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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO N».020/2022
PREGÃO ELETRÔNICO NO.013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N». 038/2022
O MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ e O Pregoeiro, designado pela Portaria no. 002/2022, de 06 de
janeiro de 2022, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo "MENOR
PREÇO," julgamento "GLOBAL", conforme descrito neste edital e seus anexos, conformidade com a Lei
Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal no. 10.024, de 2019, Decreto Federal
8.538 de 2015, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores. Lei Complementar no. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n^. 128/2008
e 147/2014 e Decreto Municipal n®. 037/2020.

O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, e será conduzido pelo pregoeiro, com
auxílio da equipe de apoio, conforme Portaria acima citada mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página eletrônica da Bolsa Licitações e
Leilões - www.bllcomDras.orQ.br.

O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para
conhecimento
e
retirada,
no
endereço
eletrônico;
www.bllcompras.com
e
Iicitacaochorrocho2018@outlook.com. A sessão inaugural dar-se-á por meio do sistema eletrônico,
na data e horário, conforme abaixo.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/04/2022
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:06/05/2022 ás 08:00HS

r^NÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:06/05/2022 às 09:00HS
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br '•'HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF
1. - DO OBJETO

1.1. - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa
especializada em locação de sistemas de gestão pública, com a prestação de serviços técnicos correlatos,
incluindo o treinamento e o suporte para usuários, conforme especificação e detalhamento no Termo de
Referência (Anexo I).
1.2. - A licitação será processada por VALOR GLOBAL, conforme tabela constante do Termo de
Referência.

1.3. - O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. Anexo I - Termo de Referência:

2. - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. - As despesas em decorrência do objeto deste pregão correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
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ÓRGÃO: 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2301 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

FONTE: 00

3. - DO CREDENCIAMENTO

3.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3. - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
^.4. - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento
das propostas.

3.6. - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa
de Licitações do Brasil (ANEXO IV);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil
(ANEXO II); e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço,
marca e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção
de catálogos do fabricante. ''A empresa participante do certame não deve ser identificada".

^

Decreto n^. 5.450/05 art. 24 parágrafo 5°.

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, anexo 04.

3.7. - A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a
ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema

conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45
da Lei Complementar no. 123/2006.
4. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1. - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
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e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
I) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
4.2. - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento
de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em

qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.orQ.br.

4.3. - A participação do lidtante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4. - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do lidtante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.

4.5. - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De
Licitações do Brasil.

4.6. - 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 a BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

^.7.- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:
4.8. - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário limite estabelecido.

4.9. - Caberá ao fornecedor acompanhar as 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 ou da desconexão do seu representante;
4.10. - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO-CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n».665,Centro-CEP;48.660-000- Chorrochó-BA
Fona/Fax: <7513477-2174 emafl;licitacaochorrocho2018®outlDok.com

í'fÍT^''ftC\uv r\\ Vft

JEfTRSOI^OS 5>ÀN I OS ytVA
CPf 066.542.835-Í6
Preqoeiro

Portaria N 002/2022

000085
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

4.11. - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.
4.12. - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no. 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n®. 123, de 2006.

4.13. - Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas interessados que tenha ramo de atividade
compatível com o objeto licitado (locação e suporte técnico de sistemas) e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de habilitação e classificação das propostas,
constante deste Edital e seus Anexos.

4.13.1. -Poderão participar do certame as empresas desenvolvedoras, bem como as representantes

devidamente autorizadas mediante apresentação de contrato em vigência pelo tempo previsto para
«^Miendimento do contrato administrativo. Será necessária a comprovação dos direitos sobre os
sistemas evitando infrações ao direito de propriedade.
4.14. - Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.14.1.- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

4.14.2. - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.14.3. - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.14.4. - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei Federal n®. 8.666, de 1993;

4.14.5. - que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

4.14.6. - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão no. 746/2014-TCU-Plenário).
'^.14.7. - Não poderá participar da licitação o interessado que não realizar visita técnica a ser realizada
por técnico devidamente qualificado a avaliar a compatibilidade de toda a estrutura tecnológica do
município com o software a ser proposto até 03 (três) dias antes da data de abertura do certame.
4.14.8. - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a imediata
inabiiítação da empresa iicitante.

4.14.9. - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.

4.14.10. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa
de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.orQ.br.
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5. - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. - Os lidtantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2.- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.

5.3. - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 10 da LC no. 123, de 2006.

