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Certificado de Registro Cadastral

05/01/2022 14:00

^
ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
N° 0018715-1

Vencimento: 05/01/2023/

Data Renovação: 08/03/2021

Data Inscrição: 02/01/2013
DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:
03.361.154/0001-05
Razão Social:
STAF TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: STAF TECNOLOGIA
Situação
Cadastral:

Ativos

Categoria:

NO - Normal

Endereço:

AVENIDA DA FRANCA , 393 2o ANDAR COMERCIO

Município:

Salvador

Estado:

BA

CEP: 40.010-000

SÓCIO (S)
SÓCIO

NOME:

ADA MARY

ABBASS DE

CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO: SERVID0R:
424.474.457-

NÃO

33%

NÃO

68

CERQUEIRA
CASSIANO LHOPES 797.907.041MORENO

67%

AUTENTICIDADE VERIFICADA

00

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.
DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica
'CONTRATO SOCIAL

N° Documento

09/10/2020

Regularidade Fiscal e Trabalhista

N° Documento

CNPJ/CPF

03.361.154/0001-05

CADASTRO DE CONTRIBUINTE

Vencimento

Vencido

Situação
da
Certidão

051.509.703

01/02/2022

153.919/001-54

31/12/2022

ESTADUAL

CADASTRO DE CONTRIBUINTE
MUNICIPAL

Positiva

REGULARIDADE FAZENDA

FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS

com

S/N

22/03/2022

efeito de

Negativa

REGULARIDADE COM AFAZENDA 2Q214g9Q2 {Q

02/02/2022

Negativa

ESTADUAL
Positiva

REGULARIDADE COM AFAZENDA

2Q4 2§4

MUNICIPAL

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp

com

02/04/2022

efeito de

Negativa
1/2

p
jr

05/01/2022 14:00

Certificad0 de RegiStr° CadaStra'

REGULARIDADE COM OFGTS -CEF 2022010300270149708052

01/02/2022

CERTIDÃO DE DÉBITOS

49111801/2021

02/05/2022

Qualificação Técnica

N° Documento

Vencimento

Qualificação Econômico-Financeira

N° Documento

Vencimento

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2020

31/05/2022

CONCORDATA E FALÊNCIA

005385352

01/02/2022

U>
Negativa

TRABALHISTAS

Negativa

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU^ERVIÇOS PARA OS QUAIS AEMPRESA ESTÁ APT^
A FORNECER
02.26

70.30 SOFTWARE DEPROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DEDADOS

ASSINATURA E LICENÇA DEUSO DESOFTWARE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Data Balanço Patrimonial:
Receita Operacional Bruta:
Capital Social:

31/12/2020

8.558.629,60
100.000,00

índice de Liquidez Corrente:
índice de Liquidez Geral:

Receita Operacional Liquida:

6.948.322,94

Patrimônio Líquido:

1.149.054,39

1,31

índice de Endividamento:

0,74

1,31

Solvência Geral:

1,35

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço
www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio eServiços SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 05/01/2022 às 14:00

^flENTlClOADt,VEWrAC*0*
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Estado da Bahia

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp
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CERTIDÃO NEGATIVA DEyDEBITOS TRABALHISTAS,
Nome: STAF TECNOLOGIA LTDA (M#TRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.361.154/0001-05
Certidão n°: 9185251/2022

Expedição: 22/03/2022, às 10:36/37
Validade: 18/09/2022 - 180 (oéhto e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que STAF TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS^f inscrito (a)
no CNPJ sob o n° 03.361.154/0001-05, NÃO CONSTA comp/ínadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet

(http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" I

&tf

ECONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE STAF TECNOLOG1 jgjj
LTDA

CNPJ n° 0.1.361.1 54/0001 -05

ADA MARY ABBASS DE CERQUE1RA, nacionalidade BRASILEIRA, nasc.da em 07/04/1957.

casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADORA CPF n- ^474^457-68
CARTEIRA DE IDENTIDADE n« 0400472023

orgao exped.dor SECRETARIA DE

SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domicihado(a) no(a) RUA DOUlUK ALtstmu

PONDE, 103, APTO 402, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296250, BRASIL.

CASSIANO LHOPES MORENO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/01/1978,

CAIADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF n? 797.907 041-00.

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nfi 23216, órgão expedidor CONSELHO.
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - BA, residente e donniciliado(a) no(a)

AVbNll

ALPHAVILLE. n* 296. CONDOMÍNIO CARPE DIEM, TORRE I, APTO 602. ALPHAVILl
SALVADOR, BA, CEP 41701015, BRASIL.
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Sócios da sociedade limitada de nome empresaria! STAF TECNOLOGIA LTDA./fegistrada

loqalrnente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da
Bahia sob NIRE n° 29202125500, com sede Avenida Tancredo Neves, 274, Centro fcmpr

Iguaiemi S 206,207.208.209.210 Bloco A, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP

41820020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n
03 361 154/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração
contratual, nos termos da Lei n" 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas

O

cláusulas seguintes:

n
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ENDEREÇO
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CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço
sito à AVENIDA DA FRANÇA, 393, 2 ANDAR, COMÉRCIO, SAI VADOR, BA, CEP 40.010000.

<

CO

0>

c: k
CO O

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na AVENIDA
TANCREDO NEVES, 274, CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI BLOCO A, SALA 206, SALA
207, SALA 208, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, CEP 4I820020 BA.
OBJETO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO

CUSTOMIZÁVEIS;

E

LICENCIAMENTO

DE

PROGRAMAS

DE

COMPUTADOR

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;

SUPORTE

TÉCNICO MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA
TÉCNICA ESPECÍFICA
CNAE FISCAL

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis.

6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.

6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação.

iU1*»«*vE^
Req: 81000001104090

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 98012525 em 03/11/2020

Pasma

03/11/2020

Protocolo 203251083 de 29/10/2020

Nome da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA NIRE 29202125500

JUCEB

H-

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmentee assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

U\

Uv

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 11 ECONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE. STAF TF.CNOLOC »
LTDA
CNPJ ti" 03.361.1 54/0001-05

^

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultor^ técnica
específica.

Em face das alterações acima, consolida-se ocontrato social, nos term^da Lei n*
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

/

ADA MARY ABBASS DE CERQUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA nascida em 07/04/1957,
casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADORA CPFn-424 474 457-6B.

CARTEIRA DE IDENTIDADE n* 0400472023 orgao expedidor SECRETARI^, DE

SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOUTOR ALtítmu

PONDE. 109, APTO 402. CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40296250, BRASIL.

CASSIANO LHOPFS MORENO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/01/1978,

CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF n^97^™4^^
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CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL ne 23216, órgão expedidor CONSELHO
REGIONAI DE ADMINISTRAÇÃO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA
Al PHAVIILF n> 296. CONDOMÍNIO CARPE DIEM, TORRE I, APTO 602, ALPHAVSLLE I,
SALVADOR. BA. CEP 41701015, BRASIL

Únicos sócios da sociedade empresarial STAF TECNOLOGIA LTDA, registrada legalmente

por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob

NIRE n" 29202125500, com sede AVENIDA DA FRANÇA, 393, 2 ANDAR, COMERCIO,
SALVADOR, BA, CEP 40.010-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa-'

Jurídica/MF sob o n° 03.361.154/0001-05.
/
Cláusula 1a. A sociedade gira sob o nome empresarial STAF TECNOLOGIA LTDA, l^m sede
e domicilio na AVENIDA DA FRANÇA, 393, 2 ANDAR, COMERCIO, SALVADOR, BA, CEP
40 010-000 e filial com sede na AVENIDA TANCREDO NEVES, 274, CENTRO
EMPRFSARIAL IGUATEMI BLOCO A, SALA 206, SALA 207, SALA 208, CAMINHO DAS
ÁRVORES, SALVADOR, CEP 41820020 BA. (art 997, II, CC/2002).

Cláusula 2a. O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em !00.000(cem

mil) quotas de valor nominal de R$. 1,00 (hum real) cada, subscrito e integralizado, em moeda

corrente do País, pelos sócios:
n.9 de

Nome

Participação

67.000

em R$.
67.000,00

33.000

33.000,00

100.000

100.000,00

ADA MARY ABBASS DE CERQUEIRA
CASSIANO LHOPES MORENO

TOTAIS "

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CÇ/2002)

Cláusula 3a. O objeto é a atividade de desenvolvimento e licenciamento de programas de

computador customizáveis; ^Consultoria em tecnologia da informação;

suporte técnico,

manutenção e serviços em tecnologia da informação e atividades de consultoria em gestão

empresarial, exceto consultoria técnica específica.

^ENTICiDADEVE^O*
Páaina 2

Req: 8I000001104090

o,eíe>Wta

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/11/2020

Certificoo Registro sob o n° 98012525 em 03/11/2020
Protocolo 203251083 de 29/10/2020

Nome da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA NIRE 29202125500

JUCEB

Este documento pode serverificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmentee assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" IiECONSOUDAÇÁO DA SOC.EDADF. STAF TECNOT.Of ffi
L1 DA

CNPJ n" 03.361.154/0001-05

Ei

CNAE FISCAL
>

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador

o

custorrsizátvcíis.

R?<ut-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.

SSt?So -suporte técnico, manutenção eoutros serviços em tecnologia da
toÍKX» atividades de consultoria em gestão empresaria!, exceto consultoria técnica
específica.

Cláusula 4-. Asociedade iniciou as suas atividades em 24/08/1999 e seu prazo de duração é
por tempo indeterminado, (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula 5». As quotas são indivisíveis enão poderão ser cedidas ?" ^ ^ ^ ^ ^
sem oconsentimento do outro sócio, aquem fica assegurado em «gualdad^e oo^cobse
preço direito de preferência para a sua aquis.çao se postas a venda 'or^^™°2)se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, art. 1.057, CO/200..)
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Cláusula 6«. Aresponsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital socai. (art. 1.052, CC/2002)

a
?a

í
O"
^^

tu

M- c
rr
fü

55

P
rtH-

o

O

f-iá.^.iia 7i A administração da sociedade cabe CONJUNTAMENTE OU ISOLADAMEN

aòs Sóis aSaMARY ABBASS DE CERQUEIRA eCASSIANO LHOPES MORENO^om

os ooderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judoa! e

extraiudSialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto socai sempre

dfinteresse da sociedade, autorizado ouso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-

lo'em'atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor ae

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou al.enar bens .moveis da
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sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).
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M
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Cláusula 8», Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, _o
administrador prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração

ãoTventário. do balanço patrimonial e do balanço de resultado econom,oo. cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art. 1.065, CC/2002)
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Cláusula 9*. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios

deliberarão sobre as contas e designarão admínistrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e
1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

Cláusula 10». A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11». Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de

"pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12*. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou mexistindo
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em_
balanço especialmente levantado.

Req: Kl000001104090
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tNTICIDADEVERlRCADA

Página 3

SS#S"S
Junta Comercial do Estado da Bahia

°3/11/2020

Certifico o Registro sob o n°98012525 em 03/11/2020

éOtà

JUCEB

Protocolo 203251083 de 29/10/2020

Nome da emoresa STAF TECNOLOGIA LTDA NIRE 29202125500
EsTdocumento
pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila MGde Araújo - Secretária-Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 11 ECONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE STAFTECNOLOC |
LTDA

CNPJ n" 03.361.154/0001 -05

ÍÜS

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casOS em que a

M

13

onciedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

KáusuTaNs/oís administrldor(es) declara(m). sob as penas da lei. que não está impedrdo

de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação

criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que

Smporariameme, oacesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
oti suborno concussão. peculato ou contra a economia popular, contra o sistema fmancei o
nactonal. contra normas do defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe

publica ou propriedade.
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Cláusula 14«. Fica eleito o foro da Cidade de Salvador, Estado ria Bahia para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
Ê. por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
SALVADOR-BA, 9 de outubro de 2020.
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CASSIANO LHOPES MORENO
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Req: 81000001104090

Junta Comercial do Estado da Bahia

Página 4

03/11/2020

Certifico o Registro sob o n° 98012525 em 03/11/2020

6Í
JUCEB

Protocolo 203251083 de 29/10/2020

Nome da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA NIRE 29202125500

Este documento pode serverificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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JUCEB
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA
PROTOCOLO

STAF TECNOLOGIA LTDA
203251083-29/10/2020

002 - ALTERAÇÃO

ATO

-„•,.. ai TF.R ACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

EVENTO

MATRIZ

NIRE 29202125500

CNPJ 03.361.154/0001-05

go^SÀ^á^"^ DE 03/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 03/, 1/2020
EVENTOS

^íss^^^s^^^^ps^v^.,
FILIAIS NA UF

NIRE 29901355008

CNPJ 03.361.154/0003-69

,,cr.n

feVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DASBDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 769X2700500 - ANDRÉ'MÃRCÍÒDANTAS DB JESUS

