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

XII.

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

XIII.

proposta apresentada.
executar os serviços na forma ajustada;

XIV.

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até

XV.

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XVI.

apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

XVII.

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;

XVIII.

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.

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

XIX.

Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos

XX.

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;

serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis;

XXI.

Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros;

XXII.

Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com a

XXIII.

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

XXIV.

Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada a este Contrato,
originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços,
frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes No ato da assinatura do Contrato, o licitante
Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes;
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e

CONTRATANTE;

CONTRATANTE

XXV.

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

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de
Débitos Trabalhistas (CDT).
B - das obrigações técnicas do serviço:
I.

TECNOLOGIA - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
Os sistemas devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios e
gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
Os sistemas devem possibilitar a parametrização inicial de tabelas e cadastros, a adequação das
fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo Município e a estruturação de acesso
e habilitações dos usuários.
Os sistemas devem possuir help on line, para esclarecimento de dúvidas sem necessidade de abertura
de chamado técnico, acessado através dos próprios sistemas.

Todas as funcionalidades dos módulos/aplicativos são totalmente obrigatórias, sob pena de
desclassificação do licitante e devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração
de relatórios e gráficos de modo integrado e sem atrasos no compartilhamento das informações.
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Todos os arquivos e outros dados relacionados aos módulos/aplicativos de Contracheque Online e
Atendimento ao e-Social, deverão ser obrigatoriamente armazenados nas nuvens (tecnologia cloud
computing), hospedados em Datacenter que oferece segurança nos aspectos de armazenamento,
recuperação e backup de dados, provendo serviços que atendam as especificações mínimas de

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

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.
FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS

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

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

- Permitir a integração de dados de forma automática com o sistema de Ponto.
- Possuir informações do tipo de movimentação de pessoal, processos de aposentadoria e de pensões
integrados com o sistema de Recursos Humanos.
Configuração e Parametrização

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

- Permitir a configuração de vários tipos de horários: Fixo, Móvel e Livre. Bem como classificações:
Normal, Compensado e Folga.
- Permitir configurar horários de ponto com turno de 24 X 72 horas para alguns cargos com esta
característica.

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

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

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

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

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

para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as restrições para o cálculo.
- Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com as legislações
vigentes da entidade.
- Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
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- Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial, que através de fórmulas, estipulam

procedimentos de alteração de salário, sendo efetuada em conformidade com a legislação da
entidade.

- Permitir a inclusão e configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para o cálculo de rescisão conforme cada tipo de motivo de rescisão.
- Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim
como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
- Permitira configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13° salário, abono pecuniário
e aviso prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de
suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.
- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses
necessários para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período
aquisitivo, quantidade de dias que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja,
informar para cada configuração de férias as faixas para descontos de faltas em relação aos dias de
direito do período aquisitivo.

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

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

- Permitir configurar os parâmetros da Previdência Federal assim como códigos e os percentuais que
são utilizados na geração de valores para a Previdência Federal.
- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referentes a
Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando
informar um vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário.
- Permitir configurar de modo a cadastrar, consultar, alterar e excluir sindicatos que representam as
diferentes classes de funcionários existentes na entidade.

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13° salário.
- Permitir configurar operadoras e planos de assistência médica que a entidade possui para planos
coletivos empresariais, habilitando a configurar a abrangência, os valores de adesão, inserir as tabelas
de subsídios cobertos pelos planos e a manutenção individual destes planos.
- Permitir configurar os eventos que serão provisionados para férias e 13° salário. O salário contratual
é considerado de forma automática para provisão não sendo necessário informá-lo neste cadastro.
- Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13° salário, adicionando novos eventos que
incidam no cálculo da entidade, ou alterar o processo de provisionamento para tratar os eventos
principais como médias e/ou vantagens.

- Permitir estipular as regras para cancelamento dos períodos aquisitivos de férias conforme as
normas previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado
a data final.

- Permitir estipular as regras para "suspensão" do período aquisitivo de férias conforme normas
previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado a data
final.

- Permitir configurar apenas a máscara para os números das contas associadas a cada banco e
consultar listagem contendo todos os bancos reconhecidos pela FEBRABAN, não sendo permitido
inserir novos bancos, ou excluir algum banco dessa listagem.
- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação 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...
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- Permitir a emissão do extrato mensal constando a movimentação financeira, discriminando evento a

evento para cada funcionário, na competência e tipo de processamento informados, informações
adicionais, como: base de previdência, base de imposto de renda, valor do FGTS e algumas
informações do histórico funcional.

- Emitir relatório com o valor líquido e a forma de pagamento, dos vencimentos do funcionário,
discriminado mês a mês. Além disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar os
dados, e também ordená-los.

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

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

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

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

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

- Emitir relatório com os valores gerados pelo cálculo de rescisão, para o período informado. Além
disso, selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir os relatórios referente a folha de pagamento de forma resumidos por funcionários ou resumido
em nível de organograma para os resumos de líquidos.
- Emitir relação com os valores líquidos salariais da folha de pagamento dos funcionários. Esses
valores são utilizados, principalmente, para um controle resumido dos gastos com folha de
pagamento, e para efetuar o pagamento em conta corrente dos funcionários. Além disso, possibilitar
selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados na folha,
mostrando o valor total e a quantidade total de funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as
informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a
previdência municipal, ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. Além disso, poderá
selecionar as informações que constarão no relatório, ordenar e agrupar as informações.
- Possibilitar emissão de uma relação dos funcionários que tiveram o desconto do Imposto de Renda
Retido na Fonte. Além disso, permitir escolher as informações que serão relatadas, a ordem e um
agrupamento para elas.
- Emitir relatórios cadastrais de Pessoas, Dependentes, Funcionários, Períodos Aquisitivos,
Programação de férias, Afastamentos, Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos
de Administração, Sindicatos, Tipos de Cargos, Cargos, Planos e Níveis Salariais, Horários, Feriados,
Aposentadorias e Pensões, Beneficiários e Pensionistas, Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes
de Divulgação, Atos, Movimentação de Pessoal, administração de vales transporte e mercado e
Naturezas dos Textos Jurídicos.

- Emitir relatórios referente aos planos de assistência médica de Operadoras de planos de saúde,
Despesas com planos de saúde, e Procedimentos Médicos.
- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição

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

do período selecionado. As informações do relatório deverão ser agrupadas primeiramente pelo
motivo da alteração e depois pela data da alteração salarial.
- Emitir relatório que apresenta a média salarial dos funcionários, o salário de cada funcionário, e a

indicação em valor, de quanto o salário dele está acima ou abaixo da média. Permitir ainda, agrupar
os dados do relatório, definir a maneira como serão ordenados, e selecionar (filtrar) esses dados.
- Emitir relatório das progressões salariais, ou seja, dos aumentos relativos aos salários dos

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

- Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para
previdência federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento,
caso não haja informações de todas as competências necessárias.
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- Emitir relatório de atestado de tempo de serviço para o servidor público apresentando os cargos e o
período que exerceu a função.

- Emitir o relatório de datas de vencimentos em que se extingue o prazo do exame médico periódico,
do contrato de trabalho e da carteira de motorista do funcionário

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

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

- Emitir relatórios de simulações de pagamentos de férias, 13°salário, médias e vantagens e cálculos
de períodos de provisão.
- Emitir relatório com os valores das bases de cálculo do FGTS, em competências que não possuem
cálculos efetuados pelo sistema.

- Emitir relatório dos lotes da individualização dos valores, selecionar as informações que constarão no
relatório e ordená-las.

- Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as
informações que constarão no relatório e ordená-las.

- Emitir relatório para fazer a conferência das informações da RAIS e DIRF.
- Permitir a visualização de todos os eventos e as bases de previdência federal, de previdência
estadual e municipal, além de fundos de assistência.

- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, sendo responsável por agrupar
relatórios e salvar suas seleções em grupos, para posterior emissão.

- Possuir gerador de relatórios que permita aos usuários criar novos relatórios ou ainda alterar os
relatórios e layouts já existentes.
- Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa
gerar os relatórios anuais.

- Emitir relatório com a movimentação financeira dos funcionários, possibilitando detalhar os eventos,

proventos, descontos e bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente e
agrupadas para cada funcionário gerado.

Legislação e Órgãos de Controle
- Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente o SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, adotado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia, conforme layouts e parâmetros estipulados por este.
- Permitir ao administrador cadastrar os dados da entidade como: CNPJ, endereço, tipo de

administração, código para o TCM, informações complementares, dados do fornecedor de software
house e parâmetros da previdência, atendendo as exigências do e-Social.
- Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pessoa física no site da Receita Federal, por meio
do cadastro de pessoas.
- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Registrar os tipos de administração, armazenando histórico das alterações realizadas atendendo a
exigência legal do e-Social. Entende-se 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.

- Permitir cadastrar os tipos de naturezas dos textos jurídicos, determinados pelo Tribunal de Contas.
- Permitir o registro de todos os atos emitidos pela entidade que autorizam movimentação cadastral
para os funcionários. Os atos podem ser dos mais variados tipos, como por exemplo: admissões,
exonerações, alterações de cargo, etc. Eles são utilizados para alimentar a ficha cadastral do

funcionário, criando o seu histórico funcional, e servindo, também, para geração das informações
requeridas pelo Tribunal de Contas.
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- Controlar os planos e as despesas de mensalidades utilizados pelos funcionários e seus
dependentes. Os eventos de desconto são informados automaticamente no cálculo de folha de
pagamento, estes recursos também servem de base para a DIRF.
- Registrar as alterações cadastrais dos documentos da pessoa física cadastros como CPF, RG,
PIS/PASEP, CTPS entre outros.

- Permitir a emissão de guia de recolhimento do IRRF (Imposto de Renda dos Funcionários). Ao emitila, poderá escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações
- Permitir a emissão da guia para fins de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social
para funcionários que não possuem rescisão por motivo de morte, pois as informações referentes a
rescisão são geradas automaticamente pelo processo da SEFIP.
- Permitir o cadastro do tipo de controle de jornada de trabalho que está sendo utilizado pelo
funcionário para atendimento as exigências legais do e-Social, com as seguintes opções:
a) Submetidos a horário de trabalho (Cap. II da CLT);
b) Atividade externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT;
c) Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT.
- Permitir informar o motivo da contratação do funcionário quando houver a necessidade transitória de
substituição de seu pessoal regular ou por acréscimo extraordinário de serviços, em atendimento do
eSocial.

- Permitir cadastrar as informações configuradas para os proventos, descontos e rubricas a serem

utilizados na geração do arquivo Homolognet e TRCT - conforme Portaria 1621/2010.
- Permitir informar a categoria dos funcionários no vínculo empregatício conforme exigência do eSocial.

- Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do
funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
- Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data
inicial e data final quando for o caso. Estas informações servem de base para isenção do I.R.R.F por
moléstia grave.

- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria n° 41, de 28 de
março de 2007.
- Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos e tomador de obra conforme
legislação e sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.
- Permitir que sejam cadastrados os processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos
funcionários para 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.

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

- Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos na competência
ou dia informado (CAGED).
- Emitir informações que comprovem o rendimento e retenção de imposto de renda retido na fonte.

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

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

- Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são exigidas
para a validação do eSocial, selecionando competência, modelos, agrupando informações.
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- Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores
contratados à época, conforme instruções da CEF.

- Permitir registrar os valores das remunerações que montaram as bases de cálculo do FGTS de
competências anteriores, as quais não tenham sido calculadas no sistema. Essas bases serão
utilizadas no processo de individualização, ou no recolhimento do FGTS em atraso, conforme
instruções da CEF.

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

- Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir
escolher o modelo e quebra para a geração da guia.

- Emitiro TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010 atualizada
pela portaria 1057/2012.
- Permitir gerar o arquivo com informações referentes ao pagamento de FGTS em atraso, para ser
validado pelo sistema REMAG (RE em meio magnético)
- Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma
matrícula, podendo ser inseridas informações de pagamento em juízo e número do processo em
atenção aos requisitos do e-Social.
Outras Funcionalidades

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

- Permitir a inclusão de um usuário a um grupo. A existência de grupos visa gerar características de
acesso comuns aos usuários pertencentes ao grupo, ou seja, todas as permissões definidas para um
grupo são atribuídas aos usuários que compõem esse grupo.
- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais você posteriormente
concederá permissões para acessar o sistema e desativar usuários.
- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos
funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.
- Permitir alterar a senha atual de usuário, para uma outra que mais lhe agradar ou para maior
segurança.

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

- Possuir cadastro único com dados de pessoas com foto, integrado com o sistema de RH.
- Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas
poderão ser utilizadas para o depósito de salário dos funcionários.
- Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastro de pessoas informando o tipo de
dependência, data inicial e final.

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a
pessoa, conforme a sua necessidade.
- Permitir anexar os documentos por pessoa. Desta forma, se a pessoa tiver mais de um contrato
todos os documentos estarão já vinculados a esta.

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

- Controlar a lotação e localização física dos servidores.
- Permitir registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário,
através da informação do ato.
- Permitir 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.
- Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor
automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.

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

- Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está

vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
- Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de
permanência. Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdência ou assistencial ao qual o
funcionário está vinculado.

- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua

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

- Efetuar a geração automática dos serviços de forma que, para cada mês compreendido entre as
competências informadas, sejam geradas as informações especificadas.
- Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo
de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.