5.4. - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
.luaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
5.7. - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
6. - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.2. - A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo

Representante legal da empresa (que detenha poderes de administração), ou por seu mandatário, sendo
.lecessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder;
6.3. - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com o modelo do anexo VII,
expressando os valores em moeda nacional (reais e centavos), em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas;

6.4. - Deve informar o prazo de início para a prestação dos serviços ofertados, que será até no máximo
24 (vinte e quatro) horas após autorização da Prefeitura Municipal de Chorrochó.
6.5. - A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela contratada das obrigações;

6.6. - Preço unitário mensal e preço total global em real, do objeto, com no máximo 02 (duas)
casas decimais, conforme especificações, entendido o preço total como sendo preço unitário multiplicado
pela quantidade solicitada, obrigatoriamente em algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de
divergência, o produto do valor ofertado como preço unitário, pela quantidade licitada. Deverão estar
incluídos no preço total ofertado todos os custos do frete, instalação, mão-de-obra, ICMS, e outros
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encargos que venhann incidir no serviço do objeto, abrangendo, assim, todos os custos necessários à
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de
contrato;

6.7. - Descrições detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável.
6.8. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.10. - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

Responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
jrro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.11.-0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.12. - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

6.13. - Serão desclassificadas as propostas que não apresentar a declaração de que não possui em seu
quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada
de decisões e que não possuí nenhum parente em linha reta ou colateral, até o 3° grau trabalhando
como funcionário do Município de Chorrochó-BA, mesmo que em cargo efetivo, comissionado ou
terceirizado ou prestador de serviços, conforme modelo do Anexo VIII do Edital.

6.14. - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.14.1.-0 descumprímento das regras supramendonadas pela Administração por parte dos contratados

^ode ensejar a fiscaiização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legai, gerar as
jeguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. - DA ABERTURA DA SESSÃO,CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local, indicados neste Edital.
7.2. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3. - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.5. - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
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7.6. - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.7. - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.8. - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.9. - O lance deverá ser ofertado pelo valor global do LOTE.
7.10. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

^^.12. - 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 ser R$ 10,00
(dez reais).

7.13. - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa ''aberto e fechado",
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.14. - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.

7.14.1. - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.14.2. - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

^.IS. - Após O término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.16. - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá

o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.17. - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificada mente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.

7.18. - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.19. - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.20. - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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7.21. - Quando a desconexão do sistema eletrônico, para o pregoeiro, persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação do fato, pelo Pregoeiro, aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.22. - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7.23. - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.24. - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.24.1. - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei Federal n®. 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:
7.24.1.1. no pais;
7.24.1.2. por empresas brasileiras;

7.24.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
7.24.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.

7.25. - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

7.26. - 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 melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.26.1. - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.26.2. - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
^os documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7.27. - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.- Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no §
9° do art. 26 do Decreto n.o 10.024/2019.

8.2. - A proposta a ser encaminhada deverá conter:
8.2.1. - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
do certame;

8.2.2. - Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos
elaborados pela Administração;
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8.2.3. - Preços unitário mensal e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;

8.3. - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão n^. 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.3.1. - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

/^.4.- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;

8.6. - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponívei no sistema, no prazo de 24 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
8.7. - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.8. - Entre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características dos materiais ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu

^Iterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da propostaT
8.9. - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 02(dois) dias úteis contados da solicitação.
8.9.1. - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.9.1.1. - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.9.1.2. - Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
8.9.1.3. - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.
8.9.1.4. - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-sePREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO- CNPJ: 13.915.665/0001-77
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á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.

8.9.1.5. - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.

8.9.1.6.- Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de 02(dois) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.

8.9.1.7. - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis

à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários

^0 seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.10. - Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de

preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto
manufaturado nacional.

8.11. - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.12. - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.13. - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação
8.14. - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no '"chat" a nova data e
horário para a sua continuidade.

//mÇ.IS.- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a

negociação em condições diversas das previstas neste Edital, ficando estipulado o prazo de até 40
(quarenta) minutos para resposta do licitante.

8.16. - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.17. - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.18. - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n^.
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO - CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. JoSo Sá, n9. 665, Centro- CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174 em8ll:licitacaochotTOcho2018(3>outlook.cx)m

^—ÍVTfÍT7Õi

JEFFRSORuBBS^
CPf 066.3A2.83S-16
Pregoeiro
Portaria N 002/2022

000092
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

9. - DA HABILITAÇÃO
9.1.- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (httDs://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°. 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
^Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1. - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.3. - Tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.4. - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.5. - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.6. - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n^. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.1.7. - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá

mos,em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.
9.1.8. - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.1.9. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.1.9.1. - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

