARIA
MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E

SEMAT

DIAS DAVILA
i i

í

f i i ! a i i

TRANSPORTES

- 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 gozo e pagamento das férias antecipadamente.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como suaescolaridade 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 aexoneração ou demissão
de um funcionário concursado, podendo informar a banca avaliadora e aconclusão 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.
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- 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.

- 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. 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).
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- 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 porsolicitação 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 servidor atingiu 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 definir um tipo de avaliação padrão, sendo vinculada automaticamente ao servidor na sua
admissão por concurso.
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- 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.

- 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 licençaprêmio.
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- 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 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 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.
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- 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 aqual é preenchido a entrevista de
saúde do candidato à vaga da função na entidade.

- Permitir sintetizar em um único relatório toda aficha 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 otipo 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 no ano seguinte.)

- Possibilitar a alteração de informação nos dados dos históricos de funcionário, beneficiário, autônomo ou
cargos de forma coletiva otimizando otrabalho 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.
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-Permitir cadastrar ou abrir os cadastros de determinados cadastros da aplicação, agilizando oprocesso 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 oano 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.
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- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que
comprovem anecessidade das solicitações de alterações cadastrais pessoais, dispensando alocomoção do
usuário atéo 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 sersolicitado 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 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.
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- 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 oano e período de apuração.
- Permitir aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.

-Permitir ageração eoenvio do código token de vinculação do usuário com oservidor por e-mail.
SISTEMA DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
Integração

-Permitir aintegração de dados de forma automática com osistema 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 ogerenciamento 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 otipo 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.
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- 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 acriação de novas funcionalidades.

-Permitir aconfiguração das refeições autorizadas de horários, valores eeventos vinculados ao refeitório e
relógio pré determinado registrando as marcações.

-Permitir aconfiguração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com ofuncionário.
- 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 dasfunções dos relógios de ponto registrados no sistema.
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- 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.
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- 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 lançadasem 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.
•O
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- 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 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.

- 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.
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- 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 compensarem 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 ajustar a
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 tipos de ausências conforme classificação específica.
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- 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 dos 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, escolhendo o 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 par correspondente.

- 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.
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- 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.

- 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.
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- 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.
- Permitiro 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 orelógio.
- 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.
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- 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 precisarsair 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 porsi, confirmando a marcação no ponto.

- Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a lista de relógios
disponíveis e efetuaro 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.
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- 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 dedependência 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.
7 • QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica pública ou privada, em papel timbrado da

entidade emitente, comprovando que a proponente implantou os sistemas solicitados no objeto do presente
edital, atestando oseu efetivo desempenho e comprovando a experiência na execução do objeto licitado.
Comprovação através de certidão específica dos direitos sobre os sistemas licitados evitando assim,
infrações ao direito de propriedade.
Declaração de Atendimento às exigências Técnicas deste termo de referência.

Declaração de que implantará os sistemas, converterá os dados e treinará os usuários num prazo máximo
de 15 dias corridos contados a partir da assinatura do contrato.
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8 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá o prazo de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por igual período.

9- PRAZO E LOCAL DOS SERVIÇOS

O Prazo para Implantação Do Sistema Será De 15 (Quinze) Dias Corridos A Contar Da Assinatura Do
Contrato;

O Sistema Deverá Ser Instalado Nas Dependências Dessa Prefeitura, localizada Praça dos Três Poderes,

Bairro Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia, para os quantitativos das secretarias de
educação, administração e transporte e fundo municipal de assistência social.

Para Os Quantitativos Da Secretaria De Saúde Será Instalado no Prédio do Fundo Municipal Saúde,
localizado Rua Deputado Clodoaldo Campos, N° 37, Lessa Ribeiro.

10 - DO GERENCIAMENTO EFISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Agestão do contrato ficará a cargo do Assessor da Secretaria Municipal de Administração e Transporte e a
fiscalização será por conta dos Gerentes de RH da SEMAT, SEDUC, SEDES e SESAU.

11- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

0501

2003

33904000

15000000

0801

2011

33904000

15001001

0902

2011

33904000

15001002

1001

2011

33904000

15000000

12-DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA

ACONTRATADA responderá por danos e prejuízos decorrentes de paralisações nos sistemas contratados,
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente

apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de até 48 horas
(quarenta e oito) horas da ocorrência ou por ordem expressa por escrito à CONTRATANTE;
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Executar o objeto do contrato de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e

no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e horários de expediente da Administração.

Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas.

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do objeto do
contrato.

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado9 ao CONTRATANTE e a

terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou

ainda por caso fortuito ou força maior, circunstancias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários à execução do contrato.

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as

suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar a
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

Adimplir com as exigências do instrumento pelo instrumento convocatório pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato.

Emitir notas fiscais/fatura de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.

Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
DA CONTRATANTE

<?9,

W
SECRETARIA
MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E

SEMAT

t?

DIAS DÁVILA
1 1 1 F 1 1 ! 1 1 1

TRANSPORTES

Nos termos do art. 67, Lei n° 8.666 de 1993, será designado representante(s) para acompanhar e fiscalizar

a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

Manter com a CONTRATADA contato, preferencialmente, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais

motivados pela urgência, que, entretanto, deverão serformalizados oportunamente.
13-FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços efetivamente realizados será efetivado após a execução total do serviço
contratado, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Nota Fiscal, na forma da Legislação em
vigor.

Na data da apresentação da NF, a Contratada deverá estar em posse, em plena vigência da CRF de FGTS,
CNDT e das Certidões de regularidade necessárias.

Opagamento 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.
14 • DISPOSIÇÕES FINAIS

ACONTRATADA não poderá transferir suas obrigações, nem tampouco transferir ou caucionar os direitos
ou garantias deste contrato no todo ou em parte, salvo com consentimento por escrito do Município.

Ficam reservados ao município o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso, não previsto nas especificações, normas ou em qualquer situação que direta ou
indiretamente se relacione com o objeto contratado.

Das d' Ávila, 22 de março de 2022.

LENILSON-RIBEIRO

Secretário de Administração e Transporte

Q

MUNICIPAL Dl ieCM AT
ADMINISTRAÇÃO
E SEMAT

lÉf DIAS DAV1LA
W

TRANSPORTES

PLANILHA DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação deempresa especializada em locação desoftwares degestão pública, englobando osserviços deinstalação,
implantação, conversão, treinamento, manutenção mensal quegarantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento técnico

para ossoftwares contratados a fim deatender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D' àvila e dos Fundos Municipais,

LOTE ÚNICO
VALOR DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

ITEM

QUANT.

UNID.

VALOR MENSAL

VALORTOTAL

12

R$ 5,750,00

R$69.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
1

Sistemade Folha de Pagamento

2

Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos

MÊS

12

R$ 2,500,00

R$30.000,00

3

MÊS

12

R$1.683,33

MÊS

12

R$ 800,00

5

Sistemade Contracheque Online
Sistema de Apuração Ponto Eletrônico
Sistemade Registro de Ponto

MÊS

12

R$ 2.366,67

6

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

4

MÊS

SUBTOTAL

m

R$ 2.366,67

R$20.199,96
R$9.600,00
R$ 28.400,04
R$28.400,04

R$15.466,67

R$ 185.600,04

FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
7

Sistema de Folha de Pagamento

MÊS

12

R$1.283,33

R$15.399,96

8

Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos

MÊS

12

R$ 650,00

R$ 7.800,00

9

Sistemade Contracheque Online
Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS
MÊS

12

10

12

R$ 450,00
R$ 600,00

R$ 7.200,00

SUBTOTAL

R$ 5.400,00

R$2.983,33

R$35.799,96

11

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sistema de Folha de Pagamento
MÊS
12