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

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

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

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

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

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

- Permitir registrar os possíveis tipos de cargos utilizados.
- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros

possibilitam agrupar os cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no
cadastro de cargos.

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

- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastrar algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir a realização da manutenção das quantidades de vagas existentes para o cargo.
- Permitir fazer a manutenção do plano salarial do cargo, realizando indicações de nível, classe e
referência, que vão delimitar a remuneração mínima do cargo, suas progressões salariais e o teto
salarial existente para o cargo.
- Permitir informar os requisitos para a função que será desempenhada pelo funcionário e as
atividades que serão realizadas.

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

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

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

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

- Permitir a geração de forma automática de várias classes e referências, conforme parâmetros
informados no momento da geração.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os
níveis salariais, conforme a sua necessidade.

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

- Permitir estipular regras que irão gerar atraso na concessão da progressão salarial do funcionário
conforme as normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada.
- Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a ordem de progressão das classes e referências,
informar uma classe ou referência com tamanho menor que a máscara definida no plano salarial.
- Permitir controlar vagas do cargo por concurso via parâmetro. Quando marcado, aceita que o
sistema controle o 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.
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- 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 benefício do beneficiário
menor ou incapaz.
- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este
cálculo ao ser informada a data de encerramento da pensão.

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

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

- Permitir cadastrar o trajeto a ser percorrido ou pontos de destino das linhas de ônibus, utilizados para
a concessão de vale-transporte.
- Permitir informar através de faixas as quantidades de vales-transportes por dia da semana que o
funcionário terá direito.

- Permitir cadastrar procedimentos médicos, realizando um detalhamento sobre o tipo a vigência, o
valor e o percentual de coparticipação dos funcionários conforme os planos pré-estabelecidos.
- Permitir reajustar os percentuais sobre os valores dos planos de saúde e a nova vigência
estabelecida. Desta forma, permite de forma coletiva, alterar os valores para todos os funcionários que
utilizam os planos de saúde.

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

- Permitir gerar automaticamente as despesas de mensalidades dos planos de saúde, mediante
seleção um ou vários funcionários.
- Permitir copiar as configurações de um determinado exercício para o próximo exercício a ser
informado.

- Permitir copiar os dados de uma outra tabela para que sejam realizadas as devidas alterações,
conforme legislação.
- Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipos: proventos, descontos e eventos informativos
que servem somente para realizar o cálculo interno não havendo crédito ou débito do salário pago ao
funcionário.
- Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.

- Garantir que as alterações realizadas nos eventos irão acompanhar os cálculos de provisão.
- Permitir selecionar quais eventos iram realizar a baixa de provisão.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
evento conforme a sua necessidade.

- Permitir cadastrar campos que o administrador julgue necessários na guia dados adicionais dos
cadastros de funcionários, cargos, organogramas, beneficiários, atos, eventos, tipos de cargos,
pessoas, históricos de funcionários, níveis e históricos de níveis salariais.
- Permitir o cadastro e manutenção dos endereços das pessoas físicas e jurídicas, mantendo suas

informações e provendo as mesmas onde forem necessárias nos demais cadastros e processos do
sistema.

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

- Permitir que sejam inseridos os dados sobre as agências bancárias que são necessárias ao
processamento da folha de pagamento.
- Permitir cadastrar os valores percentuais patronais de recolhimento referente aos valores para

assistência e previdência municipal e estadual. Também informar percentuais para o índice de aporte
e percentual para administrar o fundo de Previdência e Assistência.
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- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os
tipos de afastamentos conforme a sua necessidade.

- Permitir que seja definida a máscara do organograma, que é o que determina as unidades
orçamentárias e seus respectivos centros de custo, os quais serão utilizados para distribuição dos
funcionários e empenhamento da folha de pagamento. A máscara delimitará com quantos níveis
(divisões) a entidade irá trabalhar, estabelece quantos dígitos cada nível poderá utilizar.
- Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respectivo valor conforme o cargo.
- Permitir cadastrar as informações referentes aos tipos de funções exercidas pelos funcionários na
entidade.

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

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

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

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

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

- Permitir realizarcálculo simuladoda folha de pagamento.

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

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

- Emitir o cálculo no mês de fevereiro proporcional a 28/29 dias, caso o mês de admissão ou demissão
seja fevereiro.

- Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais, férias coletivas e férias
programadas.

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

- Permitir exibir a consulta das férias proporcionais, onde o usuário terá uma visão da atual situação
de cada período aquisitivo e ainda compreender como o sistema calcula determinadas informações

através do uso de legendas em cada campo que serão detalhadas logo abaixo.
- Permitir calcular os valores de férias para vários funcionários selecionados, a concessão dos dias de

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

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

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

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

- Permitir que o pagamento de 1/3 de férias seja integral em cálculo de férias fracionadas. Serve para

os cadastros de férias individual, coletiva e programada, onde deve-se informar quando o sistema
deve se comportar conforme essa situação.

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

trabalho vigente.

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

funcionário, através da informação do ato.

- Permitir calcular para vários funcionários, as verbas rescisórias, gerando um afastamento para cada
funcionário, de acordo com a data de desligamento e com o tipo de afastamento confiqurado 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

saldara diferença.

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

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

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

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

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

- Registrar as alterações cadastrais no histórico de beneficiários.

- Exibir uma grade com todos os registros de históricos do autônomo que esteja selecionado. Os
dados que foram alterados de um registro para outro deverão aparecer em cor, para facilitar a
identificação, e ao clicar num dos registros.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor,
através da informação do ato.

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

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

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

- Exibir uma grade com todos os registros de históricos endereços, dos horários de ponto, dos cargos
e das informações salariais que estejam selecionados. Os dados que foram alterados de um registro
para outro deverão aparecer em cor, para facilitar a identificação, e ao clicar num dos registros.
- Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado,
em qualquer tipo de folha de pagamento para determinado funcionário.

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

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

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

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

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

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

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

fechar o processamento dos lotes em grupo.

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

- Permitir a emissão de guia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti-la, possibilitar

escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.
- Emitir uma planilha de anotações e planejamento de escala de férias dos funcionários. Nessa

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

facilitando dessa forma a verificação de quais funcionários precisam 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.
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- Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa
Econômica Federal o arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
- Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias,
13° salário ou rescisão de contrato.

- Permitir a visualização de empréstimos consignados. Consultar os cálculos efetuados no sistema de
acordo com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.
- Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período
determinado pelo usuário.

- Permitir a consulta das informações sobre as férias do funcionário e verificar a composição das
bases e períodos aquisitivos.
- Permitir a consulta sobre as situações ocorridas com o funcionário desde a sua admissão. São
consideradas situações: dias de licença devido ao atestado médico, quaisquer afastamentos lançados,
faltas descontadas em folha e que não foram abonadas, férias, transferências e rescisões etc.
- Permitir a consulta dos cálculos de provisão para férias, 13° Salário e encargos efetuados no sistema
de acordo com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.
- Permitir a consulta das despesas com plano de saúde selecionado a competência e o funcionário.

- Permitir a consulta dos vales-transportes informando por competência os vales utilizados por um
determinado funcionário dentro de um período de competências. Nela deverão ser discriminados os
vales por faixa, linha e local de trabalho, indicando o valor dos vales e quanto foi descontado do
funcionário por eles.
- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro através da
mudança de organogramas.

- Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade objetiva cadastrar funcionários idênticos aos
funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.
- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual ou em lote.
- Permitir suspender o fornecimento de vale-transporte para um ou mais funcionário, numa
determinada competência por empresa, linha de ônibus, local de trabalho ou conforme faixa salarial.

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

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

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

- Permitir verificar se as fórmulas de cálculo da folha e de cálculo de alteração salarial estão iguais às
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, analisartodos 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 calcularos 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/13° 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
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- Permitir cadastrar concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas de cargos

públicos por meio de editais e critérios de aplicação de provas na área de conhecimento conforme

configuração informada no sistema.

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

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

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

que o período de aquisição de licença-prêmio do funcionário 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 grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e centro
de custos, conforme a necessidade do usuário.

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13° salário.
- Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do
funcionário.

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

- Permitir configurações diferentes de formas de contagem de períodos de licença-prêmio por cargo.
- Permitir configurar o período para a aquisição da licença-prêmio em anos ou em dias.
- Permitir configurar o período - se o período de gozo da licença deve também ser lançado como um
afastamento e qual o tipo do afastamento a ser lançado.
Relatórios

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

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

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

experiências anteriores, averbações para aposentadoria, licença-prêmio, adicionais de tempo de
serviço, bolsa de estudo e, além de estar integrado com a folha de pagamento.
- Emitir relatórios cadastrais dos funcionários

- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição
de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
- Emitir relatórios cadastrais da estrutura da entidade 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.
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- Possuir validaçãodo dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de
dependência para o IRRF

- Permitir cadastrar responsáveis pelos PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário
- Permitir cadastrar e acompanhar as informações da avaliação do estado de saúde do funcionário,
podendo ser submetido a exames, devido ao seu trabalho ou qualquer outro fator que o leve a ser
examinado. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
- Permitir cadastrar os fatores de risco a que se expõe um funcionário. Essas informações servem
para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
- Permitir registrar as informações referentes às exposições a fatores de risco, que possam causar
danos à saúde ou integridade dos funcionários. Essas informações servem para gerar o PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário).

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

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

- Possibilitar o lançamento históricos de tempo de serviço anterior, permitindo averbar esses períodos
anteriores como: tempo para a aquisição de licença-prêmio; tempo para a aquisição de adicional;
tempo válido para a contagem de tempo de serviço.
- Possibilitar o controle e acompanhamento de bolsas de estudos, a cada fase, detalhando a
aprovação ou não do bolsista.
- Permitir registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade,
informando a competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.
- Permitir cadastrar as emissões da certidão de tempo de serviço para posterior emissão.
- Controlar a lotação e localização física dos servidores.

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

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

- Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo
de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.
- Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do
funcionário, tais como: período de gozo, cancelamentos, suspensões e manutenção dos períodos
aquisitivos.
- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua
escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao estágio, através da informação
do ato.

- Registrar atos de elogio, advertência e punição.
- Possibilitar a geração automática de um afastamento, se for o caso.
- Permitir cadastrar processos administrativos para identificar motivos que levem a exoneração ou
demissão de um funcionário concursado, podendo informar a banca avaliadora e a conclusão do
processo.

- Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para a
classificação institucional, conforme a sua necessidade.
- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros
possibilitam agrupar os cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no
cadastro de cargos.
- Permitir diferentes configurações de férias e licença-prêmio por cargo.

- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastrado algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir o controle de níveis salariais do cargo.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
cargo, conforme a sua necessidade.

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

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

- Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de
aposentadorias e pensões, através da informação do ato.
- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso,
possibilita o encerramento da pensão.

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

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

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

- Permitir cadastrar a forma como serão informados os resultados finais (aprovação e classificação)

das avaliações do concurso público, podendo ser de forma manual ou automática.
- Permitir cadastrar as comissões avaliadora dos concursos e seus membros que irão participar sendo
presidente, secretário ou membro.

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

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

- Permitir cadastrar as funções dos fiscais nas provas aplicadas nos concursos públicos. A função

indica o grau de responsabilidade que a pessoa fiscalizadora tem no exercício da sua tarefa.
- Cadastrar atestados com informação do CID (Classificação Internacional de Doenças).
- Controlar os atestados através de laudos médicos.

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

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

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

- Permitir o planejamento e execução de cursos de aperfeiçoamento com as seguintes características:
- Definir cronograma, carga horária e data da emissão de certificado
- Permitir identificar se o curso foi por iniciativa da empresa ou por solicitação dos próprios servidores.
- Permitir cadastrar os cursos que serão prestados pela entidade para treinamentos ou
aperfeiçoamento dos colaboradores.
- Permitir cadastrar as avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e outras
avaliações para os funcionários segundo a classificação que a entidade julgar necessário aplicar.
- Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação por
parte do sistema se 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.
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- Permitir definir para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá causar
atraso no período de avaliação do funcionário, assim como quantos dias atrasará para a quantidade
definida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Possibilitar prorrogar o período da licença-prêmio, inclusive colocar períodos de carência, conforme
os afastamentos apresentados na configuração de licença-prêmio.
- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de adicional.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional ao
servidor, através da informação do ato.
- Possuir controle de compensação horas.
- Controlar a emissão de autorizações de diárias.

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do servidor,
discriminando-as em cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.

- Permitir utilizar os tempos de experiências anteriores para mais de uma matrícula atual do servidor.
- Permitir utilizar os tempos ainda não averbados de contratos anteriores para mais de uma matrícula
atual do servidor.