9.10. - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.2. - Habilitação jurídica:
9.2.1. - As Pessoas Jurídicas nos termos do art. 44,1 ao VI e art. 966 do Código Civil, com inscrição
no Registro Público de Empresas Mercantis conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para
fins de habilitação Jurídica: Ato constitutivo, estatuto, inscrição empresarial, registro comercial de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO - CNPJ; 13.915.665/0001-77
Praça Cel. JoSo Sá, nO. 66S, Centro - CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall:licitacaochorrocho2018®outlook.com

JEFETOJlJtjíífi SAN I USIíftVA---CPf 006.3^2.835-16
Pregoeiro
Portaria N 002/2022

000093
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

empresas individual, Certidão de Condição de Microempreendedor Individual - MEI ou contrato social

em vigor, somado a todas as alterações inclusive as consolidações^ devidamente autenticada nos
termos deste instrumento;

9.2.2. - As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44,1 ao VI e art.
966 do Código Civil e RIR/99 em seu artigo 150,com inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para fins de habilitação Jurídica: registro
comercial de empresas individual. Certidão de Condição de Microempreendedor Individual - MEI, somado

a todas as alterações inclusive as consolidações^, devidamente autenticada nos termos deste
instrumento e acompanhada de fotocópia nos termos deste instrumento da Carteira de Identidade Civil
com foto e comprovante de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF - CPF, nos termos
do art. 29,1 da Lei Federal no 8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal;
/^.2.3. - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.2.4. - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.2.5. - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.2.6. - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n®. 5.764, de 1971;

9.2.7. - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.
9.2.8. - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a
^qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
9.2.9. - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

9.2.10.- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
9.3. - Regularidade fiscal e trabalhista:

9.3.1.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ)emitido através de consulta no site oficial da Receita Federai do Brasil - RFB, com inscrição ativa
e contendo Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE, compatível com o objeto deste certame,
nos termos do Art. 29, I da Lei Federal n^. 8.666/93, emitido nos últimos 12 meses;

^ Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de Itabilitação e devido
cumprimento do Art. 1°, I e 2° I da Lei Federal n" 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de liabilitação e devido
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9.3.2. - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos termos
do Art. 29, II da Lei Federal no. 8.666/93;

9.3.3. - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal no. 8.666/93, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n^ 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art.

29, IV da Lei Federal n^. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;
9.3.4. - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
-federal n®. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do
licita nte;
9.3.4.1. - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3.5. - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal n®. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;
9.3.6. - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio
oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

9.3.7. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

9.3.8. - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.3.9. - A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto
no art. 4°, §1° do Decreto n®. 8.538, de 2015.

9.4. - Qualificação Econômico-FInanceíra.

9.4.1. - Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial, em se tratando de sociedades
comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade civil, passada pelo distribuidor
judicial da sede da empresa, em data de, no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de realização

desta licitação ou Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico
- PJE.

9.4.2. - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, oue comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
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atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação

da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará
o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e

Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.
9.4.2.1. - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
LG =

^

Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante
SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.4.2.2. - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral(SG)e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados
os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do lote pertinente.
9.5.- Qualificação Técnica

9.5.1.- Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto
da licitação, através da apresentação de 01 ou mais ATESTADO(s) em nome da licitante, fornecido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 0(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s)

^onstando 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 e atividades
desenvolvidas. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da

Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou
diretores da Concorrente. A ausência de apresentação do atestado de capacidade técnica implicará em
desclassificação do Licitante concorrente. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante do(s)
documento(s) de capacitação técnica apurada pela Comissão de Pregão, mediante simples conferência
ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante, sem prejuízo das devidas comunicações
ao Ministério Público.

9.5.1.1. - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com características mínimas;
9.5.1.2. - Serão considerados os atestados que comprovem a prestação dos serviços de objetos
similares, de outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o
fornecimento dos produtos.
9.5.1.3. - Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo

empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou
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controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja
sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.

9.5.1.3.1. - Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3° do art. 43, da Lei
Federal no. 8.666/93.

9.5.2. - Tratando-se de Ncitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes
exigências:

9.5.2.1. - comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
subscrito pelas empresas que dele patticiparão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir
amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no instrumento
contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber

^otificação, intimação e citação;
9.5.2.2. - apresentação da documentação de habilitação especificada no editai por empresa consorciada;

9.5.2.3. - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada
consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.5.2.4. - demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção
de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, com o
acréscimo de 10%, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva
participação;

9.5.2.5. - quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas,
não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;
9.5.2.6.- responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases
de licitação e durante a vigência do contrato;
9.5.2.7. - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras;

^^.5.2.8. - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e
9.5.2.9. - proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de
mais de um consórcio ou isoladamente.