"t:

-

<i«o-£>_ M - S". Aí. CHOMP"

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Sccrctária-Geral

AUTENTICIDADE .RfflCAD*
IA/

S3^0S
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sobo n° 98012525 em03/11/2020
Protocolo 203251083 de 29/10/2020

JUCEB

Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila MGde Araújo - Secretária-Geral

03/11/2020
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ANEXO DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

EH

es

Eu ANDRÉ MÁRCIO DANTAS DE JESUS, com inscrição ativa no CRC/BA sob
o n2 BA-018593/O-5, inscrito no CPF na 769.827.005-00, DECLARO, sob as

penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o original.
^

o

o

o

W
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U3

01
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Ui

Documentos apresentados:

1. Documento Básico de Entrada (DBE); 2 paginas

2. ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Oi

cr

STAF TECNOLOGIA LTDA - 4 páginas
3. Capa- 1 pagina
4. DAM; 1 pagina

5. Comprovante de pagamento. 1 pagina

Salvador - Ba, 31 de julho de 2020

ANDRÉ MÁRCIO DANTAS DE JESUS
CRC/BA 018593/0-5
CPF na 769.827.005-00

AUTENTICIDADE VERIFICADA

Servidor Municipal-Maw\
Prefeitura Wlun de O.as

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/11/2020

Certifico o Registro sob o n° 98012525 em 03/11/2020
Protocolo 203251083 de 29/10/2020

Nome da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA NIRE 29202125500

JUCEB

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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AUTENTICIDADE VERIFICADA

Paulo César Santana Santos

Servidor Municipal - Mat. 2860
Prefeitura Mun de Dias d'Avila

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 98012525 em 03/11/2020

03/11/2020

Protocolo 203251083 de 29/10/2020

JUCEB

Nome da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA NIRE 29202125500
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 87008544925982

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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CRCBA
CONSELHO REGIONAL DECONTABILIDADE
DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica

que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME
: ANDRÉ MÁRCIO DANTAS DE JESUS
REGISTRO

: BA-018593/O-5

CATEGORIA

: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF

: ***.827.005-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 18/03/2022 as 09:35:39.
Válido até: 16/06/2022.

Código de Controle: 641405.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

AUTENTIClDA0F. VERIFICADA
rW

Pau>oCefrS3n\an^ta2860

u>

27/04/2022

005658296

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1o GRA\J

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 005658296

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando o/fegistros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,

anteriores a data de 27/04/2022, verificarei NADA CONSTAR em nome de:

«ítaf TECNOLOGIA LTDA portador do CNPJ: 03.361.154/0001-05,
estabelecida na Avenida da França
«,. j„. da *****************************************
393, 2o andar, Avenida da França 393, CEP: 40010-000, Salvador - BA.

blAI" I t^IMULUOIM UIU«, |iuiipuwi ""„

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, Apresente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet esua validade é de 30 dias a pari/da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 27 de abril de 2022.

MÍIE^01'DA0E

MEWf'

, CesaJs^\an^f2860

PEDIDO N°:

>•
Consulta Regularidade do Empregador

29/04/2022 14:40

^

CAI'* 4#l
..|, .. .

< ifj 'M .~A TE TERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

03.36i.i54/oooi-05

Razão SocialSTAF tecnologia ltda

Endereço:

av da franca 393 2 andar / comerc

).I SALVADOR / BA / 40010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargps devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:27/04/2022 a 26/05/2022

Certificação Número: 2022042700342355296879
Informação obtida em 29/04/2022 14:39:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada

a verificação de

autenticidade no site

da Caixa:

www.caixa.gov.br

AUTEN1ICIDADE VERIHCADA

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DipRAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados n^6 Junte Comercial esão vigentes na data de sua expedição.
EMPRES

Nome Empresarial: STAF TECNOLOGIA LTDA
Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Arquivamento do ato

CNPJ

NIRE(sede)

Inicio da atividade

Constituitivo

29202125500

24/08/1999

03.361.154/0001-05

24/08/1999

Endereço:

AVENIDA DA FRANÇA, 393 2ANDAR, COMÉRCIO, SALVADOR, BA-CEP: 40010000
OBJETO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO ELICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZADO, CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO.SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO ESERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL.
^L.
CAPITAL SOCIAL

-—

PORTE

PRAZO DE DURAÇÃO

Não

XXXXXX

R$ 100.000,00
CEM MIL REAIS

Capital integralizado:
R$ 100.000,00
CEM MIL REAIS

QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Nome/CPF

Participação R$

Cond./Administrador

Término do mandato

67.000,00

SÓCIO /ADMINISTRADOR

XX/XX/XXXX

33.000,00

SÓCIO /ADMINISTRADOR

XX/XX/XXXX

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

ADA MARY ABBASS DE CERQUEIRA
424.474.457-68

CASSIANO LHOPES MORENO
797.907.041-00

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
Data

Número

03/11/2020

98012525

lAto:
ivento:

002-ALTERAÇÃO
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DEU
NIRE:

29901355008

Endereço:

CNPJ:

03.361.154/0003-69

AVENIDA TANCREDO NEVES, 274 #CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI BLOCO A, SALA 206, SA, CAMINHO DAS
ÁRVORES, SALVADOR, BA- CEP: 41820020
Observação

SALVADOR - BA, 26 de Abril de 2022

AUltNVICIDADt!

ÍIFICADA

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
página: 1/1
226166066

CONTROLE: 126.981.385.534.38 CPF SOLICITANTE: 424.474.457-68 NIRE: 29202125500 Emitida: 26/04/2022 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
AAUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

nv

y^

Dias d'Ávila, 04 de maio de 2022.

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 38/2022 - COPEL

Para: SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO ETRANSPORTES - SEMAT/PMDD

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022.

Objeto- Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção
mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento técnico para os softwares

contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D' Ávila e dos Fundos
Municipais.

Enviamos em anexo documentação da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA para que essa esta

Secretaria proceda ao exame da Proposta de preços e Planilha de composição de custos e formação de
preços, verificando sua conformidade com os requisitos constantes no Anexo I- Termo de Referência do
edital, e Qualificação técnica, conforme itens editalícios abaixo transcritos:

13.1.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
13.1.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa

jurídica de direito público ou privado de que atua no ramo de atividade do fornecimento do
objeto desta licitação e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo
satisfatório o Contrato anteriormente mantido com o emitente do atestado.

13.1.3.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes
informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão,
nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades
desenvolvidas e período da contratação.
13.1.3.1.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo

empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das
quais participem sócios ou diretores da Concorrente.

13.1.3.2. Comprovação através de certidão específica dos direitos sobre os sistemas
licitados evitando assim, infrações ao direito de propriedade.

13.1.3.3. Declaração de Atendimento às exigências Técnicas deste termo de referência.

13.1.3.4. 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.

Respeitosamente,

KáryrrnSDòrea
Pregoeira Oficial
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Asgêsr
_J^F PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N°,

-.

CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N2 18/2022
VERiFlCADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 1299/2022

AUicNi.w .

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)

Paulo Ces*^ar«ana Santos

Servidor Mun.cipal ^312860
Prefeitura Mun de Dras dÁvila

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento
técnico para os softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

UNID.

QUANT.

VALOR

VALOR TOTAL

MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Mês

12

R$ 4.900,00

R$ 58.800,00

Mês

12

R$ 2.200,00

R$ 26.400,00

Mês

12

Mês

12

Mês

12

6

Sistema de Atendimento ao eSocial

Mês

12

R$ 1.500,00
R$ 800,00
R$ 1.750,00
R$ 2.000,00

R$ 18.000,00
R$ 9.600,00

5

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

R$ 13.150,00

R$ 157.800,00

1

Sistema de Folha de Pagamento
Sistema de Gerenciamento de Recursos

2
Humanos
3

4

SUBTOTAL

R$ 21.000,00
R$ 24.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema de Folha de Pagamento

7

8

Mês

12

R$ 1.000,00

R$ 12.000,00

Mês

12

R$ 400,00

R$ 4.800,00

Sistema de Contracheque Online

Mês

12

Sistema de Atendimento ao eSocial

Mês

12

R$ 350,00
R$ 450,00
R$ 2.200,00

R$ 4.200,00
R$ 5.400,00
R$ 26.400,00

Sistema de Gerenciamento de Recursos
Humanos

9

10

SUBTOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11

12

Sistema de Folha de Pagamento

Mês

12

R$ 750,00

R$ 9.000,00

Mês

12

R$ 350,00

R$ 4.200,00

R$ 350,00
R$ 450,00
R$ 1.900,00

R$ 4.200,00
R$ 5.400,00

Sistema de Gerenciamento de Recursos
Humanos

13

Sistema de Contracheque Online

Mês

12

14

Sistema de Atendimento ao eSocial

Mês

12

SUBTOTAL

R$ 22.800,00
Av. da França, 393-2° Andar
Comércio

www.stafneicom.br

CNPJ:03.361.154/0001-05

Salvador/BA-CEP:40.010-000
(71Í3404-2100
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15

16

Sistema de Folha de Pagamento

Mês

12

R$ 1.300,00

R$ 15.600,00

Sistema de Gerenciamento de Recursos

Mês

12

R$ 650,00

R$ 7.800,00

Mês

12

R$ 4.200,00

Mês

12

R$ 350,00
R$ 450,00

SUBTOTAL

R$ 2.750,00

R$ 33.000,00

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO

R$ 20.000,00

R$ 240.000,00

Humanos

Sistema de Contracheque Online
Sistema de Atendimento ao eSocial

17
18

ITEM

SERVIÇOS TÉCNICOS
Suporte técnico mensal durante a vigência

UNID.

R$ 5.400,00

QUANT.

Mês

12

R$ 800,00

R$ 9.600,00

Serviço

01

R$ 10.400,00

R$ 10.400,00

R$ 11.200,00

R$ 20.000,00

do Contrato

Implantação, Conversão de Dados e
Treinamento do Pessoal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR GLOBAL DA LOCAÇÃO +SERVIÇOS

R$ 260.000,00
L_

Valor Global da proposta R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
DECLARAÇÕES:

- DECLARO que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos produtos,
mão-de-obra, encargos trabalhistas e com o fornecimento dos materiais, freJ#"seguro, embalagem,
taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto/ría única remuneração devida
pelo contratante para execução completa do Contrato;
-^
- DECLARO que os produtos cotados atendem todas M-exigências do Edital relativas à especificação e
características, inclusive técnicas;
/
- DECLARO que osa proposta apresentada atende todas as especificações exigidas no Termo de
Referência - Anexo I do Edital.

- DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao
objeto licitado.

- DECLARO que, osserviços técnicos compreendendo implantação, treinamento dos usuários e conversão
de dados, serão concluídos no prazo previsto no Edital, contados a partir do recebimento da ordem de
serviços;

- DECLARAMOS conforme alínea "\" do edital que:

a) aceitamos as condições estipuladas neste Edital;

b) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura
Municipal de Dias D'avila;

c) obedeceremos às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, durante a execução dos
serviços ou do fornecimento dos produtos;

d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de

órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
- Declaro que, os produtos cotados para todos os itens da Proposta de Preços têm a marca da Betha
Sistemas.

- A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

AUTENTICIDADE VE1RIFICADA

PROPONENTE: STAF TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/MF: N2 03.361.154/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.509.703
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 153.919/001-54
ENDEREÇO: Avenida da França, n^ 393, 2^ Andar
BAIRRO: Comércio
CEP: 40.010-000.

Av. da França. 393-2° Andar
Comércio

www.stafnet.com.br

CNPJ:03.361.154/0001-05
Salvador/BA-CEP:40.010-000

(71)3404-2100

u^

TSCnOL-OSi A
CIDADE: Salvador

ESTADO/UF: Bahia

TELEFONES: (71) 3404-2100 (71) 99917-8697
SITE: www.stafnet.com.br

E-MAIL: comercial@stafnet.com.br

02 - DADOS DA RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA OCONTRATO:
NOME: ADA MARY ABBASS DE CERQUEIRA
CPF n? 424.474.457-68

RG ne 4.004.720-23 SSP/BA
CARGO: Diretora Administrativo/Financeiro

ENDEREÇO: Rua Doutor Alberto Ponde, n^ 109, Apto 402, Edifício Pedra Azul, Candeal de Brotas
BAIRRO: Candeal de Brotas

CEP: CEP 40.296-250 CIDADE: Salvador ESTADO/UF: Bahia
TELEFONES: (71) 3404-2100 / (71) 991975516
E-MAIL: comercial@stafnet.com.br

03 - DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: Brasil
AGENCIA n?: 2957-2
CONTA n^: 107585-3

04 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital
PLANILHA DE TODOS OS CUSTOS, DESPESAS ERECEITAS
ITEM

PERCENTUAL

VALOR TOTAL

MÃO DE BRA

40%

R$ 104.000,00

25%

R$ 65.000,00

5%

R$ 13.000,00

0%

R$ 0,00

LUCRO/BDI

10%

R$ 26.000,00

OUTROS*

20%

R$ 52.000,00

VALOR TOTAL

100%

R$ 260.000,00

TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE

Salvador - BA, 03 de maio de 2022.
AUIcNi

03.361.154/0001-051
STAF TECNOLOGIA LTOA

ogia Ltda
st
CNPJ 03:361.154/0001-05

Inscrição^Estadual: 51.509.703

y

/

iCIOADE VERIFICADA

^°SSSP^Í

Servidor
prefeitura

Mur r*,e'

cVAvia

Inscrição Municipal: 153.919/001-54

Av Qa Franca nfi 393 2* Andar

Ada Mary Abbass de Cerqueira

Comercio CEP 40 010*000

RG 4.004.720-23 - SSP/BA
CPF 424.474.457-68

I

SALVADOR-6A .