- Possuir tipos diferentes de aposentadoria: Tempo de Serviço, Idade, Invalidez, Compulsória,
Especial (Professor).
- Registrar o valor do piso e do teto para o pagamento de aposentadorias indicados para um período.
- Controlar automaticamente os períodos de aquisição de adicionais e de licenças prêmio, de acordo
com as respectivas.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário,
através da informação do ato.
- Possibilitar encerrar o concurso a fim de não ser alteradas as informações e candidatos que

participaram deste afim de ser admitidas como funcionários.
- Registrar os tempos referentes a contratos rescindidos anteriormente, experiências anteriores e
averbações que devem ser contados para adicionais, licenças-prêmio ou tempo de serviço.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor,
através da informação do ato.
- Gerar as despesas referentes aos planos de saúde no período informado e lança no cadastro de
despesas de plano de saúde do funcionário.
- Importar os planos de saúde com todas as informações de contrato, abrangência, valor atual do
plano da operadora para o cadastro de despesa de plano de saúde do funcionário.
- Gerar as avaliações de estágio probatório, avaliação 360°, avaliação de desempenho, avaliações
extraordinárias e outras avaliações para os funcionários conforme a necessidade da entidade.
- Possuir rotina de agendamento da execução de tarefas.
- Possibilitar a emissão da ficha de avaliação médica "Anamnese", ficha a qual é preenchido a

entrevista de saúde do candidato à vaga da função na entidade.
- Permitir sintetizar em um único relatório toda a ficha funcional do servidor, configurando quais
informações devem ser exibidas.
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- Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários
conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.
- Emitir relatório demonstrativo do tempo em que o funcionário trabalhou na entidade ou em qualquer
outra empresa, indicando o tempo bruto, as faltas e licenças, o tempo líquido e ainda o tempo
derivado de averbações de tempo fictício.

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

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

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

- Permitir copiarfuncionários 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 cadastrar funcionários

idênticos aos funcionários já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.
- Possibilitar a exclusão do número do CPF para não duplicar o número do CPF das pessoas no
banco de dados.

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

- Permitir na consulta rápida nos cadastros. Ex: identificar os funcionários que estejam demitidos de
forma que sejam demonstrados em destaque. Além das consultas padrões, já existentes no sistema,
poderão ser criados vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário.
- Permitir fazer consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando memorização e
procura.

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

- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão,
considerando os dias de licenças, atestados, faltas, etc...
- Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o
processamento para cada funcionário.
- Permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros
informados.

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

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

- Permitir ao administrador configurar as permissões de acesso dos usuários.
- Permitir ao usuário com permissão em um único ambiente, aprovar ou reprovar as solicitações
realizadas pelos servidores.

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

- Permitir ao usuário a emissão de um relatório com todas as informações que comprovem o
rendimento e retenção de IRRF da pessoa do funcionário.
- Permitir emissão de um relatório da movimentação dos funcionários em um determinado exercício,
detalhando as bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente.
- Permitir ao usuário a emissão por meio de relatório as marcações de ponto, selecionando o ano e
período de apuração.
- Permitir a impressão em documento no formato PDF do código token de vinculação do usuário com
o servidor.
Outras Funcionalidades

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

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

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

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

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

comprovem a necessidade das solicitações de licenças diversas, dispensando a locomoção do
usuário até o departamento/setor/entidade.

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

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

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

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

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

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

- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula e entidade consultar os recibos referentes aos
pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento.
- Permitir ao usuário a consulta de todas as informações que comprovem o rendimento e retenção de
IRRF da pessoa do funcionário.

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

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

- Permitir a geraçãoe o envio do código token de vinculação do usuário com o servidor por e-mail.
VI. SISTEMA DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
Integração

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

- Permitir ao administrador cadastrar os dados das entidades como: CNPJ, endereço, tipo de

administração, informações complementares e parâmetros da previdência.
- Permitir ao administrador configurar permissões de acesso a menus, a inserção, alteração e
exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e
excluindo usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos
mesmos.

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

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

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

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

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

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

- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e pontos facultativos.

- Permitir a parametrização de faltas que deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas
prorrogações das rotinas de avaliações.

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

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

- Permitir a configuração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com o funcionário.
- Possibilitar a configuração das seleções para a apuração do ponto: data inicial e final do período,
funcionário, data admissão, grupo funcional, organograma, vínculo empregatício, previdência, cargo,
turma, etc.
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- Permitir a flexibilização das configurações do sistema de acordo com a necessidade e método
utilizado pelo órgão público.
- Possibilitar a configuração inicial e final do período noturno.
- Possibilitar a configuração dos intervalos entre as marcações de ponto.
- Permitir a configuração e classificação de vários tipos de horários.
- Permitir a configuração de horários de ponto com turno de 24 x 72 horas para cargos com esta
característica.

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

- Permitir a emissão de relatórios dos horários do ponto registrados no sistema, selecionado o período,
ordenando as informações e agrupando os dados.
- Permitir a emissão de relatórios dos períodos de trabalho registrado no sistema, escolhendo o
modelo dos relatórios selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das turmas registrados no sistema, selecionando o modelo dos
relatórios e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios dos relógios registrados no sistema, escolhendo o modelo dos
relatórios selecionando e ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão de relatórios das funções dos relógios de ponto registrados no sistema.
- Permitir a emissão de relatórios dos eventos extraordinários, constando o período, se o mesmo
concede ou não folga e o período de concessão, escolhendo o modelo dos relatórios selecionando e
ordenando as informações deles.
- Permitir a emissão da relação dos feriados cadastrados no sistema.
- Possibilitar a geração de relatórios, permitindo aos usuários criarem novos ou alterarem os mesmos,
bem como, os layouts já existentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Possibilitar a emissão de relatórios das ausências de um ou mais funcionários, selecionando o
período, tipo de ausência e quais registros serão emitidos, e escolher o modelo de relatório.

- Possibilitar a emissão de relatórios das ocorrências registradas no cadastro de ocorrências,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios de ocorrências a calcular registradas no cadastro de ocorrências
a calcular, escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Possibilitar a emissão de relatórios da freqüência de cada funcionário durante um período de meses
de um ano qualquer, selecionando e ordenando as informações e agrupando 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.
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- Permitir a emissão de relatórios do sistema a partir da tela de cadastro da funcionalidade mediante
tecla de atalho.

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

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

Importação e Apuração das Marcações

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

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

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

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

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

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

período de apuração, sendo listados os lançamentos já realizados nas variáveis de refeições caso o
período já tenha sido encerrado.

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

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

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

- Permitir que o acesso de usuários possa ser limitado às informações de funcionários de
determinados grupos funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios.
- Permitir a alteração ou atualização dos dados cadastrais do usuário como: Nome, Cargo, Secretaria,
Setor, Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.

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

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

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

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

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

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

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

- Possuir o controle de compensação de horas, permitindo o controle de:
a) Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou;
b) Gozo de dias de férias que o funcionário tem a haver;
c) Dias de gozo de férias e licença-prêmio que o funcionário trabalhou;
d) Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário tem a haver;
e) Dias facultativos que o funcionário trabalhou;
f) Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a haver;
g) Folgas para compensar em férias;
h) Compensação de folgas no período de gozo de férias;
i) Abono pecuniário de férias do funcionário;
j) Horas extras a haver do funcionário;
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k) Compensação de horas extras do funcionário;
I) Pagamento de horas extras do funcionário;
m) Abono pecuniário de licença-prêmio do funcionário.

- Permitir a realização de compensações das horas por meio de ocorrências de horas faltas e horas
extras geradas pelo ponto eletrônico de forma automática, fazendo as devidas compensações.
- Possibilitar a disposição de fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto, permitindo
ajustar a forma de trabalho da entidade.

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

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

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

- Possibilitar o cadastro de motivos específicos para alterações de marcações.

- Possibilitar a criação de novos tipos de ausências conforme classificação específica.
- Permitir a geração automática das folhas de pagamentos, suas variáveis (horas extras, adicional
noturno) e todos os lançamentos de crédito e débito no controle de saldo de horas extras do Recursos
Humanos.

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

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

- Dispor de recursos de seleção: data inicial e final, funcionário, data de admissão, organograma,
vínculo empregatício, turma, ocorrência, bem como, avançar e retroagir, funcionando conforme a
seleção.
- Demonstrar de uma só vez e sempre que selecionado as marcações apuradas e suas respectivas
ocorrências, escolhendo o melhor modelo de apresentação, ou seja, lista ou calendário.
- Permitir as ações de avançar e retroagir com funcionamento subordinado à seleção
- Facilitar ao usuário o acesso à informações do servidor, que podem ser necessárias durante a
manutenção do ponto.

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

- Permitir a realização de consultas, alterações ou exclusões individuais e coletivas das ocorrências de
faltas através da seleção configurada.
- Permitir o registro das ausências do funcionário e possibilitar automaticamente o abono das faltas
quando ocorrer as apurações das marcações.
- Possuir a programação de ausências individuais e coletiva.
- Permitir o abono das faltas de maneira prévia e automático.
- Permitir a alteração de forma coletiva a turma, ou seja, o conjunto de horários dos funcionários de
um local de trabalho e o período pré estabelecido pelo gestor.
- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para cada funcionário,
bem como os dias ausentes.

- Permitir que seja informado a ausência por motivo de evento extraordinário para vários funcionários
ao mesmo tempo, bem como os dias ausentes.
- Permitir a emissão de relação de marcações efetuadas pelos funcionários dentro de um período,
escolhendo o modelo, a ordem e a seleção das informações.
- Permitir a consulta de dados das marcações, dos horários efetuados diariamente pelos funcionários
e as apurações realizadas.
- Permitir a consulta das marcações originalmente realizadas pelos funcionários dentro de datas
especificas.

- Permitir a realização da unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro
dos dados das pessoas.
- Permitir a realização da unificação dos cadastros de bairros, logradouros e organogramas de um ou Possibilitar a exclusão do número do CPF para não haver duplicidade no banco de dados.
- Permitir a exportação dos funcionários cadastrados para o relógio de registro do ponto eletrônico,
conforme seleção de modelo.
- Permitir a exportação das informações de data e hora para o relógio ponto por meio de comunicação
direta, conforme seleção de modelo.
- Permitir a realização de compilação das fórmulas verificando situação, dependências e padrões das
ocorrências.
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- Permitir a realização de consultas rápidas dos códigos ou nomes dos registros, dispensando
memorização e procura.
- Permitir a realização de cadastro e sua visualização agilizando o processo do sistema.
- Permitir a realização de consultas de todas as situações ocorridas com o funcionário, desde sua
admissão.

- Permitir a consulta dos cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o
processamento para cada funcionário.
- Permitir o cálculo e a realização de conversões de datas, dias, meses e anos para obtenção das
informações de forma rápida e prática.
- Permitir o cálculo da quantidade de horas e minutos que há entre duas horas diferentes. Exemplo:
quantas horas e minutos existem entre 09:51 e 16:30.
- Possibilitar a realização de cálculos utilizando a calculadora ou o teclado, bem como, a exibição de
forma padrão ou cientifica.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelo administrador do sistema.
- Permitir a definição de uma assinatura digital a um documento.

- Permitir por meio do atalho na tela inicial do sistema o acesso a cadastros, processos e relatórios,
além da inclusão de novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.
- Permitir a importação das marcações provenientes de relógio web, via conexão direta, conforme
layout específico.
VII. SISTEMA DE REGISTRO DO PONTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entidades, funcionários com ou sem biometria e entidades com o sem cartão de ponto duplicado.
- Permitir a consulta, o agendamento e a emissão de relatórios.

- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório das matrículas excluídas,
filtrando: entidades, funcionários e relógios.
Outras Funcionalidades

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

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

- Permitir o cadastro, alteração e exclusão das biometrias das pessoas cadastradas no sistema.
- Possibilitar aos administradores e coordenadores monitorar as marcações de seus subordinados
identificando possíveis incoerências de registros.

- Permitir a vinculação de funcionários da entidade ao usuário logado e conceder acesso de forma
automática através da confirmação de dados.
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- Permitir o envio das marcações diretamente para um servidor na nuvem e a disponibilização em
tempo real.
- Possibilitar ao usuário alternar entre os funcionários vinculados no sistema.

- Possibilitar ao usuário alternar entre as entidades sem precisar sair do sistema.
- Possibilitar a solicitação do funcionário à chefia imediata alteração e/ou inclusão de marcações no
sistema.

- Gerenciar as mensagens encaminhadas com as solicitações de alterações e/ou inclusões de
marcações de ponto dos funcionários.
- Possibilitar a exibição de um contador para realização da marcação após alguns segundos, caso o
usuário não o faça por si, confirmando a marcação no ponto.
- Possibilitar ao usuário que possuir permissão de iniciar relógios web, acessar a lista de relógios
disponíveis e efetuar o login.
- Possibilitar a exibição em lista das últimas marcações registradas no relógio
- Permitir ao funcionário registrar as marcações de ponto conforme funções disponibilizadas no relógio
logado.
- Permitir a sincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no relógio logado.
- Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das alterações
efetuadas no relógio logado.
- Permitir a realização das marcações de ponto dos funcionários sem conexão com a internet após a
inicialização do relógio.
- Permitir a geração de token (chave) para vincular as entidades de sistema de ponto eletrônico,
realizando a importação automática das marcações.
- Permitir a exclusão de uma matrícula vinculada a uma pessoa diretamente no sistema.
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 de geração dos
arquivos.

- Permitir a vinculação da API (Interface de Programação de Aplicativos) com um layout do arquivo.
- Permitir a configuração de dependência entre layouts para geração de informações.
- Permitir a consulta dos dados integrados entre o software de gestão ofertado e o sistema e-Social
para ajustes posteriores.
- Permitir a edição de registros integrados do software de gestão a partir da consulta das integrações.
- Permitir a inserção de registros manualmente não integrados no software de gestão.
C - do CONTRATANTE:

I.
II.
III.
IV.
V.

efetuar o pagamento ajustado;
fiscalizar a execução deste Contrato;
dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste Contrato.
verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas
ou incorretas.