9.5.3. - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.5.4. - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.5.5. - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.5.6. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
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declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.5.7. - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Editai, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.5.8. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.5.9.- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
^dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.5.10. - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n®. 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.5.11. - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.5.12. - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

9.5.13. - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10. - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

íO.i. - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.2. - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.3. - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.4. - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.5. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.6. - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei no. 8.666/93).
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10.7. - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

10.8. - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.

10.9. - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

10.10. - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. - DOS RECURSOS

11.1. - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
11.2. - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.3. - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.4. - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

11.5. - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

' Blementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.6. - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. - A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC no. 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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12.1.3. - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.1.4. - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico Cchat")/ e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.2. - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2. - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
14.3. - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)

ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.5. - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
14.5.1. - referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relação de negocios ali estabelecida
as disposições da Lei Federal no. 8.665, de 1993;

14.5.2. - a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
14.5.3. - a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei Federal n^. 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80
da mesma Lei.

14.6. - O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência.

14.7. - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa no. 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n®. 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
14.8. - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.
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14.9. - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.

14.10. - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
14.11. - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.
- DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

16. - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

17.- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
18. - DO PAGAMENTO

18.1. - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

19. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1. - Comete Infração administrativa, nos termos da Lei Federal n®. 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;

comportar-se de modo inidôneo;
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19.2. - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

19.3. - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.4. - O lidtante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subítens

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.5. - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

19.6. - Multa de 5% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
/^o licitante;

19.7. - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.8. - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

19.9. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
19.10. - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.11. - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n^. 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da

^responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
19.12. - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n^. 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.13. - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.14. - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
19.15. - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao lidtante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei Federal n®. 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n®. 9.784, de 1999.
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19.16. - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
1.1.
2.1.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de

Referência.

20. - DA IMPUGNAÇÂO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica na própria plataforma, pelo e-mail:

^icitacaochorrocho20i8@outiook.com OU por petição dirigida OU protocolada no endereço da Prefeitura
Municipal de Chorrochó, localizada na Praça Cel. João Sá, no. 665, Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA, setor de Licitação.
20.3. - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

20.4. - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
20.5. - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.

20.7. - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

/^20.8. - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.9. - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

21. - DA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA
21.1. - - A Prova de Conceito constitui uma fase desta licitação. É considerado elemento técnico
qualitativo dos serviços de Sistema Integrado e servirá para avaliar se a ferramenta ofertada atende
plenamente às especificações técnicas definidas no Termo de Referência (Anexo I);
21.2. - A Prova de Conceito é condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1° lugar e
deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, posterior à sua classificação, nas
dependências da Prefeitura Municipal, mediante convocação;
21.2. - A Prefeitura Municipal designará técnicos para a avaliação dos sistemas demonstrados pelos
licitantes. Após avaliação, será emitido o laudo conclusivo das análises, aprovando ou reprovando os
softwares;
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21.3. - Os licitantes deverão estar munidos com seus respectivos equipamentos necessários para
apresentação da Prova de Conceito.

21.4. - Não sendo cumpridas todas as exigências pelo vencedor, este será desclassificado, devendo-se
convocar o segundo colocado para amostragem dos sistemas, em data devidamente agendada pela
Prefeitura Municipal, e assim sucessivamente, até que todas os requisitos sejam devidamente atendidos.

22.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em

'Contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

22.4. - No juigamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

22.5. - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
inciuir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9.- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
22.10. - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11.- O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
22.12. - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1. - ANEXO I - Termo de Referência;
22.12.2. - ANEXO II - Declaração de cumprimento das condições para Habilitação;
22.12.3. - ANEXO III - Modelo de proposta;
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22.12.4. - ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL

22.12.5. - ANEXO V - Custo pela utilização do sistema;
22.12.6. - ANEXO VI - Declaração menor de idade;
22.12.7. - ANEXO VII - Declaração ME/EPP

22.12.8. - ANEXO VIII - Declaração Vínculo
22.12.9. - ANEXO IX - Minuta de Contrato

Chorrochó-BA, 20 de abril de 2022.

lEFFERSCW DOS SANTOS SILVS~^
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.- OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
1.1. - Contratação de empresa de tecnologia para prestação de serviços de locação de sistemas de
Gestão Pública Municipal com a prestação de serviços correlatos, licenciamento de uso e suporte técnico

dos módulos/aplicativos de Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Contracheque Online, Apuração do
Ponto Eletrônico, Registro de Ponto, Atendimento do eSocial e Compras e Licitações, conforme
especificações abaixo:

1

^ ITEM
01
02

03

DESCRIÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE
FOLHA DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEGRADO DE
RECURSOS HUMANOS