R$ 933,33

R$11.200,00

12

Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos

R$ 450,00

R$ 5.400,00

MÊS

12

13

Sistema de Contracheque Online

MÊS

12

R$ 450,00

R$5.400,00

14

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

R$ 600,00

R$ 2.433,33

R$ 7.200,00
R$29.200,00

SUBTOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15

Sistemade Folhade Pagamento

MÊS

12

R$1.616,67

R$ 19.400,00

16

Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos

MÊS

12

R$ 633,33

R$ 7.600,00

17

Sistema de Contracheque Online

MÊS

12

R$ 450,00

R$ 5.400,00

18

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

R$ 600,00

R$ 7.200,00

R$3.300,00

R$ 39.600,00

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO

R$24.183,33

R$290.200,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

ITEM
1

SUBTOTAL

Suporte técnico mensal durante a vigência do
Contrato

1

mplantação, Conversão de Dadose Treinamento
do Pessoal

UNID.

QUANT.

Mês

12

R$1.033,33

R$ 12.400,00

Serviço

1

R$15.000,00

R$ 15.000,00

R$16.033,33 '

R$27.400,00
R$317.600,00

VALORTOTAL DOSSERVIÇOS

VALOR GLOBAL DA LOCAÇÃO +SERVIÇOS
ITEM

PERCENTUAL

MÃO-DE-OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE
LUCRO/BDI

OUTROS'
VALOR TOTAL

NALVA ABREU DE OLIVEIRA

Setorde Execução e Contratos
Mat. 23.249

100%

R$40.216,67 j

A

Q,

^

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
R RAIMUNDO J.C.TABIREZA, 37 - CENTRO

2

Solicitação / Reserva de Dotação

Dias d-Ávila - BA

ABRIL/2022

C.N.P.J.: 13.394.044/0001-95

Tipo: Demais Processos

Situação: Aprovada

|- SOLICITANTE
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DEADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT

SDN°:

Responsável: LENILSON BATISTA RIBEIRO

Cadastrado por:

Nalva Abreu de Oliveira

Aprovado por: Dalila Santos Barbosa

Ped. Compra:

187/2022

Data:

22/03/2022

Reservado:

139.200,03

Processo:

Não

Reg. de Preço:

Não

r- CLASSIFICAÇÃO

Órgão:

05

Unid. Orçamentária:

0501

SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
Administração

Função:

04

SubFunção:

122

Programa:

0002

Ação:

2003

Natureza de Despesa:

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

15000000

Recursos não Vinculados de Impostos

Administração Geral

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

SubElemento:

W

Fonte:
Centro Custo:

Base Legal:

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de gestão pública, 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

atenderas necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

Justificativa: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas integrados, incluindo suporte técnico constante,
deve-se à necessidade da Administração Municipal de utilizar programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória e eficiente
dos serviços públicos. Por essa razão e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência administrativa, a
locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante.

Produto/Serviço

| Und.
und. I

12743 - Locação de uso de Software

SV

Qtd.

| Estimado

9,00

|

Total

15.466,67

139.200,03

Valor Reservado:

139.200,03

Software de RECURSOS HUMANOS

PARECER

R^ ^rva Orçamentária visando atender a despesa com locação de software de gestão pública, composta pelas SD's
Ib - SEDES, 89 - SESAU, 187 - SEMAT e 189 - SEDUC, que somadas totalizam o valor de R$ 217,649,97,

fiçriforme toda a documentação anexa ao sistema.

LENILSON*BAJ}*TA RIBEIRO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
Mat.23033

Essa despesa foi devidamente reservada

Solicitada:

22/03/2022

Contabilis - Gestão Pública /

/

Autorizo a solicitação da despesa

Aprovada

22/03/2022
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
R RAIMUNDO J C.TABIREZA, 37 - CENTRO
Dias d-Ávila - BA

Solicitação / Reserva de Dotação
ABRIL/2022

C.N.P.J.: 13.394.044/0001-95

Tipo: Demais Processos
r-

Situação: Aprovada

SOLICITANTE

Órgão: 05- SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO ETRANSPORTE - SEMAT

SDN°:

187/2022

Data:

22/03/2022

Reservado:

139.200,03

Responsável: LENILSON BATISTA RIBEIRO
Cadastrado por: Nalva Abreu de Oliveira
Aprovado por: Dalila Santos Barbosa

Processo:

Ped. Compra: Não

Reg. de Preço: Não

e,eP- ve^w v\»v
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

Contabilis - Gestão Pública / /
Pánina 9 Ho O

u>

ESTADO DA BAHIA

&

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
R RAIMUNDO J.C.TABIREZA, 37 - CENTRO

Solicitação / Reserva de Dotação

Dias d-Ávila - BA

ABRIL/2022

C.N.P.J.: 13.394.044/0001-95

Tipo: Demais Processos
r-

SOLICITANTE

Situação: Aprovada

—

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC
Responsável: MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA

Cadastrado por: Lindiane da Silva Miranda Ferreira
Aprovado por:

SDN°:

189/2022

Data:

22/03/2022

Reservado: 29.700,00

Dalila Santos Barbosa

Processo:

Ped. Compra: Não

Reg. de Preço: Não

r CLASSIFICAÇÃO
Órgão:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária:
Função:

12 Educação

SubFunção:

126 Tecnologia da Informação

Programa:

0002 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO

2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

Ação:

Natureza de Despesa:

33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

SubElemento:

^

Fonte:

15001001 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Centro Custo:

Base Legal:

t?ÜJneÍ£ C°ntrataçâ° de empresa especializada em locação de softwares de gestão pública, englobando os serviços de instalação implantação conversão

tre.namento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas eatendimento técnico para os soft^aresSSos
Ide
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.
*vw<es oonuaiaaos arim ae

H»!íÍfÍ!;a!ÍVa: A"fL313?^6 eTeSa efPecializada Para Prestação de serviços de locação de sistemas integrados, incluindo suporte técnico constante
h™>
"Cidade da Adm,nist_ração Municipal de utilizar programas esistemas informatizados que possibilite uma execução satisfaça TeíSte
Produto/Serviço

IUnd I Qtd.

12743 - Locação de uso de Software

sv

Software de RECURSOS HUMANOS

I Estimado I

9,00

Tota|

3.300,00

29.700,00

Valor Reservado:

29.700,00

PARECER

Rp' T 0e^™ntáorÍf víand0 atender a desPesa com loca?ão de software de gestão pública, composta pelas SD's

'

.5 - SEDES, 89 - SESAU, 187 - SEMAT e 189 - SEDUC, que somadas totalizam o valor de R$ 217 649 97

cwnrorme toda a documentação anexa ao sistema.

'

MARIA HERMINIA SAMPAIO SOUZA

SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO Mat.4332
Essa despesa foi devidamente reservada

Solicitada: 22/03/2022

Autorizo a solicitação da despesa

Aprovada

22/03/2022

ALBERTO PEREIRA CASTRO

PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

Contabilis - Gestão Pública / /

'

^

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAS D'ÁVILA

'

R CLODOALDO CAMPOS, S/N - LESSA RIBEIRO
Dias d-Ávila - BA

í

Solicitação / Reserva de Dotaçãp
MARÇO/2022

C.N.P.J.: 12.284.122/0001-36

Tipo: Demais Processos
r-

Cf,

Situação: Aprovada

SOLICITANTE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU

SDN°:

Responsável: RODRIGO DOS REIS MOTA MARTINS

Data:

Cadastrado por: Helenice de Almeida Leite da Silva

89/2022
22/03/2022

Reservado: 26.849,97

Aprovado por: Dalila Santos Barbosa

Processo:

Ped. Compra: Não

Reg. de Preço: Não

- CLASSIFICAÇÃO

Órgão:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU

Unid. Orçamentária:

0902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função:

10

0002 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Programa:

2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

Ação:
i

íureza de Despesa:

Saúde

126 Tecnologia da Informação

SubFunção:

33904000 Serviços de Tecnologiada Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

SubElemento:

^•"*

Fonte:

15001002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Centro Custo:

Base Legal:

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de gestão pública, 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.

Justificativa: Acontratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas integrados, incluindo suporte técnico constante,
deve-se à necessidade da Administração Municipal de utilizar programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória e eficiente'

dos serviços públicos. Por essa razão e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência administrativa a
locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante.
Produto/Serviço

Und.