Parágrafo Único: É obrigação 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'Ávila/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, CEP:

42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.
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
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4.3.2. Após 15 (quinze) dias de conclusão das obras e serviços, o fiscal do contrato deverá emitir à empresa
contratada termo provisório no intuito de verificar possíveis vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados. Caso seja verificada alguma falha, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir às suas expensas, na sua totalidade ou em partes.
4.3.3. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

4.3.3.1. Após conclusão do prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior à 90 (noventa) dias salvo
em casos excepcionais devidamente justificados, verificando-se que as obras ou serviços foram realizados
adequadamente, será emitido termo circunstanciado atestando a devida execução do contrato tudo na forma do
disposto na alínea "b" do inciso 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/Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
5.1.1. O valor total deste Contrato é de

5.2. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco
, Conta Corrente n°.
.

Agência n°

5.3. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da CONTRATADA junto aos
órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
consulta "on line", cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.
5.4. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, nome do favorecido,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. A CONTRATANTE não efetuará
qualquer pagamento à contratada a título de adiantamento.

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

CLÁUSULA QUINTA • DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município

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

AÇÃO

ELEMENTO

FONTE

0501

2003

33904000

15000000

0801

2011

33904000

15001001

0902

2011

33904000

15001002

1001

2011

33904000

15000000

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

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

IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
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execução, assim como as de seus superiores;

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12do 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, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n.°
8.666/93.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA • DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito
às seguintes penalidades:
7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo estipulado,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze
por cento) do valor total do pedido;
7.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início ou
conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido;

7.1.3. A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências
juntoà Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila.
7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao evento em
atraso, independentemente de notificação ou aviso.

7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.
7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao contraditório
e à ampla defesa.

7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila poderá, garantida a prévia
defesa, 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
Lei Federal n° 8.666/93.

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

§ 1°. A fiscalização e o gerenciamento do Contrato resultantes da presente licitação será feita na seguinte forma:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL

DA FISCALIZAÇÃO:
Para os quantitativos demandados será o responsável o Gerente de RH da SEMAT, SEDUC, SESAU e SEDES.
DO GERENCIAMENTO:

Para os quantitativos demandados será o responsável o Assessor da Secretaria Municipal de Administração e
Transportes.

§ 2°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo
acompanhamento do Contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por
danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa
ou dolo da CONTRATADA na execução do Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO FORO

10.1. Para todas as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Comarca de Dias d'Ávila,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir, firmam o
presente Contrato em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas
abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Dias d'Ávila,

de

CONTRATANTE

de 2022.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1299/2022

Dias cTÁvila, 08 de abril de 2022.

À
PROJUR,

Versa o presente expediente sobre 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, via procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO, portanto, faz-se necessário o exame e aprovação por parte
desta douta casa, conforme preceituado no art. 38, parágrafo único da Lei
8.666/93.

Após, voltem-nos os autos para adoção das medidas subsequentes.

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

KARYNNEDÓREA
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1299/2022

INTERESSADO: Secretaria Municipal Administração e Transporte

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO D
SOFTWARE 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 SOFTWARE.

EMENTA:

DIREITO

ADMINISTRATIVO.

PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE

PREÇO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA.
REQUISITOS DA
10.520/02.

OBEDIÊNCIA
LEI 8.666/93.

AOS
LEI

POSSIBILIDADE

DE

CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE.

PARECER JURÍDICO

I - RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração e

Transporte, a qual remeteu a esta Procuradoria para parecer jurídico sobre abertura de processo

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o sistema de Registro de Preço para contratação
de empresa especializada em locação de software 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 software contratados a fim

de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila e dos Fundos Municipais.
Sob justificativa, alega a Secretaria que a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de sistemas integrados, incluindo suporte técnico constante,

deve à necessidade de a Administração Municipal utilizar programas e sistemas informatizados
que possibilite uma execução satisfatória e eficiente dos serviços públicos.
Salienta que a contratação deve cumprir o estabelecido na Portaria n° SEPRT/RFB n°

71/2021, que trata da implantação e uso obrigatório de e-Social, que é sistema simplificado de
escrituração digital de obrigação previdenciárias, trabalhistas e fiscais.

Junta aos autos Termo de Referência, reserva de dotação orçamentária, mapa
comparativo, cotações, minutas de Edital, minuta de Contrato.

Era o que havia a relatar. Passa-se à análisejurídica da questão.

PROCURADORIA | ^ ^ ^ ..._

GERAL DO JPROJUR

50

iif DiASDÍVILÂ v^

MONJClPIO !

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por báseÇç^/
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo em epígrafe, incumbindo a esta Procuradoria Jurídica se manifestar sob o prisma
estritamente jurídico, sobre sua viabilidade perante a Lei, não lhe competindo adentrar à
conveniência e à oportunidade dos atos praticados pela Administração, nem analisar aspectos de
natureza eminentemente técnica ou administrativa.

A CF, art. 37, XXI, introduz a instauração de processos licitatórios pela Administração

Pública para contratação de serviços, obras, compras e alienações, que, por sua vez, revela-se
como formalidade que restringe a atividade desta no que tange à sua vontade/necessidade de
pactuar. Nesse sentido, foi criada a Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, a qual, além de regulamentar, dispõe sobre exceções, como os casos de
dispensa e inexigibilidade de licitação, e ainda a Lei n° 10.520/02 que trata acerca das compras
por meio de pregão.

A regulamentação do dispositivo constitucional ficou a cargo da Lei n° 8666/93 e a Lei
n° 10.520/02 que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Assim, a Administração Pública, para contratar com os particulares deverá adotar
procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em lei, leciona Celso
Antônio Bandeira de Mello:

"é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem
disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo

patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa ás conveniências públicas.

Estriba-se na idéia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que

preencham os atributos e aptidões necessárias ao bom cumprimento das obrigações
que se propõem assumir. "

O Administrador como já demonstrado, deverá pautar seus procedimentos, além das

regras inscritas na Lei, os seguintes princípios: legalidade; impessoalidade; moralidade;

igualdade; publicidade; probidade; fiscalização da licitação pelos interessados ou qualquer
cidadão, apenas para citar aqueles listados no art. 3o da Lei de Licitações.

Neste sentido o art. 37 da CF/88, prevê que a Administração Pública deve agir de
acordo com a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Licitação transcende o conceito de certame obrigatório ou conjunto de normas

disciplinadoras de um processo seletivo, tendo sido alçada à condição de princípio de
Administração Pública.
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Maria Sílvia Zanella Di Pietro concluiu:

"... a própria licitação constitui umprincípio a que se vincula a Administração P

Ela é decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público e que se
constitui em uma restrição à liberdade administrativa na escolha do contratante; a

Administração terá que escolher aquele cuja proposta melhor atenda ao interesse
público. "

Portanto, havendo necessidade de contratar com os particulares, obras, serviços,
compras e alienações e ainda concessões, permissões e locações, a regra é a prévia Licitação.
No caso em tela foi utilizado a modalidade pregão, sendo que este consiste em

modalidade de licitação instituída pela Lei n° 10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços
comuns no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Nos termos do parágrafo único do art. Io do referido diploma, são considerados bens e

serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

A Administração Municipal solicita processo licitatório de que trata de bem comum,
portanto, suscetível a compra por pregão. Ainda, observa-se que tal serviço é essencial, tem seu
intuito de melhor agir em favor do interesse público.

Portanto, verifica-se que a contratação, encontra-se em legalidade, visto se encaixar no
previsto no art. Io caput, e §1° da lei n° 10520/02.

Na presente situação, observa-se que a modalidade escolhida foi o Pregão, na forma
Eletrônica, e, para fins de Registro de Preços, nos termos do disposto no art. 15, II da Lei n°

8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal n° 7.892/2013 (regulamento do sistema de
registro de preços), como também o Decreto Municipal n° 1.421/2015.

Observa-se que o referido art. 15, II da Lei n° 8.666/93, determinar que as compras,
sempre que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços - SRP.
Ronny Charles, nos ensina que:

"o registro de preço é um procedimento auxiliar permitido por lei, que facilita a

atuação da Administração em relação a futuras prestações de serviços e aquisição

gradual de bens. Em outras palavras, é um conjunto de procedimentos de registro
formal de preços, para contratação futura. Utilizando esse procedimento, podese abrir
um certame licitatório em que o vencedor terá seus preços registrados, para que
posteriores necessidades de contratação sejam dirigidos diretamente a ele, de acordo
com os preços aferidos. "
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Assim, entende ser o SRP uma opção economicamente viável à Administração Pública,
sendo que a escolha pelo SRP pode se dá em razão de diversos fatores, dentre eles:
a) quando houver necessidade de compras habituais;

b) quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações freqüentes,
como por exemplo; medicamentos; produtos perecíveis (como hortifrutigranjeiros);
serviços de manutenção etc.

c) quando a estocagem dos produtos nãofor recomendável quer pelo caráter perecível
quer pela dificuldade no armazenamento;

d) quandofor viável a entrega parcelada;

e) quando nãofor possível definir previamente a quantidade exata da demanda; e
f) quando for conveniente a mais de um órgão da Administração Pública

Assim, consideramos possível a contratação, com a observâncias dos requisitos
pertinentes ao sistema e com obediência as condições estipuladas no ato convocatório.
Deste modo, entende ser, o S.R.P, a forma que melhor se amolda, pois, propicia maior

flexibilidade e vantajosidade nas contratações da Administração Pública Municipal, pois, não há
necessidade de precisar, desde logo, com exatidão o quantitativo a ser contratado.
O art. 3o da lei 10520/02, disciplina a fase preparatória:

"Art. 3oAfase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto
do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos
prazos parafornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no
inciso 1 deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem

apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da
licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto
do certame ao licitante vencedor.

§ Io A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes
de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao
quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.
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§ 2° No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da [Q, JLq
1\ ^M
equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares "
íjKJjs,
O art. 9o da lei n° 10520/02, é utilizada a lei de licitações, qual seja, lei 8666/93, de
forma subsidiária em relação àquela lei.
Verifica-se que o processo administrativo em fase interna, encontra-se de acordo com os

requisitos do art. 38 da lei 8666/1993 que assim dispõe:

"Art. 38-0 procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao
qual serão juntados oportunamente: (...)"

Em relação ao edital, deve respeitar o que diz o Art. 40:

Art. 40: O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como

previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da
licitação;

III- sanções para o caso de inadimplemento;

IV- local onde poderá ser examinado e adquirido oprojeto básico;
V- se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o
local ondepossa ser examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31

desta Lei, eforma de apresentação daspropostas;
Vil- critério parajulgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em

que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e
às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu
objeto;

IX - condições equivalentes depagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no
caso de licitações internacionais;

X- o critério de aceitabilidade dospreços unitário e global, conforme o caso, permitida

a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o
disposto nos parágrafos l°e2"doart. 48;(Redação dada pelaLei n" 9.648, de 1998)
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XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data
do adimplemento de cada parcela; (Redação dadapela Lei n° 8.883, de 1994)
XII - (Vetado). (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilizaçãopara execução de obras ou
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas,
etapas ou tarefas;

XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei n"8.883, de 1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do

período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;(Redação

dada pela Lei n° 8.883, de 1994)d) compensações financeiras e penalizações, por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ Io O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado
pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele
extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos
interessados.

§ 2o Constituem anexos do edital, delefazendo parte integrante:
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e
outros complementos;

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;(Redação
dadapela Lei n° 8.883, de 1994)
III - a minuta do contrato a serfirmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV- as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação
contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de
parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja
vinculada a emissão de documento de cobrança.

§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser
dispensadas:(Incluídopela Lei n° 8.883, de 1994)

I - o disposto no inciso XI deste artigo;(Incluído pela Lei n" 8.883, de 1994)
II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo,

correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista

V=A\
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para opagamento, desde que não superior a quinze dias. (Incluído pela Lei n° 8.883, de
1994)

Em relação ao edital, verifica-se que os requisitos necessários estão presentes.
Nos termos do art. 55 da lei n° 8666/93, os contratos devem constar:

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou aforma defornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação
e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidaspara assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades daspartes, as penalidades cabíveis e os valores
das multas;
VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos

direitos da Administração,

em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quandofor
o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de 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.
§ Io (Vetado). (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

§ 2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou
jurídicas,

inclusive

aquelas

domiciliadas

no

estrangeiro,

deverá

constar

necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração
para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.
§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos
órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou

Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei
no 4.320, de 17 de março de 1964. "
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Assim, preenchidos os requisitos, e obedecendo as fases impostas em Lei, figura o

presente processo apto para o prosseguimento licitatório, vez que a modalidade que se encaixa
no presente pleito.

A modalidade e o tipo de licitação escolhidos estão adequados à legislação, o Edital e

seus anexos preenchem os requisitos exigidos na legislação, sem a existência de cláusula
restritiva de participação de empresas interessadas e o objeto da licitação está descrito de forma
clara.

A previsão da documentação para habilitação está de acordo com a Lei de Licitações

(8.666/93), Lei do Pregão Presencial (10.520/2002), com o Decreto Federal 7.892/13 e Decreto
Municipal 1.421/2015.

A licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por

manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo
a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle
pela Administração na execução das obras e serviços, a maior interação entre as diferentes fases

do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na

observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em
uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados. Argumentam, ademais, que haveria um
grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada na execução de

determinado empreendimento, implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente,
numa redução de preços a serem pagos pela Administração.

Entretanto, não obstante sejam argumentos defensáveis, são insuficientes, por si só, para

justificar a licitação por lote único, em consonância com o que dispõe o artigo 23, § Io, da Lei
8666/93, inverbis:

"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala".

O TCU, na Decisão 393/94 do Plenário, assim se posicionou:

"firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto no art. 3° §1° inciso I; art. 8o, §
Io e artigo 15, inciso IV, todos da Lei n" 8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas licitações

para a contratação de obras, serviços e compras, e para alienações, onde o objeto for de

natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por itens e não pelo
preço global, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes que, embora não

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
:
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possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade ".

Na esteira desse entendimento, foi publicada a Súmula no 247 do TCU, que estabeleceu
que:

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja

divisível, desde que não hajaprejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do

objeto, possamfazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade".

A licitação por itens, nas precisas palavras de Marcai Justen Filho, "consiste na
concentração, em um único procedimento, de uma pluralidade de certames, de que resultam
diferentes contratos. A licitação por itens corresponde, na verdade, a uma multiplicidade de
licitações, cada qual com existência própria e dotada de autonomia jurídica, mas todas
desenvolvidas conjugadamente em um único procedimento, documentado nos mesmos autos"
Continua ensinando que "a licitação por itens deriva do interesse em economizar tempo e
recursos materiais da Administração Pública, agilizando a atividade licitatória "

Nesse ponto, resta claro que o legislador presume que os princípios da isonomia e da

competitividade, tão caros à Administração, se coadunam mais com esse tipo de licitação, o qual
deve ser a regra, deixando a licitação por lote único como exceção.

O entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do
objeto da licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente

acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. O
TCU, no Acórdão no 732/2008, se pronunciou no sentido de que "a questão da viabilidade do

fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas

especifícidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso
concreto".

Cumpre salientar, ainda, que a viabilidade técnica e econômica alegada pelo
administrador público para a licitação por lote único deve ser previamente comprovada e juntada
aos autos do processo licitatório, como demonstram os seguintes excertos:

"Depara-se, portanto, que o edital abrange uma diversidade de objetos com características

técnicas distintas, sem interferências e, que diante de sua independência, deveriam ser
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licitados de forma parcelada. (...) Assim, a intenção do legislador é que a licitação seja

sempre realizada de forma parcelada quando houver viabilidade técnica e econômica,
observada a modalidade pertinente para o valor total da contratação. Em outras palavras, a

lei estabelece que o administrador deve demonstrar a inviabilidade técnica e econômica da
divisibilidade, quando deixar de adotar o parcelamento". (TCE/MT - Processo n°
30503/2008).

"Abstenha-se de realizar procedimentos licitatórios, mediante fracionamento de despesa, sem

que a modalidade de licitação escolhida tenha permitido, comprovadamente, o melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem
perda da economia de escala, nos termos do § Io do art. 23 da Lei n. 8.666/1993 (arts. 2o e 23,
§ 2o, partefinal). (Acórdão 1049/2004 Primeira Câmara) ".

"O TCU determinou ao Ministério da Fazenda que, nas licitações cujo objetofosse divisível,
previamente à definição da forma de adjudicação a ser adotada, realizasse estudos que
comprovassem

as

vantagens

técnicas

e

econômicas

da

compra em lote

único,

comparativamente à parcelada, a fim de atender ao disposto no art. 23, § Io, da Lei n°
8.666/1993, e à Súmula/TCU n° 247 (item 9.2, TC-015.663/2006-9, Acórdão n° 3.140/2006TCU1"Câmara)".

"Avalie a viabilidade técnica e econômica do parcelamento de compras administradas por
aquele órgão, em articulação com o solicitante,

com o objetivo de aproveitar as

peculiariedades do mercado, visando a economicidade, e que os resultados da mencionada

avaliação figurem nos autos do processo de compra. (Acórdão no 496/1998 do Plenário).

Portanto, ao se licitar por lote único, deve o administrador analisar por meio dos setores
técnicos acerca da viabilidade técnica e econômica de dividir-se o objeto licitatório, pois
segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do /racionamento respeita limites de ordem técnica e
econômica. Não se admite o /racionamento quando tecnicamente isso não for viável ou, mesmo,

recomendável. O/racionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser
executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode ser destruída através do
/racionamento'". Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e

econômica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se
admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, onde em risco a

satisfação do interesse público em questão. Já a viabilidade econômica significa que o
parcelamento deve trazer benefícios para a Administração licitante, proporcionando um
aumento da competitividade e uma conseqüente diminuição dos custos para a execução do

objeto. No entanto, para uma real noção da viabilidade econômica do parcelamento, é preciso
ter em mente a redução de custos proporcionada pela economia de escala"
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Portanto, pelo exposto, mostra-se temerária uma escolha doutrinária que estabeleça
abstratamente, entre a licitação por itens e a licitação em lote único, o critério que melhor atende

ao interesse público. Torna-se relevante ressaltar que o administrador não pode perder de vista

que a análise deve ser sempre prévia, in concreto, baseada na viabilidade técnica e econômica e
juntada aos autos do procedimento de licitação.

III - CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, esta procuradoria é favorável a legalidade e possibilidade da

licitação na modalidade pregão sob Registro de Preço, outrora compete a escolha, a
conveniência, a oportunidade e a viabilidade técnica dos atos praticados pela Administração
gestora.

1-0 procedimento deve ser homologado pela autoridade competente e regularmente
publicada, nos termos da Lei 10520/02.

2- O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do
aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem caráter opinativo, não vinculando o
administrador em sua decisão.

E o parecer, s.m.j.

À apreciação daautoridade superior.
Dias d'Ávila, 11 de/abril de 2022.

AlvarírSnnões Ferreira de Oliveira

Matrícula/n° 23201
OAB/BA n° 57.472
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Encaminho o presente processo contendo 160 paginas, incluindo Parecer Jurídico, para
as devidas providencias legais.

Dias d'Ávila, BA, 12 de abril de 2022.

Lilian ThareSousa dos Santos
Assistente do Procurador Geral

Matrícula n° 23.089
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PREFEITURA MUNICIPAL
FniT&l DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELFTRONICO N" 18/2022

objeto- Contratação de empresa especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos Humanos

enjobandc^Tos eSços de Sacio, implantação, conversão, treinamento, manutencâ^nwl que ga^m

alterações legais, corretivas, evolutivas eatendimento técnico para os softwares contratados afim de atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D1 Ávila e dos Fundos Municipais.

_

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1299/2022
TIPO: Menor Preço

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 02 de maio de 2022 às 08h:00min
DATA DA LICITAÇÃO: 02 de maio de 2022
INÍCIO DA SESSÃO: 09h:00min

LOCAL: ASessão Pública de lances será realizada no site http://www.licitacoes-e.com.br
CÓDIGO DA LICITAÇÃO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: n° 933507
1

l

-PREÂMBULO

11 APrefeitura Municipal de Dias d'Ávila. através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na
modalidade Se Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, através do site http://WWw hctacoesecombrreqida pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal n° 10.024/20 9 pela Lei Complementen

?SSrJi Lei Federal n° 11.598/2007, pelos Decretos Municipais n° 1.421/2015 e n° 1.477/2016, por este Edital,
seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n°. 8.666/1993, e suas alterações posteriores.

12

Na hipótese de decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação
na data mencionada no item 1.1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

1.3.

Somente poderão participar da Sessão Pública, etapa de lances, as empresas que apresentarem Propostas
através do site descrito no item 1.1.

2 - OBJETO e JUSTIFICATIVA

21 Constitui oobjeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada em locação de softwares de

Gestão de Recursos Humanos, englobando os serviços de instalação implantação, conversão reinamento^

manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento técnico pa aos
softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias DAvila e dos Fundos
Municipais.

22 Justifica-se a presente aquisição: Acontratação de empresa especializada para prestação de serviços de
locação de sistemas integrados, incluindo suporte técnico constante, deve-se à necessidade da Adminis ração
Municipal de utilizar programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória e eficiente dos
serviços públicos. Por essa razão e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras
relacionadas à conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante.
Essa contratação deve cumprir oestabelecido na Portaria n° SEPRT/RFB n' 71 de 29 de jun ode 2021 qu :trata
da implantação e uso obrigatório do e-Social, que é Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais.

_

. .

garantir n

Também será contemplado nesta contratação o sistema de registro e apuração do eletrônico a fim de garantir o
controle de freqüência dos servidores municipais.

3-PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

31 Os pagamentos serão efetuados, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, de acordo com o recebimento,
conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues e/ou dos serviços efetivamente prestados, por meio de

Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.
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3.1.1. Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá estar em posse, em plena vigência
das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação).

3.1.2. 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.

3.1.3. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da

fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
3.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.

3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários,
mediante consulta "on line", cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento.

3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por 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

4. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

4.1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo
segurança em todas as fases do certame.

4.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público designado por ato interno, denominado PREGOEIRO(A),
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "licitacoes-e", constante da
página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do sistema.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderá participar do presente Pregão eletrônico a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto

à documentação constante deste Edital e seus Anexos e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor
do Sistema, através do site http://www.licitacoes-e.com.br.

5.1.1. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
5.1.2. Caberá ao fornecedor acompanharas operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão.

5.1.3. O licitante será responsável portodas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.

5.2. Não poderão participar da presente licitação:
5.2.1. pessoas físicas;

5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade
jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
5.2.5. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado
ou do Município, pelo Órgão que o praticou.

5.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda
vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com
outros órgãos e entidades públicas.

5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;

5.2.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que
tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.

5.2.9. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas.

5.3. As microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) poderão se beneficiar do tratamento diferenciado
e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar n° 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer
das exclusões relacionadas no parágrafo 4o do seu art. 3o.

5.3.1. As empresas enquadradas na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP)
deverão apresentar a declaração constante do ANEXO IV deste edital.

5.3.2. A comprovação de que trata o subitem 5.3, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do
melhor lance ou proposta, através dos seguintes documentos:

a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
c) Certidão Simplificada da Junta Comercial
6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITACOES-E

6.1. Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico será necessário o credenciamento
prévio das pessoas jurídicas, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com
firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações
no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil S/A.

6.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal e intransferível obtida junto às agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País,
sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências,
implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão Eletrônico.
6.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social Consolidados,

devidamente registrados no Órgão Competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer Pregão
Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A,
devidamente justificado.

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão Eletrônico.
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6.7. Se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e

para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo Vda referida Lei, é necessário, à época do

credenciamento acrescentar a expressão "Empresa de Pequeno Porte" ou sua abreviação "EPP" ou
"Microempresa" ou sua abreviação "ME", à sua firma ou denominação, conforme o caso.

6.7.1. Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco do
Brasil S/A.

6.8. Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitacoes-e devem ser obtidos, exclusivamente, junto
ao Banco do Brasil, através dos telefones 4004-0001 para Capitais e Regiões Metropolitanas, e 0800-729-0001 para
as demais localidades.

7. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA EDOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

|

7.1. A licitante deverá encaminhar proposta concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste

Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para abertura da sessão

pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de

habilitação.

7.1.1. Os documentos que compõem a Proposta de Preços e Documentos de Habilitação da Empresa Licitante
melhor classificada, somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7.1.2. A proposta de preços deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a opção
"Acesso identificado", na página inicial do sistema www.licitacoes-e.com.br, observado as datas e horários limites
estabelecidos neste Edital.

7.1.2.1. A marca do produto ofertado deverá, obrigatoriamente, quando couber, constar no campo "Informações
Adicionais" da proposta do licitante, lançada no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação. No caso da
marca coincidir com o nome do licitante, deve-se indicar "Marca Própria".

7.1.2.2. No preenchimento das informações no Sistema do Banco do Brasil, quando do cadastro da proposta

de preço, previamente à sessão pública de lances, é vedada a identificação da licitante. ou seja, não será
admitida a veiculacão do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou
qualquer outro meio que facilite a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.

7.1.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

7.1.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio
do Sistema que atender aos requisitos do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei.

7.1.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste
Edital.

7.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta, os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.

8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. O pregoeiro classificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente no sistema, aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.

8.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
8.3.1. A aceitação da proposta será feita por LOTE.
8.4. Serão desclassificadas as propostas que:
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8.4.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos;

8.4.2. apresentem cotação de opção de produto (proposta alternativa);
8.4.3. Não apresentarem marca dos produtos apresentados, quando couber.

8.4.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazesde dificultar o julgamento.

8.5. Aplanilha de preços deve ser apresentada, baseando-se no termo de referência, conforme modelo constante no
Anexo I deste Edital.

9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

I

9.1. Aabertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o curso de todo o certame

licitatório, até mesmo após a fase de disputa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua
desconexão.

10. ETAPA DE LANCES

10.1. Os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observadoo horário fixado e as regras de aceitação estabelecidas no edital.

10.2. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo motivo justificado e
aceito pelo pregoeiro.

10.3. Os lances formulados deverão indicar preço global por LOTE.

10.3.1. A proposta e os lances formulados deverão indicar preços expressos em moeda nacional (R$), com no
máximo duas casas decimais.