I

Sócia/Administradora
E-mail: comercial@stafnet.com.br
Av. da França, 393-2° Andar
Comércio

www.stafnet.com.br

CNPJ:03.361.154/0001-05

Salvador/BA-CEP:40.010-000

(71)3404-2100

w

ABEr

associação

\ ^N

brasileira das
empresas de

»^

software

CERTIDÃO N° 211108/37.722

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
CERTIFICA

para os devidos fins e a quem possa interessar que de acordo com seus dados cadastrais a empresa
BETHA SISTEMAS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 00.456.865/0001-67, com sede à Rua Júlio
Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Fone (48) 3431-0733 - CEP 88811-000 - Criciúma - SC, associada na

ABES sob o n° 343/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos
associativos.

CERTIFICA mais, quedocumentos devidamente firmados emseu poder atestam quea empresa BETHA
SISTEMAS LTDA. é a ÚNICA desenvolvedora e detentora dos direitos autorais dos programas abaixo

listados, específicos para área pública, estando autorizada a comercializar em todo o território nacional:
PROGRAMAS

Contabilidade;
Convênios;

Pl-iarnento;

^,,ao—^

Patrimônio;

/ / i

Compras, Contratos eObras;

\Qv* San\os

Almoxarifado;

o ,n Cesar san«>nj> 2860

Fretas;
Procuradoria;

%£*£&•£><"'
Prefe^ra

Prestação de Contas.

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
São Paulo, 08 de novembro de 2021.

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO
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Av. Ibirapuera-2907-83 Andar- Cj 811- Moema

sao pauio sp cep: 04029 200
Telefone:+ 55 11 2161-2833
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
Odocumento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas AssinaForte.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaforte.com.brA/erificar/E7B9-438F-41FA-BE58 ou
vá até o site https://assinaforte.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é
válido.

Código para verificação: E7B9-438F-41FA-BE58

Hash do Documento

F6D9577BD96918B7FD98DB6BE634679C840406F9A37B31A397B87461AFA7E4A1

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2021 é(são):
Manoel Antônio Dos Santos (Signatário - ABES Associação
Brasileira das Empresas de Software) - 677.162.708-00 em
09/11/2021 16:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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CERTIDÃO N° 211108/37.723

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
CERTIFICA

para os devidos fins e a quem possa interessar que de acordo com seus dados cadastrais a empresa

BETHA SISTEMAS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 00.456.865/0001-67, com sede à Rua Júlio
Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Fone (48) 3431-0733 - CEP 88811-000 - Criciúma - SC, associada na

ABES sob' o n° 343/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos
associativos.

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam que a empresa BETHA
SISTEMAS LTDA. é a ÚNICA desenvolvedora e detentora dos direitos autorais dos programas abaixo

listados, específicos para área pública, estando autorizada a comercializar em todo o território nacional:
PROGRAMAS

Controle Financeiro;

Legislativo;
Legislação;
Transparência;

Business Intelligence;

Saúde;
Saúde Domiciliar;

^tenticidadevewfk*0*
ÇT)
V/h*

S0CÍa|:

PauioCesal^San^

Ouvidoria;

Servidor M"n«?prta' ófcs d'Ma

Fatura.

Plural*" de

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
São Paulo, 08 de novembro de 2021.

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO
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Odocumento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas AssinaForte.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaforte.com.br/Verificar/2E1E-183A-EB35-E19B ou
vá até o site https://assinaforte.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é
válido.

Código para verificação: 2E1E-183A-EB35-E19B

Hash do Documento

234A8B6F03C2352D3A7AD26D23D66DF22F4D001B6D3389F9D2C3E90FDB4FC522

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2021 é(são)
5? Manoel Antônio Dos Santos (Signatário - ABES Associação
Brasileira das Empresas de Software) - 677.162.708-00 em
09/11/2021 16:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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CERTIDÃO N° 211108/37.724

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
CERTIFICA

para os devidos fins e a quem possa interessar que de acordo com seus dados cadastrais a empresa
BETHA SISTEMAS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 00.456.865/0001-67, com sede à Rua Júlio

Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Fone (48) 3431-0733 - CEP 88811-000 - Criciúma - SC, associada na
ABES sob o n° 343/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos
associativos.

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poderatestam que a empresa BETHA
SISTEMAS LTDA. é a ÚNICA desenvolvedora e detentora dos direitos autorais dos programas abaixo

listados, específicos para área pública, estando autorizada a comercializar em todo o território nacional:

PROGRAMAS

Folha de Pagamento;
Ponto Eletrônico;
Recursos Humanos;

Pontual;

aUTenticidade verif^w-

,

Minha Folha;
Protocolo;

Custos;

eSocial, Assinaturas e Documentos;

Monitor DF-e;

Portal do Gestor.

Wya sanws

^S^t^^

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
São Paulo, 08 de novembro de 2021.
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Odocumento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas AssinaForte.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaforte.com.brA/erificar/6E37-8671-8EB5-F4BA ou

vá até o site https://assinaforte.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é
válido.

Código para verificação: 6E37-8671-8EB5-F4BA

Hash do Documento

8402D152DF3D3E2323596F0BB7477CFAF29A0BF2B125B029FE0798AC59DD8C42

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2021 é(são)
v Manoel Antônio Dos Santos (Signatário - ABES Associação
Brasileira das Empresas de Software) - 677.162.708-00 em
09/11/2021 16:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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CERTIDÃO N° 211108/37.725

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
CERTIFICA

para os devidos fins e a quem possa interessar que de acordo com seus dados cadastrais a empresa
BETHA SISTEMAS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 00.456.865/0001-67, com sede à Rua Júlio

Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Fone (48) 3431-0733 - CEP 88811-000 - Criciúma - SC, associada na
ABES sob o n° 343/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos
associativos.

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam que a empresa BETHA
SISTEMAS LTDA. é a ÚNICA desenvolvedora e detentora dos direitos autorais dos programas abaixo
listados, específicos para área pública, estando autorizada a comercializar em todo o território nacional:

PROGRAMAS

Livro Eletrônico;

Cidadão Web;

Produção Primária;

rí. ,.

autenticidade

e-Nota;
Tributos;
Educação;
Pais e Alunos;
Professores;

Transporte Escolar;

prefeitura W

Merenda Escolar.

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
São Paulo, 08 de novembro de 2021.
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MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas AssinaForte.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaforte.com.br/Verificar/5C43-04A7-66E4-7AD6 ou
vá até o site https://assinaforte.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é
válido.

Código para verificação: 5C43-04A7-66E4-7AD6

Hash do Documento

CC99A9D0A6A7DFD83B585DB90CA7C6CC6EEBC32499B70C926EE0E35111BEE041

0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2021 é(são):
Manoel Antônio Dos Santos (Signatário - ABES Associação

Brasileira das Empresas de Software) - 677.162.708-00 em
09/11/2021 16:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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CERTIDÃO N° 211108/37.726

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
CERTIFICA

para os devidos fins e a quem possa interessar que de acordo com seus dados cadastrais a empresa
BETHA SISTEMAS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 00.456.865/0001-67, com sede à Rua Júlio

Gaidzinski, 320 - Pio Corrêa - Fone (48) 3431-0733 - CEP 88811-000 - Criciúma - SC, associada na
ABES sob o n° 343/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos
associativos.

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam que a empresa BETHA
SISTEMAS LTDA. é a ÚNICA desenvolvedora e detentora dos direitos autorais dos programas abaixo

listados, específicos para área pública, estando autorizada a comercializar em todo o território nacional:

PROGRAMAS

•

Conecta;

* ?.eStã°FÍSCa';
•

Minha Cidade;
Biblioteca;

•

Controladoria.

AU,EN.!CIDADEVER1HCADA

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
São Paulo, 08 de novembro de 2021.

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas AssinaForte.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaforte.com.br/Verificar/644F-335B-2401-200C ou
vá até o site https://assinaforte.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é
válido.

Código para verificação: 644F-335B-2401-200C

Hash do Documento
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0(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2021 é(são)
v Manoel Antônio Dos Santos (Signatário - ABES Associação

Brasileira das Empresas de Software) - 677.162.708-00 em
09/11/2021 19:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

AUTENTICIDADE VERIBC^A

Pauto CeJsgf^íS)

\ &

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA DE

CNPJ/MF N° 14.105.704/0001-33

BRUMADO

Praça Cel. Zeca Leite, n° 415 - Centro
CEP: 46100-000 - Brumado-BA

Educar para Libertar

ATESTADO DECAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o ns 03.361.154/0001-05, com sede na Av. Tancredo Neves, n« 274, Bloco A, Salas 206, 207,
208, 209 e 210, na cidade de Salvador - BA, com experiência comprovada no mercado e sempre
cumprindo com preços e prazos contratados, prestando serviço de locação mensal de softwares a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO, BA, inscrita no CNPJ sob o nB 14.105.704/0001-33, com sede
à Praça Zeca Leite N° 415, Centro, Cidade Brumado - BA, CEP: 46100-000 - Telefone: (77) 3441-8732
ou (77)99961-0114.
Os sistemas contratados são os seguintes:

> SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
> SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VIA WEB
> SISTEMA DE TESOURARIA

> SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
> SISTEMA DE ATENDIMENTO AOSERVIDOR PÚBLICO VIA WEB
> SISTEMA DE PATRIMÔNIO

> SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS ELICITAÇÕES
>
>
>
>

SISTEMA DE FROTAS
SISTEMA DE PROTOCOLO VIA WEB
SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA WEB

Os módulos são totalmente integrados, apresentando resultados significativos para a
Administração.

Outrossim, informamos que os sistemas foram totalmente implantados atendendo
perfeitamente as exigências deste órgão. Na oportunidade foram realizados serviços de migração de
dados, treinamento e capacitação dos respectivos usuários, dentro de todas as especificações
propostas, cujos resultados alcançados estão em conformidade com as nossas expectativas. Os
serviços de suporte técnico, quando solicitados, são prontamente prestados de maneira rápida e
eficiente.

Salientamos ainda, que a ótima qualidade técnica dos serviços prestados, garantem as
alterações legais, corretivas e evolutivas dos sistemas contratados.

Mt#'.*,&*

}tf^

Brumado, 08 de julho de 2019

a&D£
\C-VD

Atenciosamente,

« iI

.-J/v*-

m&*^&* tf»*6

X-

João Nolasco da

Secretaria de Administraç;
Portaria 0001/2017

CPF-158.673.905-00

íiíu
SÉ* 8 í

4
&

I |!

SP iP" i *!

ãllhíií

)n

/
ESTADO DA BAHIA
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^

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

WJi^^Ilí I I

CNPJ -13.693.122/0001-52

JrXtkJWm.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Castro Alves - BA, 23 de julho de 2019.

Atestamos para os devidos fins. que a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.361.154/0001-05, com sede na Av. Tancredo Neves, n° 274, Bloco A, Salas 206, 207,
208, 20S e 210, Bairro: Caminho das Arvores, CEP 41.820-020, na cidade de Salvador - BA, com

experiência comprovada no mercado e sempre cumprindo com preços e prazos contratados, presta a mais
de l2(doze) meses serviço de locação mensal de software a esta PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
ALVES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.693.122/0001-52, com sede na Praça da Liberdade/376, TEL
i75) 3522-3802 - CEP 44.500-000 - Castro Aives- BA,

•

OS SISTEMAS CONTRATADOS SÃO OS SEGUINTES:
SiSTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

»
«
«
•
«

SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

DE
DE
DE
DE
DE

PLANEJAMENTO MUNICIPAL
TESOURARIA
FOLHA DE PAGAMENTO
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO DE PONTO VIA WEB

»

SJSTEMA DE APURAÇÃO DE PONTO

•
•

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO VIA WEB
SISTEMA OE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

•

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA VIA WEB

SiSTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS
SiSTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO

SISTEMAS DE PROFESSORES - PAIS E ALUNOS - EDUCAÇÃO
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES VIA WEB
SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS VIA WEB

aflENUClDA!
pauK
C,er-JldOr

PteieiWta i\Auo

ttttj\GW»

de 0'ias <

SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE VSA WEB

Os módulos são totalmente integrados, apresentando resultados significativos para a
Administração.