12743 - Locação de uso de Software

SV

Qtd.

Estimado

1,00

Total

26.849,97

26.849,97

Valor Reservado:

26.849,97

Software de RECURSOS HUMANOS

PARECER

rSswerva Orçamentária visando atender a despesa com locação de software de gestão pública, composta pelas SD's
75 - SEDES, 89 - SESAU, 187 - SEMAT e 189 - SEDUC, que somadas totalizam o valor de R$ 217.649,97,

cürTforme toda a documentação anexa ao sistema.

RODRIGO DOSSÉIS MOTA WÃRTINS
Mat.0176

Essa despesa foi devidamente reservada

Solicitada:

22/03/2022

Autorizo

Aprovada

22/03/2022

Pícíciii!ra"iiiiic!ps]ue0iíjd'ÁviÍ3

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

Contabilis - Gestão Pública / /

Página 1 de 1

ESTADO DA BAHIA

V^\

6\
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIAS D'AVILA
r heitor dias 458 -centro
Solicitação / Reserva de Dotação
Dias d-Ávila - BA

T

T

C.N.P.J.: 14.667.995/0001-53

MARÇO/2022

I

Tipo: Demais Processos
,-

Situação:

Aprovada

SDN°:

75 / 2022

SOLICITANTE

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES
Responsável:

ALEXANDRE PEREIRA CASTRO

Cadastrado por: Taine Muniz de Souza Santos
Aprovado por:

22/03/2022

Data:
Reservado:

Dalila Santos Barbosa

21.899,97

Processo:

Ped. Compra: Não

Reg. de Preço: Não

r- CLASSIFICAÇÃO

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL

Órgão:
Unid. Orçamentária:

Função:

08 Assistência Social

126 Tecnologia da Informação

SubFunção:

0002 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Programa:
Ação:

l^ tureza de Despesa:

33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

SubElemento:
W-

Fonte:

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

Base Legal:

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de gestão pública, 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.
Justificativa: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas integrados, incluindo suporte técnico constante,
deve-se à necessidade da Administração Municipal de utilizar programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória e eficiente
dos serviços públicos. Por essa razão e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência administrativa, a

locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante^

Produto/Serviço

IUnd, I QM.

12743 - Locação de uso de Software

sv

I Estimado

I

total

2.433,33

21.899,97

Valor Reservado:

21.899,97

1,00

Software de RECURSOS HUMANOS

PARECER

r
..
r^sserva Orçamentária visando atender a despesa com locação de software de gestão pública, composta pelas SD's
75 - SEDES, 89 - SESAU, 187 - SEMAT e 189 - SEDUC, que somadas totalizam o valor de R$ 217.649,97,

S&nforme toda a documentação anexa ao sistema.

ALEXANDRE PEREIRA CASTRO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO
SOCIAL Mat.23043

Essa despesa foi devidamente reservada

Solicitada:

22/03/2022

CVftferiíiflofy .j.j ?!

22/03/2022

tjCfMijIlJ

Pféíciíur;iiú,....'>iv:;'íiueL"1S3AVII3
ileDÍ2sd'Ávil3

Contabilis - Gestão Pública /

Autorizo a solicitação da despesa

Aprovada

/

PretórtUrteTa^|^a
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* ESTADO DA BAHIA

TFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIAS D7WILA
r heitor dias, 458 -centro

Solicitação / Reserva de Dotação

Diasd"Âvila-BA
C.N.P.J.:
14.667.995/0001-53

MARÇO/2022
i««nyui*u«
Situação: Aprovada

Tipo: Demais Processos
r-

«,

SOLICITANTE

Órgão: 10- SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES

SDN°: 75/2022

Responsável: ALEXANDRE PEREIRA CASTRO

Data:

22/03/2022

Reservado: 21.899,97

Cadastrado por: Taine Muniz de Souza Santos

Aprovado por: Dalila Santos Barbosa

Processo:

Reg. de Preço: Não

Ped. Compra: Não

t Cosia Carvalho
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ALBERTO PEREIRA CASTRO
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