10.3.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele

ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre oslances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta;

10.3.3. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais participantes;
10.3.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

10.3.5. Os lances são de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.

10.3.6. Durante a fase de lances se houver um envio de lance equivocado, isto é, com erro de digitação ou

incongruência de valores, para que não ocorram prejuízos à Administração com a queda em cascata dos
preços, o(a) pregoeiro(a) poderá cancelar este lance de modo a propiciar ordem à disputa.

10.3.7. Após a exclusão pelo(a) pregoeiro(a) do lance considerado equivocado, o licitante poderá
reapresentá-lo, caso entenda que a exclusão foi indevida. Quedando-se inerte o licitante, o(a) pregoeiro(a)
entenderá como aceito o cancelamento, o que não impossibilitará o licitante de permanecer na disputa com
oferta de novos lances.

10.4. Modo de disputa:
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10.4.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", conforme Decreto
10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.4.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

10.4.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

10.4.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá:

1. Serigual a R$ 200,00 (duzentos reais) para o lote único constante no Anexo I- Termo de Referência.
10.4.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

10.4.6. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.

10.5. Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte:

10.5.1. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, após a disputa
de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo pregoeiro dos procedimentos
para obtenção dos benefícios previstos.

10.5.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas apresentadas pelos
beneficiários da Lei Complementar n°123/06 sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada, que não tiver sido apresentada por empresa beneficiária.

10.5.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da
subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
10.5.1.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006;
10.5.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

10.5.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com
as demais licitantes.

10.6. Da Negociação da proposta:

10.6.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante, que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital;

10.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11. DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

I

11.1. Se ocorrer desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

11.2. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes através do site
www.licitacoes-e.com.br.
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12. PROPOSTA COMERCIAL

~l

12.1. AProposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo Ideste Edital, e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos:

12.1.1. Constando, preferencialmente, em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos por
terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob
carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua
portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.

12.2. Apresentar preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;

12.3. O preço unitário e total de cada um dos itens cotados, em algarismo, e o total de cada lote cotado, em
algarismo e por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os
expressos em algarismos e por extenso, considerado este último;

12.4. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado;

12.5. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

12.6. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço completo, os
números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.

12.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de
Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou

qualquer título, devendo os respectivos produtos ser disponibilizados à Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila sem
quaisquer ônus adicionais.

12.8. A apresentação da Proposta Comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital,
sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.
12.9. A licitante deverá apresentar conjuntamente com sua proposta de preços as seguintes declarações:
a.

Conter declaração, em papel timbrado do licitante, assinada pelo responsável legal da empresa 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, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e
demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para
execução completa do Contrato;

b.

Conter declaração, em papel timbrado do licitante, assinada pelo responsável legal da empresa, que os

produtos cotados atendem todas as exigências do Edital relativas à especificação e características,
inclusive técnicas;

c.

Conter declaração, indicando do(s) nome(s), cargo ou função, número(s)do CPF e da Identidade (indicar o
órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará (ão) o Contrato, na forma
estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da proponente;

d. Conter declaração informando número da Agência, número da Conta Corrente e Instituição Financeira
(Banco), cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser efetuados os pagamentos, caso
venha a ser Vencedora da Licitação;

e.

Deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos
de Habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de Atendimento às
Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal n°.
10.520/02;

f.

Nos casos em que as empresas licitantes estiverem enquadradas como Microempresa - ME, Empresa de
Pequeno Porte - EPP ou Micro Empreendedor Individual - MEI, deverão apresentar declaração

conforme o exemplificado no ANEXO IV - Modelo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, acompanhada de documento comprobatório
referente ao enquadramento de acordo com a determinação legal, qual seja:

a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
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c) Certidão Simplificada da Junta Comercial.

g.

Conter declaração informando endereço eletrônico (e-mail) para fim exclusivo de comunicação entre
as partes, dispensando-se comunicação mediante correspondência física, se responsabilizando
pela manutenção e funcionamento do endereço eletrônico fornecido;

h.

Conter declaração, sob as penas da Lei, de que inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua habilitação,

conforme ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;
i.

Conter declaração formal e expressa do Licitante devidamente assinada por um de seus responsáveis,
informando que:
a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
b) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura

Municipal de Dias d'Ávila;
c) obedecerá 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.
j.

Conter declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição
Federal de 1988 (Lei n°. 9.854/99).

13. DA HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
13.1. Os documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados obedecendo aos seguintes requisitos:

13.1.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
13.1.1.1. registro comercial no caso de empresa individual;

13.1.1.2. ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados, em vigor devidamente registrado no Órgão
Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
13.1.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

13.1.1.4. decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras
em funcionamento no País;

13.1.1.5. Apresentação de documentação do representante legal (documento de identificação, com foto) com
poderes específicos para assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
13.1.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL:

13.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
13.1.2.2. prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.1.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal,
sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;

13.1.2.4. 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;
13.1.2.5. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos
Trabalhistas (CDT).
13.1.2.6. Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal, serão observadas as determinações constantes na
Lei Complementar Federal N° 123/06.
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13.1.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s) fomecido(s) por pessoajurídica 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 porempresas, das quais participem sóciosou 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.

13.1.4. quanto à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA
13.1.4.1. Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis,
na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na
hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por
Balancetes e Balanços provisórios.

13.1.4.1.1. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento
extraídos do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial, juntamente com a Certidão de Regularidade
Profissional - CRP do Contador, devidamente válida no ato da publicação do balanço ou atualizada.

13.1.4.1.2. Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei
6.404/76 c/c a Lei n° 11.638/2007, cópias da publicação de:
a.

balanço patrimonial;

b.

demonstração do resultado do exercício;

c.

demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;

d.

notas explicativas do balanço.

13.1.4.2. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital - ECD, desde
que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de
Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

13.1.4.3. A empresa licitante que ainda não tenha completado seu primeiro ano de exercício fiscal, terá sua
capacidade econômico-financeira comprovada por meio da apresentação do Balanço de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial.
13.1.4.4. Os Itens acima indicados não se aplicam ao MEI - Micro Empreendedor Individual, logo
dispensados de tais requisitos, conforme o disposto na Lei n° 10.406/2002. arts. 970 e 1.179, S2°. que
assegura tratamento favorecido ao mesmo.

13.1.4.5. Apresentar Certidão de concordata, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, devidamente valida à data da sessão.
13.1.5. O Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia SAEB, devidamente atualizado, emitido até 90 (noventa) dias antes da data da licitação, substitui os documentos
indicados nos subitens 13.1.1.2 e 13.1.2.1.

14. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

. Q
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14 1 Alicitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, devidamente

preenchida na forma do Anexo I- Termo de Referência, em arquivo único, no prazo de 04 (quatro) horas úteis

observados o horário desta administração, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção
"Enviar Anexo" no sistema www.licitacoes-e.com.br.

14.2. OPregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o
valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

14 2 1 As Propostas com preços manifestamente inexequíveis. assim consideradas aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos

insumos são coerentes com os de mercado e aue os coeficientes de produtividade são compatíveis com a

execução do obieto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação, poderá tersua proposta rejeitada pelo(a) Preooeiro(a). sendo convocada a próxima colocada para a
negociação.

14.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.2.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

14.3. OPregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de preços quando o preço total

ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela
Secretaria.

14.3.1. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexequíveis.

14.3.2. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores unitários
estimativos da contratação.

14.3.3. Será desclassificada a licitante que não corrigir a proposta ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.

14.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
14.5. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o Pregoeiro
examinará a proposta subseouente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta aue melhor atenda a este Edital.

14.6. Caso necessário, os documentos originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas úteis, contadas da solicitação do Pregoeiro(a), ao Setor de Licitações, localizado na Prefeitura
Municipal de Dias d'Ávila/BA, Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N, Dias d'Ávila/BA, CEP: 42.850-000,
em envelope fechado e rubricado.

14.7. No caso de desclassificação/inabilitação de todas as empresas participantes, o Pregoeira poderá convocar
todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação escoimando as causas
de sua inabilitação, conforme o disposto no § 3o, do Art. 48, da Lei Federal n°. 8.666/93.

14.8. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

14.9. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão considerados válidos
por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
14.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1)

Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, indicando o

número do CNPJ e endereço, respectivos:

1.1.

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
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Se alicitante for afilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
15. DEMOSTRAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA
.
'
15 1 Após verificada aconformidade da documentação apresentada pela Pregoeira, o(s) Licitante^d2°r á*
Pregoeiro.

15 110 Pregoeiro comunicará aconformidade da documentação apresentada econvocará olicitante da melhor
oferta através de mensagens, em campo especifico de comunicação no sistema hcitaçoes-e.

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

15 1.2. ADemonstração permitirá a averiguação prática e comprovação das funcionalidades e características do
produto esua real compatibilidade com os requisitos dos softwares exigidos no presente Termo Descritivo.
15.1.3. Durante a Demonstração serão feitos questionamentos à licitante permitindo a verificação dos requisitos
constantes deste Termo Descritivo.

15.1.4. ÀAdministração éfacultada a possibilidade de realizar diligências para aferir ocumprimento dos requisitos
exigidos neste Termo Descritivo.

15.1.5. Ademonstração dos sistemas estará condicionada ao cumprimento das seguintes etapas:

a) Ademonstração dos sistemas, deverá acontecer nas dependências da Prefeitura Municipal de Dias d' Ávila,
' VocaSa na Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias DAvilaTBahia
perante
ComissãoVécnica designada para este fim específico, formada por P^«»"A» dfen «J"?8^
módulos dos Sistemas, que deverá atender para efeito de classificação, pelo menos 95% (noventa e cinco
pTcento) da totalidade dos requisitos funcionais de cada sistema. Os itens nao atendidos serão , ados
pela Comissão, que verificará quanto a importância dos mesmos, podendo ainda desclassificar empresa
Sue embora tenha atingido opercentual mínimo de 95%, tenha deixado de atender algum item julgado de
grande importância pela Comissão Técnica.

b) Anão demonstração dos sistemas acarretará aautomática desclassificação do licitante.

c) Caso os sistemas tenham sido "aprovados", o Pregoeiro quando de posse do Relatório Técnico das
demonstrações, divulgará no sistema de licitações e declarará a empresa vencedora do certame.

d) Caso os referido Sistema demonstrado pela empresa arrematante sejam rejeitado ou reprovado, o

Pregoeiro, observada aordem de classificação, convocará as demais empresas remanescentes (se houver)
para demonstração dos seus sistemas.

e) Éde responsabilidade da empresa arrematante todo equalquer material necessário para ademonstração
técnica.

16. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

16 1. Oprazo para implantação e treinamento do sistema será de até 15 (quinze) dias corridos após Ordem de
Serviço. Posterior ao feito, aprestação do serviço de suporte será continua até ofinal da vigência do Contrato com
pagamentos mensais conforme previsto no Termo de Referência.

16 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'Ávila/Bahia, para os quantitativos das secretarias de educação

administração etransporte efundo municipal de assistência social. Epara os quantitativos da Secreta.ria de.Saúde
no prédio do fundo municipal saúde, localizado na Rua Deputado Clodoaldo campos, n° 37, Lessa Ribeiro, CEP.
42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

163 Os serviços, de que trata o presente Edital, serão recebidos:
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16.3.1. 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 Ido art. 73 da Lei Federal n°. 8.666/93
16.3.1.1. 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 parte,

16.3.2. 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.

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

16.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.
17. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
17.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando
ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:

17.1.1. Caso seja necessário o ajuste da proposta de preços, a licitante Vencedora deverá atender a variação de
percentual do valor proposto e vencedor em conformidade sua Proposta Inicial, observando tal variação também
em relação aos valores unitários propostos.

17.1.2. fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;

17.1.3. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta licitação;

17.1.4. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;

17.1.5. 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 comprovação,
em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
17.1.6. arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de

Registro de Preços e contratos oriundos desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila de

qualquer responsabilidade;

17.1.7. manter-se, durante toda a execução do contrato oriundo desta Licitação, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.1.8. fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.

17.1.10. Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no termo de referência e nas Ordens de
Fornecimento;

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

apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de até 48 horas
(quarenta e oito) horas da ocorrência ou por ordem expressa por escrito à CONTRATANTE;
17.1.12. Executar o objeto do contrato de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e horários de expediente da Administração.
17.1.13. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências
que lhe forem solicitadas.

)'ÁyjLA^'*?
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17.1.14. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do objeto do
contrato.

17 115 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado9 ao CONTRATANTE e a

terceiros por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua

responsabilidade, bem como ressarcir oequivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou

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

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

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

17 1 18 Efetuar pontualmente o pagamento de todas astaxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as

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

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

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

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

18. DA ADJUDICAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO

I

18 1 A adjudicação do objeto do presente Certame ao(s) licitante(s) que, atendendo a todas as condições
expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos for(em) declarado(s) Vencedor(es), será viabilizada pela Pregoeira
sempre que não houver recursos ou após o julgamento dos mesmos, caso existam.

18.2. Ahomologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois
da adjudicação do objeto à proponente vencedora pela Pregoeira.
19. DA CONTRATAÇÃO

19.1. Ofornecimento do objeto da presente licitação será formalizado, mediante Termo de Contrato, a ser assinado

pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo VII, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal n°.