OUrossim, informamos que os sistemas foram totalmente implantados e estão funcionando

de forma correta e precisa. Na oportunidade foram realizados serviços de migração de dados, treinamento
e capacitação dos respectivos usuários, dentro de todas as especificações propostas, cujos resultados
alcançados estão em conformidade com as nossas expectativas. Os serviços de suporte técnico, quando
solicitados, são prontamente prestados de maneira rápida e eficiente.

Salientamos ainda, que a ótima qualidade técnica dos serviços prestados, garantem as
alterações legais, corretivas e evolutivas dos sistemas contratados.

Castro Alves - BA. 00 de julho qé

iRECO

Clodoaido da Silva Santos
CPF: 794.935.565-49

Secretário de Finanças

PRAÇA DA LiBERDADE. 376 - TEL: (75) }522-3802 -FAX: 3522-3801 - CEP 44.500-000 -CASTRO ALVES - BA

J

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n2 03.361.154/0001-05, com sede na Av. Tancredo Neves, n? 274, Bloco
A, Salas 206, 207, 208, 209 e 210, na cidade de Salvador- BA, com experiência comprovada no

mercado e sempre cumprindo com preços e prazos contratados, prestando serviço de locação
mensal de softwares a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA, inscrita no CNPJ sob o n?
13.828.504/0001-46, com sede à Rua Dr. Pedro Cortes, n? 26, Centro, Muritiba/BA, CEP:
44.340-000 - Telefone: (75)3424-4000.

Os sistemas contratados são os seguintes:

> SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

> SISTEMA DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO VIA WEB
> SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE eSOCIAL
> SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

> SISTEMA DE REGISTRO EAPURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
> SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS UCITAÇÕES ECONTRATOS
> SISTEMA DE PATRIMÔNIO
' > SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
> SISTEMA DE PROTOCOLO VIA WEB

Os módulos são totalmente integrados, apresentando resultados significativos
para a Administração.

Outrossim, informamos que os sistemas foram totalmente implantados
atendendo perfeitamente as exigências deste órgão. Na oportunidade foram realizados
serviços de migração de dados, treinamento e capacitação dos respectivos usuários, dentro de
todas as especificações propostas, cujos resultados alcançados estão em conformidade com as
nossas expectativas. Os serviços de suporte técnico, quando solicitados, são prontamente
prestados de maneira rápida e eficiente.

Salientamos ainda, que a ótima qualidade técnica dos serviços prestados,
garantem as alterações legais, corretivas e evolutivas dos sistemascontratados.

AUTENTICiDADEVERU^Ü

Muritiba - BA, 15 de Outubro de 2018.

^y^^M^^^^^J1
Paulo César U ^
8Ç3° Servidor Mun.cpaj -Mf/

WAGNER SOUZA ÚE SANTANAn' . u?„

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRADO°81'2°17
Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia

CEP 44340-000 - Telefax (75) 3424-2811 - CNPJ 13.828.504/0001-46
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^

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ
ESTADODABAHIA

CNPJAIF »ob o no. 13.982.624/0001-01

Rua Ana Angélica, 75 - Centro - Plndaí - Bahia

ATESTADO PE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o
na 03.361.154/0001-05, com sede na Av. Tancredo Neves, n» 274, Bloco A, Salas 206, 207, 208, 209 e
210, na cidade de Salvador - BA, com experiência comprovada no mercado e sempre cumprindo com
preços e prazos contratados, presta a mais de 12 (doze) meses, serviçode locação mensal de software a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ, inscrita no CNPJ sob o n° 13.982.624/0001-01, comsede à Rua Ana
Angélica, 75 - Centro - Plndaí- Bahia,CEP: 46.360-000 - Telefone: (77)3667-2263.
Os sistemas contratados s9o os seguintes:

> CONTABILIDADE PÚBLICA

>
>
>
>

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VIA WEB
FOLHA DE PAGAMENTO
ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO VIA WEB
GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO

> CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO VIA WEB

> GESTÃO DE COMPRAS LICITAÇÕES ECONTRATOS
>
'• >
>
>

GESTÃO DE PATRIMÔNIO
GESTÃO de ALMOXARIFADO
TRIBUTOS MUNICIPAIS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA WEB

> APROPRIAÇÃO DE CUSTOS WEB
> INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA WEB
Os módulos são totalmente integrados, apresentando resultados significativos para a
Administração.

Outrosslm, Informamos que os sistemas foram totalmente implantados atendendo

perfeitamente as exigências deste órgão. Na oportunidade foram realizados serviços de migração de
dados, treinamento e capacitaçãodos respectivos usuários, dentro de todas as especificações propostas,
cujos resultados alcançados estão em conformidade com as nossas expectativas. Os serviços de suporte
técnico, quando solicitados, são prontamente prestados de maneira rápida e eficiente.
Salientamos ainda, que a ótima qualidade técnica dos serviços prestados, garantem as
alterações legais, corretivas e evolutivas dos sistemas contratados.
Pindaí (BA), 16 de maio de 2017

AUTENTICIDADtíVERIFICADA

£.!£-> "*" "larãçweie somes
CPF 031.436.895-79 -

RG 1421544237

Paulo Cesariana Santos

Servidor Mun.c.paJ^aWia
Prefeitura Mun de 0.3-o

Secretaria de Administração/Finanças e Planejamento
tara Quele Gomes
Rua Am Angélica, 75, Centro, Pindal-Bahfo-aflteD"

5 TEL.: (77) 3667*2263 CEP 46.360-000

«£
ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO de penedo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos para os devidos fins, que a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o ns 03.361.154/0001-05, com sede na Av. Tancredo Neves, n2 274, Bloco A, Salas 206, 207,
208, 209 e 210, na cidade de Salvador - BA, com experiência comprovada no mercado e sempre
cumprindo com preços e prazos contratados, prestando serviço de locação mensal de softwares a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO, inscrita no CNPJ sob o ne 12.243.697/0001-00, com sede à Praça
Barão de Penedo, ne 19,Centro Histórico, Penedo-AL, CEP: 57200-000 - Telefone: (82 )3551-2727
Os sistemas contratados são os seguintes:

> SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
> SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VIA WEB
> SISTEMA DE

FOLHA DE PAGAMENTO

> SISTEMA DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO VIA WEB
> SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
> SISTEMA DE REGISTRO EAPURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
> SISTEMA DE PATRIMÔNIO

> SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS ELICITAÇÕES

AUTENTICIDADE VcKirV-Aú

> SISTEMA DE FROTAS

> SISTEMA DE PROTOCOLO VIA WEB
> SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO
> SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS WEB
> SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIAWEB

Paulo Cesaí
Santana Santos
Servidor
Muniapal-Mat^u
Prpfertura
Prefeitura iWlun de D,as d AVI

Os módulos são totalmente integrados, apresentando resultados significativos para a
Administração.

Outrossim, informamos que os sistemas foram totalmente implantados atendendo

perfeitamente as exigências deste órgão. Na oportunidade foram realizados serviços de migração de
dados, treinamento e capacitação dos respectivos usuários, dentro de todas as especificações
propostas, cujos resultados alcançados estão em conformidade com as nossas expectativas. Os serviços
de suporte técnico, quando solicitados, são prontamente prestados de maneira rápida e eficiente.
Salientamos ainda, que a ótima qualidade técnica dos serviços prestados, garantem as
alterações legais, corretivas e evolutivas dos sistemas contratados.

Penedo, - AL, 08 de julho de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

V*

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, localizada à

Av. Tancredo Neves, 274, Caminho das Árvores, Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A,
Salas 206 à 210, CEP 41.820-020, Salvador - BA, inscrita no CNPJ, sob N°
03.361.154/0001-05, presta serviço de locação mensal de softwares a esta PREFEITURA,
composto dos seguintes módulos:
SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL VIA WEB
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO VIA WEB
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO

rtUTENTICIDADtVER»F»CAD'

SISTEMA DE FROTAS

SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO

Paulo César S^anaSanto^

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA WEB
SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS VIA WEB

Servidor Municipal wa
Prefeitura Mun de Dias

SISTEMA DE TESOURARIA

SISTEMA DE PROTOCOLO VIA WEB

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS VIA WEB

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Outrossim, atestamos que os referidos módulos são totalmente integrados e que, na fase
de implantação, foram realizados serviços de migração de dados de sistemas existentes à
ocasião, com resultados plenamente satisfatórios, funcionando todos os softwares, de

forma correta e precisa. Os resultados alcançados com o treinamento do pessoal estão em

conformidade com nossas expectativas e os serviços de suporte técnico são prestados
sempre que solicitados, de maneira rápida e eficiente.
São Francisco do Conde, 26 de Outubro de 2015.
RwcoríK*

dou fé

SecretariaJWunicipal de Gestão Administ
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t>í*Cs»>^Bilvan Silva dos Santos
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São lm* " » v* r-i-i,

J CPF: 010.845.565-37
Diretor de TI
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SotodoAutenHeidatte
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1828^8028682-2

Praça da Independência, s/n - Centro - São Francisco do Conde - Ba, - Cep. 43.900.000
Telefones: 71-3651-8078 / 8070-CNPJ. 13.830.823/0001-96

m

°cP BETHA

^
BETHA SISTEMAS LTDA.

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

Para os fins de direito eaquem possa interessar, certifica- se que a Empresa:
STAF TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.361.154/0001-05

Cotrc^

vigente nesta data, para

nome próprL eem^pioí Z\ fats t "Z^T^T'T

conhecimento sobre este™ estando IZ Pr0g?mas fontes • P°ssui total

instalação, ImplJE^^^^
e manutenção dos softwam Z r«<1

aprftar serv|Ç°* <*e

Port\treinamento, customização
Financeiro, Controle Interno LOA p, '• 3 Saber Conta°''«*«ta. Controle

Prestação de ConL Convênio, pP,anejament°' Tesour^. Controladoria,
Almoxarifado, Froías Leqte°S UnkKíTÔn'°;,Co51Pras' Contratos, Obras
Pontual Minha Folha T?^Srin,9 o °' F°'ha' Ponto' Recursos Humanos

Portal doTestor Montor DF e Saúf^^h 'T9™06' CuStos' E*Socia

Social, Livro A^Z^^^^^J^^"' ^ CÍdadâ°'
Tributos, Ouvidoria Minh^riSo c , ldada° Webl ProduÇa° Primária, e-Nota,
Professora
endaEscot
EdUCaÇã°' *»»• Alunos
Gestão
Fiscal, MeConecta,
As*^^^
Facial,
nuvem.

íer para fornecimento de serviços de computação em

Validade deste Certificado: WSU2Q21

AUTENTICIDAD^ÍERIBCADA

Paulo César ^"^^2860

A^riciúma/SC, 08 dezembro de 2021.
jNh^èj^ffrwlífaa.

CNPJj/0.456.865/000 r-„,

Alexandre Ferreira dos Santos
OA&/SC 9796-B

Rua Júlio Gaidzinski n5 320
Bairro Pio Corrêa
Criciúma/SC
CEP 88811-000

DOS SANTOS. /
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(48)3431.0733
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N2 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 1299/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos

Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento

técnico para os softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

A empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ, n2 03.361.154/0001-05, com sede na
Avenida da França, n? 393, 2°- Andar, Comércio, CEP 40.010-000 - Salvador - Bahia,
DECLARAMOS sob às penas do artigo 299 do Código Penal, na qualidade de PROPONENTE

da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N.s 18/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de
Dias D'avila/BA, que a solução por nós proposta atende plenamente atende as características
gerais dos sistemas e a todas as exigências do edital, notadamente aquelas especificadas no
Anexo I deste Edital (Termo de Referência).
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
Salvador - BA, 02 de maio de 2022.