8.666/93.

19 2 0 Contrato, decorrente da presente licitação, a ser assinado com o licitante Vencedor terá prazo de vigência

até 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 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 comoserviço continuado.

19.2.1. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses,_a

partir da data em que foi firmado, 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.

19.3. Os quantitativos do Contrato a ser celebrado poderão ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1o
do artigo 65 da Lei 8.666/93.

19.4. O licitante Vencedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da
Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n°. 8.666/93.

19.4.1. Para que ocorra a assinatura do Contrato em conformidade com o determinado na legislação especifica, o
licitante Vencedor deverá apresentaros documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:

a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e
Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
CNPJ: N° 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Bakre-tessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila/Bahia.

ao
Fl. 14/70

<^L0 DIASD'ÁVILA

•' '

}

PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

19 42 Anão manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio

de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, à época da emissão da Nota de

Empenho e/ou assinatura do Contrato, e/ou a recusa em assinar o Contrato, aAta de Registro de Preços e/ou
retirar a Nota de Empenho, implicará decadência do direito àcontratação, sem prejuízo das sanções previstas

no art 87 da Lei no 8.666/93, facultando à Administração chamar a próxima licitante melhor classificada, para a
assinatura do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e a retirada da Nota de Empenho, ou revogar a

licitação, sem prejuízo da multa prevista no subitem 23.4 deste Edital, edas demais cominaçoes legais.

19 5 A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila providenciará por sua conta, a publicação do extrato do Contrato
celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, não podendo ultrapassar o 5o dia útil do mes
subsequente ao da sua assinatura.

19.6. AFiscalização e Gerenciamento do Contrato será feita na seguinte forma:
DA FISCALIZAÇÃO:

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

Para os quantitativos demandados será o responsável o Assessor da Secretaria Municipal de Administração e

Transportes.

19.6.1. Afiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a
CONTRATADA obrigada a refazê-los sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

20. DAS IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO EPEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

|

20.1. Qualquer interessado poderá solicitar da COPEL providências ou impugnar oato convocatório do pregão.
20.1.1. Poderá ser apresentada impugnação e/ou esclarecimento ao Edital deste Pregão até 3 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

20.1.2. As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão serencaminhados por meio eletrônico,
via internet, para o endereço recursosduvidaspmdd(a>gmail.com.

20.1.3. As respostas aos pedidos de impugnação e esclarecimentos serão publicadas no Sistema eletrônico do
Banco do Brasil, http://www.licitacoes-e.com.br, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data de seu
recebimento.

20.2. Éde exclusiva responsabilidade dos interessados a obtenção dos documentos publicados nos canais oficiais.
20.3. Não serão acolhidas impugnações apresentadas fora do prazo estabelecido
21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1. Qualquer licitante poderá manifestar-se motivadamente a intenção de recorrer, no prazo máximo até 24 (vinte
e quatro) horas corridas seguinte ao que o licitante for declarado Vencedor no site http://www.licitacoes-e.com.br.
21.1.1. Para isso, o sistema eletrônico, de forma autônoma, após o ato de declaração do vencedor, habilitará UM
CAMPO EXCLUSIVO para a manifestação de intenção de recurso.

21.1.2. Não será aceito manifestação de intenção de recurso em campo diverso ao disponibilizado exclusivamente
pelo sistema eletrônico, conforme descrito no subitem 21.1.1.

21.1.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
disposto no subitem 21.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.
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21.2. Será concedido o prazo de mais 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos
21.2.1. O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 21.2 fará deserto o recurso.
21.2.2. As razões e contrarrazões de recurso deverão ser enviados/anexados, EXCLUSIVAMENTE, no
licitacoes-e do Banco do Brasil.

21.3. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pelo proponente.

21.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito ao lote objeto
das razões oferecidas.

21.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

21.6. A decisão da Pregoeira sobre o recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade
responsável pela licitação.

21.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na COPEL, Comissão de
Licitação da Prefeitura.
22. DAS PENALIDADES

22.1. No caso de recusa injustificada da CONTRATADA em realizar o objeto desta licitação dentro do prazo
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a
15% (quinze) do valor total do pedido; e multa de mora de 0,05 % (cinco centésimas) por dia de atraso do valor total
do pedido.

22.2. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique outras sanções previstas na Lei n°. 8.666/93.
22.3. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao objeto desta
licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório aplicando as seguintes sanções:
22.3.1. Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

22.3.1.1. Multa de até 10%(dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato, no caso do licitante vencedor não
cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem de Fornecimento, salvo se
decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;

22.3.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier prejuízos para a Administração;
22.3.1.3. Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
22.4. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não entregar Amostras/Folder/Catálogos, não mantiver a proposta, não assinar
Contrato/Ata de Registro de Preços ou Instrumento Equivalente no prazo estabelecido, falhar ou fraudar na
execução do Contrato/Ata de Registro de Preços ou Instrumento Equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ou cometer quaisquer atos que venham a prejudicar o bom funcionamento do Serviço Público,
ficará impedido de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
22.5. A sanção de advertência de que trata o item 23.3.1, poderá ser aplicada nos seguintes casos:
22.5.1. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados no objeto
licitado;

22.6. No caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação, apenas com propostas de
cobertura, deixando dolosamente de apresentar sem qualquer justificativa plausível um documento de habilitação,
esta Administração tomará as devidas providências quanto as penalidades acima descritas.
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22.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante ocontraditório ea ampla defesa.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS EFINAls"
23.1 Para cumprimento do estipulado nesta licitação, o Município utilizará a Ata de Registro de Preços e Notas de
Empenho, sendo que todas as condições são as estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
23.2 São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:
23.2.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

23.2.2. ANEXO II - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

23 23 ANEXO III - (MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO),
23.2.4.' ANEXO IV - MODELO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

23 2 5 ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS
23.2.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18ANOS
(Lei n° 9.854, de 27/10/99)
23.2.7. ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

23.3. Oresultado da presente licitação e quaisquer decisões tomadas pela Pregoeira, serão afixados no quadro de
avisos da proponente e/ou divulgado pela internet;
23.4. É vedada a exigência de:
23.4.1. Garantia de proposta (caução);

23.4.2. Aquisição do Edital pelos licitantes, como condição para participar no Certame;

23.4.3. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do Edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e os custos de utilização de recursos de tecnologia da
informação, que serão de dois e meio porcento do valor arrematado.

23.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de
Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou

qualquer título, devendo os serviços respectivos serem prestados à Prefeitura Municipal de Dias d'Avila/BA, sem
quaisquer ônus adicionais.

23.6. Os casos omissos ou pendentes no presente Certame serão solucionados pela Pregoeira;
24. PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA DE DIAS DAVILA - Designadas pelo Decreto
n°. 1.774/2022 de 18 de fevereiro de 2022

24.1. Pregoeira Oficial: Karynne França Dórea;

24.1.1. Suplente do Pregoeiro: Michelle dos Santos Cardoso Costa;
24.1.2. Equipe de Apoio: Flávia Cardinali Almeida da Silva; e
Paulo César Santana Santos;
25. FORO

25.1. As eventuais medidas judiciais decorrentes deste Edital e seus anexos e da interpretação de seus

correspondentes termos e condições, deverão ser propostas no Foro da Comarca de Dias d'Ávila/BA., com exclusão
de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.
Dias d'Ávila/BA, 12 de abril de 2022.

KÃRYWÍE DOREA

Pregoeira Oficial
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
A/C: PREGOEIRA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022 - REGISTRO DE PREÇOS:

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.
LOTE ÚNICO

VALOR DE REFERÊNCIA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

UNID.

QUANT.
VALOR

VALOR

MENSAL

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL
1
2

Sistema de Folha de Pagamento
Sistema de Gerenciamento de Recursos
Humanos

MÊS

12

R$ 5.750,00

R$ 69.000,00

MÊS

12

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

3

Sistema de Contracheque Online

MÊS

12

R$1.683,33

R$20.199,96

4

Sistema de Apuração Ponto Eletrônico

MÊS

12

R$ 800,00

R$ 9.600,00

5

Sistema de Registro de Ponto

MÊS

12

R$ 2.366,67

R$ 28.400,04

6

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

R$ 2.366,67

R$ 28.400,04

R$ 15.466,67

R$ 185.600,04

SUBTOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7

Sistema de Folha de Pagamento

MÊS

12

R$1.283,33

R$ 15.399,96

8

Sistema de Gerenciamento de Recursos
Humanos

MÊS

12

R$ 650,00

R$ 7.800,00

9

Sistema de Contracheque Online

MÊS

12

R$ 450,00

R$ 5.400,00

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

R$ 600,00

R$ 7.200,00

R$ 2.983,33

R$ 35.799,96

10

SUBTOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11
12

Sistema de Folha de Pagamento
Sistema de Gerenciamento de Recursos
Humanos

MÊS

12

R$ 933,33

R$ 11.200,00

MÊS

12

R$ 450,00

R$ 5.400,00

13

Sistema de Contracheque Online

MÊS

12

R$ 450,00

R$ 5.400,00

14

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

R$ 600,00

R$ 7.200,00

R$ 2.433,33

R$ 29.200,00

SUBTOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15

Sistema de Folha de Pagamento

MÊS

12

R$ 1.616,67

R$ 19.400,00

16

Sistema de Gerenciamento de Recursos
Humanos

MÊS

12

R$ 633,33

R$ 7.600,00

£
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Sistema de Contracheque Online

MÊS

12

R$ 450,00

R$ 5.400,00

18

Sistema de Atendimento ao eSocial

MÊS

12

R$ 600,00

R$ 7.200,00

SUBTOTAL

R$ 3.300,00

R$ 39.600,00

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO

R$ 24.183,33

R$ 290.200,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

ITEM
1

2

UNID.

QUANT.

Mês

12

R$ 1.033,33

R$12.400,00

Serviço

1

R$15.000,00

R$15.000,00

R$16.033,33

R$ 27.400,00

R$40.216,67

R$ 317.600,00

Suporte técnico mensal durante a vigência
do Contrato

Implantação, Conversão de Dados e
Treinamento do Pessoal

VALO R TOTAL DOS• SERVIÇOS,

VALOR GLOBAL D A

LOCAÇÃO hvSERVIÇOS

OBSERVAÇÕES:
01. O valor da proposta inclui todas as despesas de impostos e frete;
02. Conforme o determinado no Item 14.3.1 e 12.2.1 do Edital, não serão aceitas propostas com valores
unitários e totais superiores ao limite estabelecido pela Administração na presente Planilha, sob
pena de desclassificação.

03. A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos
os custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelos abaixo, sob
pena de desclassificação.

PLANILHA DE TODOS OS CUSTOS, DESPESAS E RECEITAS
ITEM

PERCENTUAL

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE

LUCRO/BDI
OUTROS*
VALOR TOTAL

100%

* Discriminar os custos de outros

Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:

Endereço Completo
Telefone/ fax/e-mail:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO

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 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.

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.
FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS

Sistema de Folha de Pagamento
Integração
- Possuir integração dos cadastros de pessoas, funcionários e cargos com o sistema de Recursos Humanos.
- Possuir integração do controle dos períodos aquisitivos de férias com o sistema de Recursos Humanos.
- Permitir a integração de dados de forma automática com o sistema de Ponto.

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

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

- Permitir a configuração de vários tipos de horários: Fixo, Móvel e Livre. Bem como classificações: Normal,
Compensado e Folga.
- Permitir configurar horários de ponto com turno de 24 X 72 horas para alguns cargos com esta característica.
- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e Pontos Facultativos.
- Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e cancelamentos por
funcionário conforme configuração.
- Permitir dar manutenção manual dos períodos aquisitivos de férias alterando a data inicial e final conforme
configuração.

- Permitir visualizar as faltas e os descontos de faltas que o funcionário teve dentro do período aquisitivo de férias e
possibilitar o lançamento destas faltas de forma manual ou automática conforme configuração de férias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
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- 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 inclusãoe configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para
o cálculo de rescisão conforme cada tipo de motivo de rescisão.

- Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim como respectivos
códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.

- Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13° salário, abono pecuniário e aviso prévio
referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.

- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de suspensão de
férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.

- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses necessários para
aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período aquisitivo, quantidade de dias que
podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja, informar para cada configuração de férias as
faixas para descontos de faltas em relação aos dias de direito do período aquisitivo.
- Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos campos do
comprovante de rendimentos.

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

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

- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referentes a Inserção, Alteração
e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.

- Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando informar um
vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário.

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

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13° salário.
- Permitir configurar operadoras e planos de assistência médica que a entidade possui para planos coletivos

empresariais, habilitando a configurar a abrangência, os valores de adesão, inserir as tabelas de subsídios cobertos
pelos planos e a manutenção individual destes planos.

- Permitir configurar os eventos que serão provisionados para férias e 13° salário. O salário contratual é considerado
de forma automática para provisão não sendo necessário informá-lo neste cadastro.

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

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

- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação 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...
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- Permitir a emissão do extrato mensal constando a movimentação financeira, discriminando evento a evento para

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

pagamento (Líquido) gerados pela folha de pagamento, para a competência e tipo de processamento informados,

discriminando sua forma de pagamento, e permitindo inclusive o parcelamento do pagamento em valor ou

percentual. Além disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar osdados, 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 porfuncionários ou resumido em nível de
organograma para os resumos de líquidos.