AUTENTICIDADE VEREDA

[03.361J54/0001-Õ5]
STAF TECNOLOGIA LTDA

SALVADOR-BA

CN PJ ®^SÍl54/0001-05
Inscrição/Estadual: 51.509.703
Inscrição Municipal: 153.919/001-54
Ada Mary Abbass de Cerqueira

Av oa Franca n* 393 TAndar
. :omercoCEP 40 010-000

I

StafTftnoJpgfTLtda

Paulo César Santana Santos

Servidor Mun,ciPalpMa^b
Prefeitura Mun ^ >- 3S u "

RG 4.004.720-23 - SSP/BA
CPF 424.474.457-68

[

Sócia/Administradora

E-mail: comercial@stafnet.com.br

Av, da França. 393-2° Andar
Comércio

www.stafnet.com.br

CNPJ.-03.361.154/0001-05

Salvador/BA - CEP:40.0lO-000
(71)3404-2100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGOEIRO (A) EEQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'AVILA/BA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO NS 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 1299/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA LICITAÇÃO: 02 DE MAIO DE 2022
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HS (NOVE HORAS)
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos
Humanos, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento,
manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento

técnico para os softwares contratados a fim de atenderas necessidades da Prefeitura Municipal
de Dias D' Ávila e dos Fundos Municipais.
DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO NO PRAZO
A empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ, n? 03.361.154/0001-05, com sede na
Avenida da França, n^ 393, 22 Andar, Comércio, CEP 40.010-000 - Salvador- Bahia, declaramos
para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO

N. 5 18/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Dias D'avila - BA, que implantaremos
todos os sistemas num prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da
autorização dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

AiflE^CIDADt MERff«^

Salvador - BA, 02 de maio de 2022.

w.

pauto César SBrtanjS^

|03.361.154/0001 05]
STAF TECNOLOGIA LTOA

Av ao Franca n° 393 2C Andar
:omercoC£P 40010-000

L SAIVADQR-BA

J

StsfT Ticncjsgíá Ltda

prefeitura M"n

CNPJ Oy3tí7l54/0001-05
Inscrição/Estadual: 51.509.703

Inscrição Municipal: 153.919/001-54

Ada Mary Abbass de Cerqueira
RG 4.004.720-23 - SSP/BA
CPF 424.474.457-68

Sócia/Administradora
E-mail: comercial@stafnet.com.br

Av, da França, 393 - 2°Andar
Comércio

www.stafnet.com.br

CNPJ:03.361.154/0001-05

Salvador/BA - CEP:40.010-000
(71)3404-2100

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E

SEMAT

TRANSPORTES

Dias D'Àvila, 04 de maio de 2022.

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 156/2022
lima. Senhora

KARYNNE DÓREA
Presidente da COPEL
Recebidpem

Prezada Senhora,

/iSC&às W.CCL.
Mat:.

Assinatura

COPEL• PREF MUN DIASD'ÁVILA

Cumprimentando cordialmente sirvo-me do presente para encaminhar a analise da documentação da

empresa STAF TECNOLOGIA LTDA, inscrita sob o CNPJ 03.361.154/0001-05, arrematante do Lote Único
do Pregão Eletrônico n° 18/2022 - 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 a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D'

Ávila e dos Fundos Municipais.
DA SOLICITAÇÃO
Análise da Proposta de preços, verificando sua conformidade com os requisitos solicitados no Anexo I Termo de Referência, Modelo de planilha de composição de
preços e Qualificação técnica, conforme itens editalícios abaixo transcritos:

custos

e

formação

de

13.1.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
13.1.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s) fomecido(s) porpessoa jurídica de direito
público ou privado de que atua no ramo de atividade do fornecimento do objeto desta licitação e de que
cumpríu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório o Contrato anteriormente mantido com o
emitente do atestado.

13.1.3.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) serapresentado(s) constando as seguintes informações da emitente:
papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o
documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.
13.1.3.1.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou
diretores da Concorrente.

13.1.3.2. Comprovação através de certidão específica dos direitos sobre os sistemas licitados evitando
assim, infrações ao direito de propriedade.
13.1.3.3. Declaração de Atendimento às exigências Técnicas deste termo de referência.

13.1.3.4. Declaração de que implantará os sistemas, converterá os dados e treinará os usuários num prazo
máximo de 15 diascorridos contados a partir da assinatura do contrato.

DA ANALISE

A PROPOSTA DE PREÇO encaminhada para analise, encontra-se em conformidade com os requisitos
solicitado no termo de referência, assim como a planilha de composição de custos.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E

SEMAT

TRANSPORTES

Quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, foram apresentados 06 (seis) atestados de capacidade técnica,
emitidos por órgãos públicos que atestam a prestação dos serviços em locação de software com implantação

de módulos que estão sendo pleiteados por esta Administração. Os atestados atendem as exigências nos
itens 13.1.3.1,13.1.3.1.1 e 13.1.3.1.2 do edital.
13.1.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s) fomecido(s) porpessoa jurídica de direito
público ou privado de que atua no ramo de atividade do fornecimento do objeto desta licitação e de que
cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório o Contrato anteriormente mantido com o
emitente do atestado.

13.1.3.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) serapresentado(s) constando as seguintes informações da emitente:
papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o
documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período dacontratação.
13.1.3.1.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou
diretores da Concorrente.

A empresa arrematante apresentou Certificado de Credenciamento emitida pela BETHA SISTEMA LTDA, a
qual credencia a arrematante comercializar os produtos de sua propriedade em município dos Estado de
Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, conforme solicitado no item 13.1.3.2.
13.1.3.2. Comprovação através de certidão específica dos direitos sobre os sistemas licitados evitando
assim, infrações ao direito de propriedade.

Foi apresentada Declaração de Atendimento à exigências técnicas, conforme solicitado no item 13.1.3.3.
13.1.3.3. Declaração de Atendimento às exigências Técnicas deste termo de referência.

Aempresa arrematante apresentou a Declaração de implantação do sistema no prazo exigido em edital,
conforme item 13.1.3.4.

13.1.3.4. Declaração de que implantará os sistemas, converterá osdados e treinará os usuários num prazo
máximo de 15dias corridos contados a partir daassinatura docontrato.

Por fim, encaminho a presente analise para que esta comissão de prosseguimento ao processo licitatório.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço nos colocando à disposição para qualquer
esclarecimento que se faça necessário.
Atenciosamente,

LENIL

SONDEI
ÍEIRO

Secretário de Administração e Transporte

^*r DIASD'ÁVILA
V> * ^

J^

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

PREGÃO ELETRÔNICO n2 18/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 1299/2022

C0PEL~mS^^l\

TIPO: MENOR PREÇO

horaroii

ITEM: 15 DO EDITAL

AS5MMJRA

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS SOFTWARES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO DO PREGÃO 18/2022

EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA PREFEITURA
23088 André de Almeida Souza - Gerente de Recursos Humanos da PMDD

02290 Audy Moraes de Eça Santos - Equipe Técnica da FOPAG (SEDUC)
05025 Arnaldo da Silva Santos - Equipe Técnica da FOPAG (SESAU)
23248 Carlos André Freire - Coordenador de TI da PMDD
04808 Daiana Sousa dos Santos - Gerente de Recursos Humanos Da SEDUC
23124 Gerson da Cunha Dantas Lima - Gerente de Recursos Humanos Da SESAU

02585 Josayr Oliveira Ferreira - Equipe Técnica da FOPAG (SEDES E DEMAIS)

RELATÓRIO TÉCNICO

No dia 05 de maio do corrente ano, às 9:00 hs, a Empresa STAFF TECNOLOGIA LTDA,
representada pelos Senhores Haroldo Castro Silva, Jean Ivo Cabral e Ronaldo Aelo Souza
Júnior, compareceram a esta Prefeitura na sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito,
munidos de material para apresentação técnica de softwares de Gestão de Recursos
Humanos (Módulos: RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ON
LINE, E-SOCIAL e REGISTRO DE PONTO).

O Sr. Haroldo Castro Silva explanou para os presentes o funcionamento e as características
dos módulos via browser conforme especificações técnicas descritas no Edital.

Os questionamentos e dúvidas feitas pelos presentes foram esclarecidas e demonstradas

detalhadamente na apresentação, em especial o passo a passo desde o cadastro inicial até

V\

p

i'

)%t
as informações de fechamento transmissão para o E-SOCIAL, além de questionamentos
extras não especificados no Edital.

O corpo técnico da Prefeitura após discorrer em particular sobre o assunto APROVA por

unanimidade os softwares apresentados pela empresa STAFF TECNOLOGIA LTDA, por conclui
que a os módulos demonstrados são compatíveis com os requisitos mínimos exigidos no

edital do Pregão Eletrônico 18/2022.

Dias d'Ávila, 05 de Maio de 2022.

02290 Audy Mo#es de Eça Santos

Equipe Técnica da FOPAG (SEDUC)

Gerente de Recursos Humanos da PMDD

05025 Arnaldo da Silva Santos

Carlos André Freire

Equipe Técnica da FOPAG (SESAU)

Coordenador de TI da PMDD

04808 DàTàwSousa dos Santos

23124 Gersor/da Cunha Dantas Lima

Gerente de Recursos Humanos Da SEDUC

Gerente de Recursos Humanos Da
SESAU

025$5/TòWrC
Oliveira

Ferreira

Equipe Técnica da FOPAG (SEDES E DEMAIS)
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ATA DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA - MUNICÍPIO DE DIAS D7WILA - (BA)
Licitação: (Ano: 2022/ MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA/ N° Processo: 1299/2022)
às 09:02:06 horas do dia 02/05/2022 no endereço RUA RAIMUNDO J C TABIREZA
37 CASA, bairro CENTRO, da cidade de DIAS D7WILA - BA, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). KARYNNE FRANCA DOREA, e a respectiva Equipe de Apoio,
designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
N° Processo: 1299/2022 - 2022/18/2022 que tem por objeto Contratação de empresa
especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos Humanos, englobando os
serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção mensal que
garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento técnico para os
softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D'
Ávila e dos Fundos Municipais.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1)-LOTE ÚNICO
Data-Hora

Fornecedor

01/05/2022 21:47:59:513 EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA
22/04/2022 08:02:56:667

Proposta

EIRELI

R$317.599,92

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA MF

R$ 317.600.00

01/05/2022 20:06:28:494 STAF TECNOLOGIA LTDA

R$ 317.60000

28/04/2022 11:10:44:6531 FABIANO ALVES DA SM VA

R$ 200.000.00

Após a etapa de lances, ,foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1)-LOTE ÚNICO
Data-Hora

Fornecedor

28(04/2022 11:10:44:6531 JFABIANO ALVFS DA SILVA
02/05/2022 09:11:36:89fil ISTAF TECNOI OGIA LTDA
02/05/2022 09:12:50:512
22/04/2022 08:02:56:667

EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Lance

R$ 200.000.00

R$ 260.000.00

EIRELI

R$ 300.000,00

ÍAGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA ITDA MF

R$317.60000

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa eaEquipe de Apoio aaceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
09/05/2022
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 02/05/2022, às 09:18:40 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 03/05/2022, às 14:22:53 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 14:22:53 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARYNNE
FRANCA DOREA - desclassificou o fornecedor: FABIANO ALVES DA SILVA. No dia

06/05/2022, às 13:30:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/05/2022, às 13:30:06 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Verificada a
conformidade da demonstração técnica do sistema, conforme relatório técnico expedido pela
comissão responsável de análise, a empresa é considerada vencedora no certame. Aberto

prazo recursal com intenção em até 24 (vinte e quatro) horas corridas e interposição das
razões em 03 (três) dias úteis, conforme disposições legais e editalícias.

No dia 06/05/2022, às 13:30:06 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a empresa STAF
TECNOLOGIA LTDA com o valor R$ 260.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do
lote.

No dia 03/05/2022, às 14:22:53 horas, o Pregoeiro da licitação - KARYNNE FRANCA
DOREA - desclassificou o fornecedor - FABIANO ALVES DA SILVA, no lote (1) - LOTE

ÚNICO. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não inserir neste
sistema a documentação de habilitação e proposta de preços, conforme determina o item
7.1 do edital. Sentido em que em atenção ao item 14.1 a empresa é considerada
desclassificada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
KARYNNE FRANCA DOREA

Pregoeiro da disputa
ALBERTO PEREIRA CASTRO

Autoridade Competente

09/05/2022
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1299/2022

Dias cTÁvila, 09 de maio de 2022.

À

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

Encaminhamos o presente expediente para verificação
da conformidade quanto à análise técnica do procedimento. Após, voltem-nos
os autos para adoção das medidas subsequentes.

Limitado ao exposto, reiteramos protestos de apreço e distinta consideração.
Cordialmente,

Karynne Dórea
Pregoeira Oficial

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

FOLHA DE INFORMAÇÃO

A

COPEL

Após a devida apreciação do Processo, Recomendamos, juntar nos autos a ata da
sessão finalizada, proceder a homologação, anexar vias contratuais, publicar os atos,
lançar no Sistema Siga e anexar portaria nomeado fiscal do contrato.

Após sanadas as pendências elencadas, dar continuidade ao processo.

Dias D Ávila, 12 de Maio de 2022.