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

- Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados na folha, mostrando o
valor total e a quantidade total de funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como
agrupar os dados, e também ordená-los.
- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a previdência

municipal, ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. Além disso, poderá selecionar as informações
que constarão no relatório, ordenar e agrupar as informações.

- Possibilitar emissão de uma relação dos funcionários que tiveram o desconto do Imposto de Renda Retido na
Fonte. Além disso, permitir escolher as informações que serão relatadas, a ordem e um agrupamento para elas.
- Emitir relatórios cadastrais de Pessoas, Dependentes, Funcionários, Períodos Aquisitivos, Programação de férias,
Afastamentos, Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos de Administração, Sindicatos, Tipos de

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

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

- Emitir relatório de todas as alterações salariais concedidas de maneira individual ou coletiva, dentro do período
selecionado. As informações do relatório deverão ser agrupadas primeiramente pelo motivo da alteração e depois
pela data da alteração salarial.

- Emitir relatório que apresenta a média salarial dos funcionários, o salário de cada funcionário, e a indicação em
valor, de quanto o salário dele está acima ou abaixo da média. Permitir ainda, agrupar os dados do relatório, definir
a maneira como serão ordenados, e selecionar (filtrar) esses dados.

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

- Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para previdência federal,
estadual ei ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento, caso não haja informações de todas
as competências necessárias.

- Emitir relatório de atestado de tempo de serviço para o servidor público apresentando os cargos e o período que
exerceu a função.

- Emitir o relatório de datas de vencimentos em que se extingue o prazo do exame médico periódico, do contrato de
trabalho e da carteira de motorista do funcionário

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

- Emitir relatório com os valores das bases de cálculo do FGTS, em competências que não possuem cálculos
efetuados pelo sistema.

- Emitir relatório dos lotes da individualização dos valores, selecionar as informações que constarão no relatório e
ordená-las.

- Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as informações que
constarão no relatório e ordená-las.

- Emitir relatório para fazer a conferência das informações da RAIS e DIRF.

- Permitir a visualização de todos os eventos e as bases de previdência federal, de previdência estadual e municipal,
além de fundos de assistência.

- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, sendo responsável por agrupar relatórios e salvar
suas seleções em grupos, para posterior emissão.

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

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

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

Legislação e Órgãos de Controle
- Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente o SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, adotado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conforme layouts e
parâmetros estipulados por este.
- Permitir ao administrador cadastrar os dados da entidade como: CNPJ, endereço, tipo de administração, código

para o TCM, informações complementares, dados do fornecedor de software house e parâmetros da previdência,
atendendo as exigências do e-Social.

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

- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.

- Registrar os tipos de administração, armazenando histórico das alterações realizadas atendendo a exigência legal
do e-Social. Entende-se 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.
- Permitir cadastrar os tipos de naturezas dos textos jurídicos, determinados pelo Tribunal de Contas.
- Permitir o registro de todos os atos emitidos pela entidade que autorizam movimentação cadastral para os
funcionários. Os atos podem ser dos mais variados tipos, como por exemplo: admissões, exonerações, alterações

de cargo, etc. Eles são utilizados para alimentar a ficha cadastral do funcionário, criando o seu histórico funcional, e
servindo, também, para geração das informações requeridas pelo Tribunal de Contas.
- 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);
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b) Atividade externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT;
c) Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT.

- Permitir informar o motivo da contratação do funcionário quando houver a necessidade transitória de substituição
de seu pessoal regular ou por acréscimo extraordinário de serviços, em atendimento do eSocial.
- Permitir cadastrar as informações configuradas para os proventos, descontos e rubricas a serem utilizados na
geração do arquivo Homolognet e TRCT - conforme Portaria 1621/2010.

- Permitir informar a categoria dos funcionários no vínculo empregatício conforme exigência do e-Social.
- Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já
incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
- Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data

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

- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e possibilitar,
inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria n° 41, de 28 de março de 2007.
- Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos e tomador de obra conforme legislação e sua
informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.

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

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

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

- Permitir o início do provisionamento de pagamentos de férias e 13° salário, mediante informação de data,
escolhendo os períodos a serem provisionados e podendo provisionar os beneficiários de pensão 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.
- Geraro arquivo com a relação dos funcionários para a DIRF, conforme exigências da Receita Federal.
- Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para RAIS.

- Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são exigidas para a
validação do eSocial, selecionando competência, modelos, agrupando informações.
- Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores contratados à
época, conforme instruções da CEF.

- Permitir registrar os valores das remunerações que montaram as bases de cálculo do FGTS de competências
anteriores, as quais não tenham sido calculadas no sistema. Essas bases serão utilizadas no processo de
individualização, ou no recolhimento do FGTS em atraso, conforme instruções da CEF.

- Permitir estornar lotes de individualizações, podendo ser total ou parcial, conforme instruções da CEF
- Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir escolher o
modelo e quebra para a geração da guia.

- Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010 atualizada pela portaria
1057/2012.

- Permitir gerar o arquivo com informações referentes ao pagamento de FGTS em atraso, para ser validado pelo
sistema REMAG (RE em meio magnético)

- Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma matrícula,
podendo ser inseridas informações de pagamento em juízo e número do processo em atenção aos requisitos do eSocial.

Outras Funcionalidades

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

- Permitir a inclusão de um usuário a um grupo. Aexistência de grupos visa gerar características de acesso comuns
aos usuários pertencentes ao grupo, ou seja, todas as permissões definidas para um grupo são atribuídas aos
usuários que compõem esse grupo.
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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,
Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.

- Possuir cadastro único com dados de pessoas com foto, integrado com o sistema de RH.
- Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas poderão ser
utilizadas para o depósito de salário dos funcionários.
- Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastro de pessoas informando o tipo de dependência, data inicial e
final.

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

- Permitir anexar os documentos por pessoa. Desta forma, se a pessoa tiver mais de um contrato todos os
documentos estarão já vinculados a esta.
- Controlar os dependentes com as datas de vencimento do salário-família e dependente de Imposto de Renda
- Controlar a lotação e localização física dos servidores.
- Permitir registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através da
informação do ato.
- Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
- Permitir cadastrar os documentos solicitados para admissão do funcionário.
- Permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados para a admissão do funcionário.
- Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor automaticamente, sem a
necessidade de manutenção todo mês.

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

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

- Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está vinculado, por
período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
- Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de permanência.
Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdência ou assistencial ao qual o funcionário está vinculado.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros
aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Permitir registrar os possíveis tipos de cargos utilizados.

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

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

- Permitir diferentes configurações de férias por cargo.
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- 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 definira 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 benefício do beneficiário menor ou
incapaz.

- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este cálculo ao ser
informada a data de encerramento da pensão.
- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o Pensionista
conforme a sua necessidade.

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

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

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

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

- Permitir reajustar os percentuais sobre os valores dos planos de saúde e a nova vigência estabelecida. Desta
forma, permite de forma coletiva, alterar os valores para todos os funcionários que utilizam os planos de saúde.
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- Permitir importar as despesas dos planos de saúde, através de arquivo disponibilizado pelas operadoras, onde os
valores serão calculados automaticamente na folha de pagamento dos funcionários.
- Permitir gerar automaticamente as despesas de mensalidades dos planos de saúde, mediante seleção um ou
vários funcionários.

- Permitir copiar as configurações de um determinado exercício para o próximo exercício a ser informado.
- Permitir copiar os dados de uma outra tabela para que sejam realizadas as devidas alterações, conforme
legislação.

- Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipos: proventos, descontos e eventos informativos que servem
somente para realizar o cálculo interno não havendo crédito ou débito do salário pago ao funcionário.
- Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.

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

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

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

- Permitir o cadastro e manutenção dos endereços das pessoas físicas e jurídicas, mantendo suas informações e
provendo as mesmas onde forem necessárias nos demais cadastros e processos do sistema.
- Permitir criar seleções diversas e mantê-las registradas para uso futuro para utilização em processos e relatórios
rotineiros.

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

- Permitir cadastrar os valores percentuais patronais de recolhimento referente aos valores para assistência e
previdência municipal e estadual. Também informar percentuais para o índice de aporte e percentual para
administrar o fundo de Previdência e Assistência.

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

- Permitir que seja definida a máscara do organograma, que é o que determina as unidades orçamentárias e seus
respectivos centros de custo, os quais serão utilizados para distribuição dos funcionários e empenhamento da folha
de pagamento. A máscara delimitará com quantos níveis (divisões) a entidade irá trabalhar, estabelece quantos
dígitos cada nível poderá utilizar.

- Permitir cadastrar tiposde diárias e o seu respectivo valorconforme o cargo.
- Permitir cadastrar as informações referentes aos tipos de funções exercidas pelos funcionários na entidade.
- Permitir cadastrar os motivos explicativos ou autorizativos das alterações de cargos e dos salários dos
funcionários.

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

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

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

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

- Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagamento.

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

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

- Emitir o cálculo no mês de fevereiro proporcional a 28/29 dias, caso o mês de admissão ou demissão seja
fevereiro.

- Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais, férias coletivas e férias programadas.
- Permitir o cálculo individual dos valores de férias, permitindo a concessão dos dias de gozo, abono de férias,
realizando automaticamente a baixa nos períodos aquisitivos, assim como a baixa de provisão de férias.
- Permitir exibir a consulta das férias proporcionais, onde o usuário terá uma visão da atual situação de cada período
aquisitivo e ainda compreender como o sistema calcula determinadas informações através do uso de legendas em
cada campo que serão detalhadas logo abaixo.

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

- Permitir gerar os dados dos empenhos dos funcionários por competências, processamento e tipo de empenho.
- Permitir a emissão de guia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti-la, possibilitar escolher o
modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.

- Emitir uma planilha de anotações e planejamento de escala de férias dos funcionários. Nessa planilha, deve-se
indicar a quantidade de férias vencidas e proporcionais de cada funcionário, facilitando dessa forma a verificação de
quais funcionários precisam 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 para cada funcionário.

- Permitir a consulta das despesas com plano de saúde selecionado a competência e o funcionário.
- Permitir a consulta dos vales-transportes informando por competência os vales utilizados por um determinado
funcionário dentro de um período de competências. Nela deverão ser discriminados os vales por faixa, linha e local
de trabalho, indicando o valor dos vales e quanto foi descontado do funcionário por eles.

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

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

- Permitir suspender ofornecimento de vale-transporte para um ou mais funcionário, numa determinada competência
por empresa, linha de ônibus, local de trabalho ou conforme faixa salarial.

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

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

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

- Permitir verificar se as fórmulas de cálculo da folha e de cálculo de alteração salarial estão iguais às fórmulas

padrões do sistema, ou ainda, se as fórmulas contêm uma fórmula padrão correspondente. Arotina 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 ocálculo da

valores"6 ^ ^"^ C°nSU'tada' e' também. os event°s que utilizam a base consultada para comporem seus
- 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 decálculo 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...
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- Permitir consultar e informar um ou vários códigos, do fator de risco que ofuncionário está exposto' Sendo gerado
automaticamente ograu de exposição correspondente ao fator de risco

exposio. senão gerado
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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 de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com que o período
de aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o período de
aquisição de licença-prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com que o período
de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
- Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o - Permitir a
parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria para cada tipo de aposentadoria.
- Gerar as avaliações para os funcionários que estiverem com a configuração estabelecida. Neste processo deve

existir a possibilidade de gerar as avaliações de forma manual ou com base na configuração poderá a distribuição
de avaliadores, a geração de prorrogações, a geração de processos administrativos, a criação de rodadas e
avaliações extraordinárias e a finalização dos ciclos poderão ser de forma automática.

- Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação do TCM.

- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente à Inserção, Alteração
e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.

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

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13°salário.
- Permitir configurar o uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do funcionário.

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

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

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

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

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

- Emitir relatórios referente a pessoa. Compreender neste relatório, informações de dependentes, experiências
anteriores, averbações para aposentadoria, licença-prêmio, adicionais de tempo de serviço, bolsa de estudo e além
de estar integradocom a folha de pagamento.

- Emitir relatórios cadastrais dos funcionários

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

- Emitir relatórios cadastrais da estrutura da entidade 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; AdicionaisLicenças-premio; 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
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- 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 dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de dependência para o
IRRF

- Permitir cadastrar responsáveis pelos PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

- Permitir cadastrar e acompanhar as informações da avaliação do estado de saúde do funcionário, podendo ser
submetido a exames, devido ao seu trabalho ou qualquer outro fator que o leve a ser examinado. Essas informações
servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

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

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

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

- Permitir cadastrar os bens adquiridos pela entidade. Equipamentos de Proteção Individual - EPI, Equipamento de
Proteção Coletiva - EPC.
Demais Funcionalidades

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

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

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

- Permitir registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade, informando a
competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.

- Permitir cadastrar as emissões da certidão de tempo de serviço para posterior emissão.
- Controlar a lotação e localização física dos servidores.

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

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

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

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

- Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do funcionário, tais
como: período de gozo, cancelamentos, suspensões e manutenção dos períodos aquisitivos.
- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.
- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros
aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.

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

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

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

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

- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros possibilitam agrupar

os cargos que pertencem ao mesmo quadro de cargos conforme configurado no cadastro de cargos.
- Permitir diferentes configurações de férias e licença-prêmio por cargo.
- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrado

algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir o controle de níveissalariais 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 pens
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