Lázaro Barbosa

Matricula n° 23.250

Maristela Moreira Amorim
Controladora Geral do Município
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 18/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1299/2022.
Objeto: O objeto do presente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
publicação dos atos administrativos em jornal diário e de grande circulação no estado da Bahia, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila/BA.

A Pregoeira Oficial do Município de Dias d'Ávila, em conformidade com o inciso IV do Art.3o c/c o
inciso XX do art. 4o, ambos da lei n° 10.520/02, art. 46 do Decreto Federal n° 10.024/2019, aplicandose, subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei n°. 8.666/93, na sua atual

redação, e disposições do Edital da Licitação, torna Publico o Resultado da licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico de N°. 18/2022, decide declarar vencedor e registrar o objeto do Certame a
seguinte empresa:
I - STAF TECNOLOGIA LTDA.

• DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO.
• VALOR TOTAL: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
Foi verificado que os preços ofertados encontram-se de acordo com o praticado no mercado,
conforme pesquisa de preços constantes do processo administrativo.

O Prefeito do Município de Dias d'Ávila, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
nos termos do parecer jurídico, Homologa o Resultado da Licitação Pregão Eletrônico de N°.
18/2022, na forma da Lei de n° 10.520/02, e aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as
disposições contidas na Lei n°. 8.666/93, na sua atual redação, conforme especificado
supramencionado, por atender as exigências do Edital.

Dias d'Ávila, 12 de maio de 2022.

Karynne França Dórea

Pregoeira Oficial

Alberto Pereira Castro

Prefeito Municipal

•fefc.

Sexta-feira
13 de Maio de 2022

Diário Oficial do

Dias tf Ávila
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PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1299/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022.

Objeto: O objeto do presente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de publicação dos atos administrativos em jornal diário e de grande circulação no estado da Bahia,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila/BA.
Empresa: STAF TECNOLOGIA LTDA

• DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO.

• VALOR TOTAL: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
Data da Homologação: 12/05/2022.

Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dórea- Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA, E A EMPRESA STAF
TECNOLOGIA LTDA

CONTRATO N° flfo /2022
O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ n°.

13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J. C. Tabireza, n° 37 - Centro, Dias d'Ávila, CEP 42.850-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Alberto Pereira Castro, brasileiro, capaz, portador do
RG sob o n° 401.126.161 SSP/BA e CPF/MF sob o n° 543.517.665-49,, residente nesta Cidade de Dias d'Ávila Bahia, com interveniência do Secretário Municipal Administração e Transportes, Lenilson Batista Ribeiro,
brasileiro, inscrito no CPF sob n° 195.250.955-68 de agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado

empresa Staf Tecnologia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 03.361.154/000105, estabelecida à Avenida França.N0 393, 2o andar, Comércio, Salvador -Ba, CEP: 40.010-000, através de seu
Representante Legal, Ada Mary Abbass de Cerqueira, portador de cédula de identidade n** 4.004.720-23 SSP/BA e
CPF n2 424.474.457-68, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente

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

Prefeito Municipal em -L1.I OÇl^úP. Processo Administrativo n°. 1299/2022, sujeitando-se os contratantes à

Lei Federal n°. 8.666/93 (com suas modificações), pela Lei Complementar n°. 123/06, Lei Federal n°. 11.598/07 e às
seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos
administrativos em jornal diário e de grande circulação no estado da Bahia, para atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila/BA.
Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022, passam a fazer parte
integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

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

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

I.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo com a
proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas;

II.
III.

responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.

IV.

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

V.

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

decorrentes deste Contrato;

VI.

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

VII.
VIII.
IX.

X.

manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
manter, durante a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer
vinculo empregaticio com esta;
Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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XI.Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução deste Contrato,
salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo
máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência.

XII.

Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação pertinente e a

XIII.
XIV.

proposta apresentada.
executar os serviços na forma ajustada;
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

XV.

manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais,

XVI.

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

XVII.

XVIII.

responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Contrato,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal,
Estadual e Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente
Contrato.

XIX.

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

XX.
XXI.
XXII.

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

XXIII.

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

XXIV.

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

XXV.

Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;

frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes No ato da assinatura do Contrato, o licitante

Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa da União), Estadual e Municipal,
sendo as duas últimas do domicilio ou sede do licitante;

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

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

B - das obrigações técnicas do serviço:
I.

TECNOLOGIA - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

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

Todas as funcionalidades dos módulos/aplicativos são totalmente obrigatórias, sob pena de
desclassificação do licitante e devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de
relatórios e gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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computing), hospedados em Datacenter que oferece segurança nos aspectos de armazenamento,

recuperação e backup de dados, provendo serviços que atendam as especificações mínimas de segurança,
não podendo haver necessidade de qualquer instalação física em qualquer máquina, dispositivo ou
computador, devendo o usuário acessar os sistemas sem uso de nenhum recurso tecnológico como:
runtimes e plugins para uso da aplicação. Aos demais módulos/aplicativos, quando não houver exigência
específica de tecnologia, serão admitidas outras formas de armazenamento, instalação e utilização.

II.

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE
Conversão de Dados em Uso

A conversão e o aproveitamento dos dados cadastrais e informações dos sistemas em uso são de

responsabilidade da licitante vencedora e compreende a importação, reorganização e reestruturação dos
dados existentes nos sistemas em uso pela Administração. O trabalho operacional de levantamento dos
dados cadastrais será de responsabilidade da Administração em conjunto com o suporte da empresa
provedora dos sistemas.

Implantação e Treinamento

Na implantação dos softwares licitados, deverão ser cumpridas, quando couber, as seguintes etapas de
instalação e configuração, adequação de relatórios e layouts, parametrização de tabelas e cadastros,
estruturação de acesso e habilitações dos usuários, adequação e ajustes das fórmulas de cálculo e
acompanhamento dos usuários, na sede da Prefeitura, em tempo integral na fase de implantação.

O treinamento aos usuários deverá ocorrer simultaneamente à implantação.
Atualização dos Sistemas

Atualização permanente durante a vigência do contrato com relação às alterações na legislação, ou
quaisquer outras causas externas que decorram de determinação governamental, desde que, em tempo
hábil, a Prefeitura comunique, por escrito, à licitante vencedora, da necessidade de tais atualizações.
Interface com o Usuário

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

Sistema de Folha de Pagamento
Integração

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

- Possuir integração do controle dos períodos aquisitivos de férias com o sistema de Recursos Humanos.
- Permitir a integração de dados de forma automática com o sistema de Ponto.

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

Configuração e Parametrização

- Flexibilizar as configurações da folha de acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão público.
- Permitir a configuração de vários tipos de horários: Fixo, Móvel e Livre. Bem como classificações: Normal,
Compensado e Folga.

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

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

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

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

- Permitir a configuração das tabelas de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a
quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário
família, piso salarial, entre outras).

- Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para
cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as restrições para o cálculo.
- Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com as legislações vigentes da
entidade.

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

- Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial, que através de fórmulas, estipulam
procedimentos de alteração de salário, sendo efetuada em conformidade com a legislação da entidade.
- Permitir a inclusão e configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para o cálculode 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, SEFIPe saque do FGTS.
...
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- Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13° salário, abono pecuniário e
aviso prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de
suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.
- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses necessários
para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período aquisitivo, quantidade
de dias que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja, informar para cada
configuração de férias as faixas para descontos de faltas em relação aos dias de direito do período
aquisitivo.

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

- Permitir a configuração dos eventos que comporão os valores de alguns campos do arquivo da RAIS.
- Permitir configurar os parâmetros da Previdência Federal assim como códigos e os percentuais que são
utilizados na geração de valores para a Previdência Federal.
- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referentes a Inserção,
Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir mais de um vinculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando
informar um vinculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vinculo 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 13o salário, adicionando novos eventos que incidam
no cálculo da entidade, ou alterar o processo de provisionamento para tratar os eventos principais como
médias e/ou vantagens.

- Permitir estipular as regras para cancelamento dos períodos aquisitivos de férias conforme as normas
previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado a data final.
- Permitir estipular as regras para "suspensão" do período aquisitivo de férias conforme normas previstas
em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado a data final.
- Permitir configurar apenas a máscara para os números das contas associadas a cada banco e consultar
listagem contendo todos os bancos reconhecidos pela FEBRABAN, não sendo permitido inserir novos
bancos, ou excluir algum banco dessa listagem.
- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação 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.
- Permitir cadastrar, consultar e alterar as emissões da certidão do funcionário efetuadas através de

relatório de salários de contribuição, com a possibilidade de cadastro automaticamente através de
parametrização.
Relatórios

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

- Emitirrelatório 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
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em valor ou percentual. Além disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e
também ordená-los.

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

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

- Permitir a emissão de uma listagem dos valores gerados pelo cálculo de férias, para a competência
informada. Além disso, selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório com os valores gerados pelo cálculo de rescisão, para o período informado. Além disso,
selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir os relatórios referente a folha de pagamento de forma resumidos por funcionários ou resumido em
nivel de organograma para os resumos de líquidos.
- Emitir relação com os valores líquidos salariais da folha de pagamento dos funcionários. Esses valores
são utilizados, principalmente, para um controle resumido dos gastos com folha de pagamento, e para
efetuar o pagamento em conta corrente dos funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as informações,
assim como agrupar os dados, e também ordená-los.

- Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados na folha,
mostrando o valor total e a quantidade total de funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as
informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a
previdência municipal, ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. Além disso, poderá
selecionar as informações que constarão no relatório, ordenar e agrupar as informações.
- Possibilitar emissão de uma relação dos funcionários que tiveram o desconto do Imposto de Renda Retido

na Fonte. Além disso, permitir escolher as informações que serão relatadas, a ordem e um agrupamento
para elas.

- Emitir relatórios cadastrais de Pessoas, Dependentes, Funcionários, Períodos Aquisitivos, Programação
de férias, Afastamentos, Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos de Administração,
Sindicatos, Tipos de Cargos, Cargos, Planos e Níveis Salariais, Horários, Feriados, Aposentadorias e

Pensões, Beneficiários e Pensionistas, Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes de Divulgação, Atos,
Movimentação de Pessoal, administração de vales transporte e mercado e Naturezas dos Textos Jurídicos.
- Emitir relatórios referente aos planos de assistência médica de Operadoras de planos de saúde, Despesas
com planos de saúde, e Procedimentos Médicos.

- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição de
férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
- Emitir relatório de todas as alterações salariais concedidas de maneira individual ou coletiva, dentro do

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

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

indicação em valor, de quanto o salário dele está acima ou abaixo da média. Permitir ainda, agrupar os
dados do relatório, definir a maneira como 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 relatóriocom 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 provisãode 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, 13o salário, médias e vantagens e cálculos de
períodos de provisão.

- Emitir relatório com os valores das bases de cálculo do FGTS, em competências que não possuem
cálculos efetuados pelo sistema.
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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 Especifico de Recolhimento do FGTS), selecionar as informações
que constarão no relatório e ordená-las.
- Emitir relatório para fazer a conferência das informações da RAIS e DIRF.
- Permitir a visualização de todos os eventos e as bases de previdência federal, de previdência estadual e
municipal, além de fundos de assistência.
- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, sendo responsável por agrupar relatórios e
salvar suas seleções em grupos, para posterior emissão.
- Possuir gerador de relatórios que permita aos usuários criar novos relatórios ou ainda alterar os relatórios
e layouts já existentes.
- Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar
os relatórios anuais.

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

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

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

- Permitir ao administrador cadastrar os dados da entidade como: CNPJ, endereço, tipo de administração,
código para o TCM, informações complementares, dados do fornecedor de software house e parâmetros da
previdência, atendendo as exigências do e-Social.
- Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pessoa física no site da Receita Federal, por meio do
cadastro de pessoas.

- Possuir validação do digito 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

- 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.
- Permitircadastrar 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
históricofuncional, e servindo, também, para geração 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 servem de base para a DIRF.

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

- Permitir a emissão de guia de recolhimento do IRRF (Imposto de Renda dos Funcionários). Ao 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:
a) Submetidos a horário de trabalho (Cap. II da CLT);
b) Atividade externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT;

c) Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT.
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- 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 empregatlcio 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.

- Possibilitaro 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 por
morte, atendendo as exigências legais do Plano de Contas Aplicada ao Setor Público - PCASP.

- Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos). Serve para atender ao convênio
firmado entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e municipais do Identificar as
pessoas falecidas para cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.
- Permitir cadastrar informações de alguns tipos de afastamentos para atender a exigências do eSocial.
- Permitir as Entidades uma forma de identificar possíveis divergências entre os cadastros internos das
empresas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a
fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no eSocial, através da
extração dos dados conforme layout disponibilizado pelo eSocial.
- Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.

- Gerara GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE, RDT, RRD).
- Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos na competência ou
dia informado (CAGED).

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

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

- Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são exigidas para
a validação do eSocial, selecionandocompetência, 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 estornarlotes de individualizações, podendo ser total ou parcial, conforme instruções da CEF
- Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir
escolher o modelo e quebra para a geração da guia.

- Emitir o TRCT (Termo de Rescisãode 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 gerenciamentodos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo
usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.

- Permitir a inclusão de um usuárioa um grupo. Aexistênciade grupos visa gerar característicasde acesso
comuns aos usuários pertencentes ao grupo, ou seja, todas as permissões definidas para um grupo são
atribuídas aos usuários que compõem esse grupo.
.n.......
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- 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, Matricula, 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.

- Permitiranexar 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 cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
- Permitir cadastrar os documentos solicitados para admissão do funcionário.
- Permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados para a admissão do funcionário.

- Permitirque o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor automaticamente,
sem a necessidade de manutenção todo mês.

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

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

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

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

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

- Possuircadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de
cada serviço prestado, permitindo informarseus 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 informara data prevista para o iníciodo gozo de férias.
- Permitir programaro 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 manualdos períodosaquisitivos.
- Permitir registrar ou dar manutenção nos vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e
período de permanência.

- Permitir o cadastro de processos judiciais, processos de pensão alimentícia e reclamatórias trabalhistas
dos funcionários, possibilitando informar as competências do processo.

- Permitir armazenar as informações dos funcionários que são estagiários, bem como informações sobre a
sua escolaridade para o acompanhamentodo andamento do estágio.

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

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

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

- Permitirregistrar os possíveis tipos de cargos utilizados.

- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ouestatuto da entidade. Estes quadros possibilitam
agrupar os cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no cadastro de
cargos.
_
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- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o tipo de
cargos, conforme a sua necessidade.
- Permitir diferentes configurações de férias por cargo.
- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastrar algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir a realização da manutenção das quantidades de vagas existentes para o cargo.
- Permitir fazer a manutenção do plano salarial do cargo, realizando indicações de nível, classe e
referência, que vão delimitar a remuneração mínima do cargo, suas progressões salariais e o teto salarial
existente para o cargo.
- Permitir informar os requisitos para a função que será desempenhada pelo funcionário e as atividades que
serão realizadas.

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

- Permitir definir a quais planos previdenciários o funcionário cadastrado no cargo poderá ser vinculado.
- Permitir definir a quais vínculos empregatícios os funcionários cadastrados no cargo poderão ser
vinculados.

- Permitir o controle de níveis salariais do cargo, como as variações de classes e referências, formando um

plano de carreira do servidor com a finalidade de nivelar os salários de certos grupos funcionais.
- Permitir a geração de forma automática de várias classes e referências, conforme parâmetros informados
no momento da geração.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os níveis
salariais, conforme a sua necessidade.

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

- Permitir estipular regras que irão gerar atraso na concessão da progressão salarial do funcionário
conforme as normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada.
- Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a ordem de progressão das classes e referências, informar
uma classe ou referência com tamanho menor que a máscara definida no plano salarial.
- Permitir controlar vagas do cargo por concurso via parâmetro. Quando marcado, aceita que o sistema
controle o número de vagas do cargo, no concurso pelo qual o funcionário foi nomeado. Quando
desmarcado, o controle será feito exclusivamente pela quantidade de vagas do cargo.
- Possuir processo de progressão salarial automatizado, alterando os níveis salariais e salários dos
funcionários de forma automática.

- Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial do servidor,
com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.

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

- 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 para cuidar dos assuntos sobre o beneficio do beneficiário menor
ou incapaz.
- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este cálculo ao
ser informada a data de encerramento da pensão.

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

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

- Permitir 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.
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- 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 deforma coletiva, alterar os valores para todos osfuncionários que utilizam os planos
de saúde.

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

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

- Permitir ocadastro 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 Daqo ao

funcionário.

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

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

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

- Permitir cadastrar campos que o administrador julgue necessários na guia dados adicionais dos cadastros
de funcionários, cargos, organogramas, beneficiários, atos, eventos, tipos de cargos, pessoas históricos de

funcionários, níveis e históricos de níveis salariais.

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

- Permitir criar seleções diversas e mantê-las registradas para uso futuro para utilização em processos e
relatónos 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 oque determina as unidades orçamentárias

e seus respectivos centros de custo, os quais serão utilizados para distribuição dos funcionários e

empenhamento da folha de pagamento. Amáscara delimitará com quantos níveis (divisões) a entidade irá

trabalhar, estabelece quantosdígitos cada nivel poderá utilizar.

- Permitir cadastrar tipos de diárias e oseu 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 ocadastro dos motivos que que caracterizam asrescisões eque irão caracterizar a aposentadoria
do funcionáno.

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

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

- Possuir rotina para o processamento de cálculo mensal de 13° salário adiantado e integral, adiantamento
e complementar.

- Permitir realizar cálculo simulado dafolha de pagamento.

- Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo determinado na

competência em que expira o contrato.

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

fevereiro CálCU'° P° "^ ^ fevereir° ProPorcional a28/29 dias, caso omês de admissão ou demissão seja
-Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais, férias coletivas eférias programadas
- Permitir o cálculo individual dos valores de férias, permitindo a concessão dos dias de gozo abono de

férias ^

° automaticamente a baixa nos Períodos aquisitivos, assim como a baixa de provisão de
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- 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.

- Permitircalcular os valores de férias para vários funcionários selecionados, a concessão dos dias de gozo
e abono de férias, e a devida baixa nos períodos aquisitivos. Também calcular as férias previstas para os
funcionários de acordo com o período aquisitivo.
- Permitir calcular férias para os funcionários que tiveram programação de férias informadas. As

informações para o pagamento das férias serão geradas de acordo com o que estiver informado no
cadastro.

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

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

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

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

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

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

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

Geralmente esse processo é executado nos casos de alteração salarial retroativa ao mês que um
funcionário foi desligado ou quando algum tipo de verba, seja mensal ou rescisória, não tiver sido quitada
por ocasião da rescisão. Sendo assim, deve-se providenciar um cálculo complementar para saldar a
diferença.

- Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13° salário integral, férias e
rescisórias, para a competência atual ou para competência futura. Não permitir a emissão de guias e
geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.

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

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

- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do beneficiário que esteja selecionado. Os dados
que foram alterados de um registro para outro aparecem na cor azul, para facilitar a identificação, e ao
clicar num dos registros.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cadastro
de Históricos dos beneficiários conforme a sua necessidade.
- Registrar as alterações cadastrais no histórico de beneficiários.

- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do autônomo que esteja selecionado. Os dados que

foram alterados de um registro para outro deverão aparecer em cor, para facilitar a identificação, e ao clicar
num dos registros.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor
através da informação do ato.

- Permitir excluir ou cadastrar as alterações salariais através de aumentos em percentual, ou de rotinas de
alterações de avanços de classe e referência ou de progressões, ou ainda de fórmulas de alteração salarial
conforme necessidade da entidade.

-Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos
- Possibilitara adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e níveis
salanais. Permitir também a progressão salarial dos planos salariais ajustados para todos os funcionários
que encontram no plano especificado.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de carqo do servidor
através da informação do ato.

- Exibir uma grade com todos osregistros 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 tipode folha de pagamento para determinado funcionário

'rSüü^L
'anÇÜr manuflmenJte os eventos aue compõe a folha de pagamento do funcionário para serem
calculados, podem ser lançados em uma competência ou em várias parcelas do período.
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- Permitir lançarmanualmente os eventos que compõea 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, aposentadose pensionistas atravésde sistemasna Internet.

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

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

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

- Permitir a emissão de guia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti-la, possibilitar
escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.

- Emitir uma planilha de anotações e planejamento de escala de férias dos funcionários. Nessa planilha,

deve-se indicar a quantidade de férias vencidas e proporcionais de cada funcionário, facilitando dessa
forma a verificação dequais funcionários precisam gozar férias com maior urgência.
- Emitir uma planilha para preenchimento do lançamento de variáveis na folha de pagamento na mesma

constam seis campos a serem definidos, listando os funcionários desejados.
- Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas
competências, inclusive com anos diferentes.

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

- Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de interesse da
entidade.

- 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 paracada funcionário.

- Permitir a consulta das despesas com plano de saúde selecionado a competência e ofuncionário

- 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 ovalor dos vales e quanto foi descontado do funcionário por
- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro através da mudança de
6I6S.

organogramas.

*^

- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade objetiva cadastrar funcionários idênticos aos

tuncionános já demitidos, sema necessidade redigitar todos os dados.

- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual ou em lote

- Permrtir suspender o fornecimento de vale-transporte para um ou mais funcionário, numa determinada

competência por empresa, linha de ônibus, local de trabalho ouconforme faixa salarial

rnnJtTf1' ""'T a unificação de um ou mais re9istros Q™ passam aassumir olugar de outro, passando a

™nnraT

Um regiStr°- Aumca&° cadastral se refere aos cadastros de bairros, logradouros e

consuSinddíncías3 C°mpÍlaÇá° daS fórmulas' verificar situa?âo. dependências, padrões, bem como
«F!hImniÍLVerÍfÍCa!' ° 9!?U,de dePendôncia entre °s centos. Essa informação éutilizada para que ousuário

saiba quais eventos são dependentes e para corrigir eventuais problemas com fórmulas.
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- 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 e informar um ou vários códigos, do fator de risco que o funcionário está exposto. Sendo
gerado automaticamente o grau de exposição correspondente ao fator de risco.

- Permitir o cadastro das informações sobre as regras para portadores de necessidades especiais conforme
o tipo de salário-família.
IV. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Integração

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

- Possuir integração do controle dos períodos aquisitivos de férias com o sistema Folha de Pagamento.
- Possuir informações do tipo de movimentação de pessoal, processos de aposentadoria 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 dequais afastamentos e qual a quantidade dedias afastados fazem com que o
período de aquisição de licença-prêmio dofuncionário 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 deadicional do funcionário seja cancelado ou postergado.

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

- Gerar as avaliações para os funcionários que estiverem com a configuração estabelecida. Neste processo
deve existir a possibilidade de gerar as avaliações de forma manual ou com base na configuração poderá a
distribuição de avaliadores, a geração de prorrogações, a geração de processos administrativos, a criação

de rodadas e avaliações extraordinárias e a finalização dos ciclos poderão ser de forma automática.
- Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação doTCM.

- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente à Inserção

Alteração e Exclusão diferenciada para gruposde usuários ou usuário individual.

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

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terãodireito a 13° salário.
- Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cadaperíodo de adicional dofuncionário

- 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 emanos 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
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- 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.
- Emitirrelatórios cadastrais da estrutura da entidade e distribuição de cargos.
- Emitir relatórios cadastrais referente Movimentação de Pessoal
- Emitir relatórios cadastrais referente a aposentadorias e pensões:
- Emitir relatórios cadastrais referente Concursos Públicos e Processos Seletivos.

- Emitir relatórios cadastrais referente Medicina e Segurança do Trabalho.
- Emitir relatórios cadastrais referente Cursos e Formações.
- Emitir relatórios cadastrais referente avaliações, conceitos e fatores.

- Emitir relatórios cadastrais referentes controles de Faltas; Empréstimos; Diárias; Transferências;
Adicionais; Licenças-prêmio; Funções dos Funcionários e Compensação de Horas.
- Emitir relatórios cadastrais referente às parametrizações do sistema.
- Permitir, através de atalho na tela inicial do sistema, acessar cadastros, processos e relatórios, além de
incluir novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.

Órgãos de Controle e Legislação
- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e 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.

- Possuirvalidação do digito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de dependência
para o IRRF

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

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

- Permitir registrar as informações referentes às exposições a fatores de risco, que possam causar danos à

saúde ou integridade dos funcionários. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário).

- Permitir cadastrar os requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção Individual).

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

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

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

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

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

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

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores
com contratos de prazo determinado, através da informaçãodo 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 degozo, cancelamentos, suspensões e manutenção dos períodos aquisitivos.

- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.

Assinado de forma

_

ADA MARY

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA

abbassde £££*?£

digita! por ADA

CNPJ: N° 13.394.044/000J:95-_P_raça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N, SS^sL™
^r-i-.

a~n.-„„„~

_.

_. i

,«...»u««iiiivuoin;,i»H|

CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

2447445768 Dado*2022.05.1:

«w«»

FI.15/26

n-> Jo &-rj-

^*F niAQ
n'Á\/n a
DIASD'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao estágio, através da informação do
ato.

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

- Permitir cadastrar processosadministrativos para identificar motivos que levem a exoneração ou demissão
de um funcionário concursado, podendo informar a banca avaliadora e a conclusão do processo.
- Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para a
classificação institucional, conforme a sua necessidade.

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

- Permitir diferentes configuraçõesde férias e licença-prêmio por cargo.

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

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

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

- Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de

atuação e os planos previdenciários do cargo.

- Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de
cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.

- 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 doconcurso ouprocesso seletivo.
- Possibilitar a indicação automática do sistema pela aprovação/reprovação e a classificação dos
candidatos.

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

- Permitir cadastrar as funções dos fiscais nas provas aplicadas nos concursos públicos Afunção indica o

grau de responsabilidade quea pessoafiscalizadora tem noexercício da sua tarefa

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

- Controlar através do laudo médico se o servidor Já se encontra em readaptação pelo mesmo CID
(Classificação Internacional de Doenças) do atestado.

- Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.

- Possibilitar oagendamento e posterior registro de consultas e exames ocupacionais.
- Oferecer opção paraagendamento 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 testemunhasdo acidente

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

médbof CadaStrar °S médÍC0S que farâ0 parte da Junta médica Podendo ser composta por um ou vários
- Permitir cadastrar ou vincular pessoa jurídica como instituição módica

profisTion~a?daStrar ^ Perí°d° ^ q"8 Um funcionário ^empenhou uma função, ou seja, sua atividade
- Permitir controlar cursos, treinamentos e nível de escolaridade do servidor
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- Permitir o registro de solicitações realizadas pelo funcionário por meio de outro sistema daWEB, ficando a
cargo do administrador aceitar ou recusar a solicitação.

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

- Permitir identificar se o curso foi por iniciativa da empresa ou por solicitação dos próprios servidores.

- Permitir cadastrar os cursos que serão prestados pela entidade para treinamentos ou aperfeiçoamento
dos colaboradores.

- Permitir cadastrar as avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e outras avaliações
para os funcionários segundo a classificação quea 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.

- 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 deavaliação 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

funcionános 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 viaente
informado.

a

- Possibilitar cadastrar asavaliações que ofuncionário 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
3V3II3Ç06S.

- 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

ôxôrcicio 03 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.

"rêmbtÍr ° US° de temP° d8 SerV'Ç0 anterior averbad0 na contagem do período de aquisição da licença- 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 controlede compensação horas.

- Controlar a emissão de autorizações de diárias.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do servidor
aiscnminando-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

do lervido" 8r °S '^^ "'"^"^ averbados de coniratos anteriores para mais de uma matrícula atual

^rofessor)ÍPOS dÍf6renteS de aP°sentadoria-- Tempo de Serviço, Idade, Invalidez, Compulsória, Especial
-Registrar ovalor do piso edo teto para opagamento de aposentadorias indicados para um período
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- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário,
através da informação do ato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício paraoutro.
- 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 o trabalho dos usuários.

- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade deverá possibilitar cadastrarfuncionários 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 inicio ou final do período aquisitivo de férias do funcionário.

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

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

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

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

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

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

V.

SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE

Configuração

- Permitir ao administrador dosistema vincular os usuários aos servidores importados nosistema.
- 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.
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- 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 pormeio de relatório as marcações de ponto, selecionando o ano e período
de apuração.

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

Outras Funcionalidades

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

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

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

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

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

- Permitir que os usuários pormeio de cada matricula 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 beneficio de
seguro de vida e podendo ser solicitado para os dependentes.

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações defolga, 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 decada matrícula e entidade consultar os recibos referentes aos pagamentos
efetuados por meio da folha de pagamento.

- Permitir ao usuário a consulta detodas 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 pormeio de cada matricula consultar as informações pessoais do servidor.

- Permitir ao usuário por meio de cada matricula consultar as informações contratuais, possibilitando
visualizar detalhes do cargo, salário, organograma, férias, alterações desalário 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 a geraçãoe o envio do código token de vinculação do usuário com o servidor pore-mail
VI. SISTEMA DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
Integração

- Permitir a integração dedados deforma automática com o sistema de Folha de Pagamento
Configurações

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

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

- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo
usuános 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.
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- Permitir a parametrização para realização ou não da definição de qual o tipo de marcação será gerada em
pontos facultativos.

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

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

funcionário, data admissão, grupo funcional, organograma, vinculo 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.
- Permitira emissão de relatórios dos períodos de trabalho registrado no sistema, escolhendo o modelo dos
relatórios selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das turmas registrados no sistema, selecionando o modelo dos relatórios
e ordenando as informações deles.

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

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

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

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

- Permitir a emissão de relatórios com todas as mensagens geradas durante a execução de lotes de
impressão, contendo informações como o usuário que executou o lote e os relatórios pertencentes ele, e

identificando as advertências geradas durante a execução dosrelatórios do lote de impressão.

- Permitir a visualização das operações realizadas pelos usuários no sistema referente a emissão de

relatórios, demonstrando infonmações como filtros utilizados, tempo de geraçãodo relatório, entreoutros.
- 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 seleçãodas 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 osvalores referentes as refeições dos funcionários que podem ser
descontados nafolha, 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.
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- Possibilitar a emissão de relatórios com as faltas dos funcionários, configurando sua seleção por período,
motivo, tipo de desconto, abonos.
- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que foram cedidos ou recebidos por outra entidade
por meio de transferências com ou sem ônus.
- Possibilitar a emissão de relatórios das ausências de um ou mais funcionários, selecionando o período,
tipo de ausência e quais registros serão emitidos, e escolher o modelo de relatório.
- Possibilitar a emissão de relatórios das ocorrências registradas no cadastro de ocorrências, escolhendo o
modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios de ocorrências a calcular registradas no cadastro de ocorrências a
calcular, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios da freqüência de cada funcionário durante um período de meses de
um ano qualquer, selecionando e ordenando as informações e agrupando os dados.

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

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

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

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

Importação e Apuração das Marcações

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

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

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

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

- Permitir o fechamento do dia, impossibilitando que a rotina de apuração gere valores para esta data.
- Possibilitar a emissãode extrato das compensações de horas que serão geradosao 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
ocorrênciasque foram lançadas dentro do período de apuração em aberto.
Outras Funcionalidades

- Permitiro 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, organogramase/ou vínculos empregatlclos.

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

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

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

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

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

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

- Possibilitar a leitura de qualquer relógio ponto do mercado, inclusive via TCP/IP, por meio de arquivo TXT.
- Possibilitar por meio do cadastro de relógio se o mesmo se enquadra à característica de um REP
(Registrador Eletrônico de Ponto).
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- 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 deférias e licença-prêmio queo funcionário trabalhou;
d) Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário tem a haver;
e) Dias facultativos que o funcionário trabalhou;
f) Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a haver;

g) Folgas para compensar em férias;
h) Compensação de folgas no período de gozo de férias;
i) Abono pecuniário de férias do funcionário;
j) Horas extras a haver do funcionário;
k) Compensação de horas extras do funcionário;

I) Pagamento de horas extras do funcionário;
m) Abono pecuniário de licença-prêmio do funcionário.

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

geradas pelo ponto eletrônico de forma automática, fazendo as devidas compensações.

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

- Permitir a definição de quaisas 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 cadastrode motivos específicos para alteraçõesde marcações.
- Possibilitar a criação de novos tipos de ausências conforme classificação especifica.

- Permitir a geração automática das folhas de pagamentos, suas variáveis (horas extras, adicional noturno)
e todos os lançamentos de crédito e débito no controle de saldo de horas extras do Recursos Humanos.
- Permitira 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, vinculo
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 oudesconsiderar uma marcação.
- Permitir a alocação dasmarcações por aproximação, sempre respeitando o par correspondente.

- Permitir a execução das rotinas de cálculo no sistema, a fim deatribuir 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 préviae automático.
- Permitir a alteração de forma coletiva a turma, ou seja, o conjunto de horários dos funcionários de um local

de trabalho e o período pré estabelecido pelo gestor.

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

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

- Permitir a emissão de relação de marcações efetuadas pelos funcionários dentro de um período

escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.

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

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

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

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

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

- Permitir a realização de consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização
e procura.

- Permitira 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.

- Pennitir 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 entreduas 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.

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

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

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

Integração

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

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

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

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

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

- Permitir a configuração do tipo de biometria definida pela entidade.
- Permitir a configuração da origem do horário do relógio.

- Permitir a configuração de quais usuários possuem permissão para iniciar o relógio.
- Permitir a configuração de quais funcionários podem registrar marcação.
- Permitir a criação e configuração de vários relógios, em locais de trabalhos diferentes.

- Possibilitar ao administrador restringir ou permitir o registro de marcações nos relógios de determinados
funcionários.
Relatórios

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

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

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

entidades, funcionários com ou sem biometria e entidades com osem 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 osdados cadastrais daentidade.
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- Permitir o cadastro de relógios e o vinculo das entidades.

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

- Permitir o envio das marcações diretamente para um servidor na nuvem e a disponibilização em tempo
real.

- Possibilitar ao usuário alternar entre os funcionários vinculados no sistema.

- Possibilitar ao usuário alternar entre as entidades sem precisar sair do sistema.

- Possibilitar a solicitação do funcionário à chefia imediata alteração e/ou inclusão de marcações no
sistema.

- Gerenciar as mensagens encaminhadas com as solicitações de alterações e/ou inclusões de marcações
de ponto dos funcionários.

- Possibilitar a exibição de umcontadorpara realização da marcaçãoapós algunssegundos, caso o usuário
não o faça por si, confirmandoa marcação no ponto.

- Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a lista de relógios
disponíveis e efetuar o login.

- Possibilitar a exibição em listadas últimas marcações registradas no relógio

- Permitir ao funcionário registrar as marcações de ponto conforme funções disponibilizadas no relógio
logado.

- Permitir a sincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no relógio logado.
- Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das alterações efetuadas no
relógio logado.

- Permitir a realização das marcações de ponto dos funcionários sem conexão com a internet após a
inicialização do relógio.

- Permitir a geração de token (chave) paravincular 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
VIII. 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 degeração dos arquivos.
- Permitir a vinculação daAPI (Interface de Programação de Aplicativos) com um layout do arquivo.
- Permitir a configuração de dependência entre layouts para geração de informações.

- Permitir a consulta dos dados integrados entre o software de gestão ofertado e o sistema e-Social para
ajustes posteriores.

- Permitir a edição de registros integrados do software degestão a partir da consulta das integrações.
- Permitir a inserção de registros manualmente não integrados no software de gestão
C - do CONTRATANTE:

I. efetuar o pagamento ajustado;
II. fiscalizar a execução deste Contrato;

III. darà CONTRATADA as condições necessárias à regular execução doContrato.
IV. darciência à CONTRATADA de quaisquer modificações quevenham a ocorrer neste Contrato.

V. verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas
ou jncorretas.

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

4.1. O prazo para implantação e treinamento do sistema será de até 15 (quinze) dias corridos após Ordem de
Serviço. Posterior ao feito, a prestação do serviço de suporte será continua até o final da vigência do Contrato com
pagamentos mensais conforme previsto no Termo de Referência.

4.2. Os serviços deverão ser prestados nas dependências dessa Prefeitura, localizada Praça dos Três Poderes

Bairro Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D'Avila/Bahia, para os quantitativos das secretarias de educação'

administração e transporte e fundo municipal de assistência social. E para os quantitativos da Secretaria de Saúde
no prédio do fundo municipal saúde, localizado na Rua Deputado Clodoaldo campos, n° 37, Lessa Ribeiro CEP42.850-000, Dias D'Avila/Bahia.
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4.3. O objeto do presente Contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto no inciso I do art. 73 da
Lei Federal n°. 8.666/93, que estatui:

4.3.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, em 2 (duas)
vias de igual teor, na forma do disposto na alínea "a" do inciso I do art. 73 da Lei Federal n°. 8.666/93

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

4.3.3. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
4.3.3.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90 (noventa) dias salvo
em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as obras ou serviços foram realizados

adequadamente, será emitido termo circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do
disposto na alínea "b" do inciso I do art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

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

5.1.1. O valor total deste Contratoé de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
5.2. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco do Brasil, Agência n°. 2957-2,
Conta Corrente n°. 107585-3.

5.3. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da CONTRATADA junto aos
órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
consulta "on line", cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município

de Dias d'Ávila, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei Municipal N° 656/2021:
ÓRGÃO

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

0501

2003

33904000

15000000

0801

2011

33904000

15001001

0902

2011

33904000

15001002

1001

2011

33904000

15000000

CLÁUSULA SEXTA -DA RESCISÃO CONTRATUAL eDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
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I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III-a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a Impossibilidade da conclusão dos
serviços, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1fldo art. 67 desta Lei;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato;

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o Contrato;
§ 1o Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

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

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

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

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

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

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

7.1.3. APrefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
junto à Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.

7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valortotal do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao evento em
atraso, independentemente de notificação ou aviso.

7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.

7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao contraditório
e à ampla defesa.

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

7.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;

7.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 87, IV, da
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