SISTEMA INTEGRADO DE

CONTRACHEQUE ONLINE

UNID

QUANT

MÊS

12

R$

1.366,67

R$

16.400,04

MÊS

12

R$

800,00

R$

9.600,00

MÊS

12

R$

900,00

R$

10.800,00

V. ÜNIT.

V. TOTAL

04

SISTEMA INTEGRADO DE ESOCIAL

MÊS

12

R$

900,00

R$

10.800,00

05

SISTEMA INTEGRADO DE
PONTO

MÊS

12

R$

900,00

R$

10.800,00

MÊS

12

R$

900,00

R$

10.800,00

MÊS

12

R$

1.800,00

R$

21.600,00

MÊS

01

R$

6.533,33

R$

6.533,33

R$

97.333,37

06
07

08

SISTEMA INTEGRADO DE

REGISTRO DO PONTO

SISTEMA INTEGRADO DE
COMPRAS

IMPLANTAÇAO/CONVERSAO
DE DADOS / TREINAMENTO
DE PESSOAL

VALOR TOTAL

1.2. - 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.
1.3.- Todos os arquivos e outros dados relacionados aos módulos/aplicativos de Contracheque Online,
Atendimento ao eSocial e Compras e Licitações, 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.
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2.- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. - A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas
integrados, incluindo suporte técnico constante, deve-se à necessidade da Administração Municipal de
utilizar programas e sistemas informatizados que possibilite uma execução satisfatória e eficiente dos
serviços públicos. Por essa razão e por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras
relacionadas à conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única
licitante.

'
2. REQUISITOS DE TECNOLOGIA DOS SISTEMAS

2.1. - Os sistemas devem possuir help online, para esclarecimento de dúvidas acessado através dos
próprios sistemas.
- Possuir gerenciamento de relatórios forma livre, permitindo ao usuário a escolha dos campos a serem
gerados.

Os sistemas devem possibilitar a adequação e parametrização de tabelas, cadastros e fórmulas de
cálculo para atendimento aos critérios adotados pela Prefeitura.
- Os sistemas devem possibilitar a inclusão, alteração, exclusão, pesquisa e geração de relatórios e
gráficos de modo integrado.
- Os sistemas devem permitir a estruturação de acesso e habilitações dos usuários.

3.- TECNOLOGIA - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
3.1. - 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.

4.- SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE:
4.1.- Conversão de Dados em Uso;
4.1.1. - 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 Prefeitura. O trabalho operacional de levantamento dos
dados cadastrais será de responsabilidade da Prefeitura em conjunto com o suporte da empresa
provedora dos sistemas.

4.2.- Implantação e Treinamento;
4.2.1. - 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.
4.2.2. - O treinamento aos usuários deverá ocorrer simultaneamente à implantação.

4.3.- Atualização dos Sistemas;
4.3.1. - 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.

4.4.- Interface com o Usuário;
4.4.1. - 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.
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5.- DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA:
5.1. - Após agendamento de data e horário, todas as funcionalidades dos softwares previstos deverão
ser comprovadas através de demonstração dos sistemas, nas dependências da Prefeitura Municipal,
perante Comissão Técnica designada para esse fim.
- A Demonstração permitirá a averiguação prática e comprovação das funcionalidades e características
do produto e sua real compatibilidade com os requisitos dos softwares exigidos no presente Termo
Descritivo.

- Durante a Demonstração serão feitos questionamentos à licitante permitindo a verificação dos
requisitos constantes deste Termo Descritivo.

- À Prefeitura Municipal é facultada a possibilidade de realizar diligências para aferir o cumprimento dos
requisitos exigidos neste Termo Descritivo.

- A demonstração dos sistemas estará condicionada ao cumprimento das seguintes etapas:
a) Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais;
Definida a classificação dos preços e o licitante julgado provisoriamente vencedor da fase de lances,

o Pregoeiro suspenderá os trabalhos da sessão e em acordo com a empresa melhor classificada, definirá
a(s) data(s) de demonstração dos sistemas, que serão analisados por Equipe Técnica designada para
este fim específico, para verificação quanto ao atendimento as exigências editalícias, conforme Termo
de Referência.

c) A demonstração dos sistemas, deverá acontecer nas dependências da Prefeitura Municipal, perante
Comissão Técnica designada para este fim específico, formada por profissionais de cada área dos

módulos dos Sistemas, que deverá atender para efeito de classificação, pelo menos 95% (noventa e
cinco por cento) da totalidade dos requisitos funcionais de cada sistema. Os itens não atendidos serão

julgados pela Comissão, que verificará quanto a importância dos mesmos, podendo ainda desclassificar,
empresa que embora tenha atingido o percentual mínimo de 95%,tenha deixado de atender algum item
julgado de grande importância pela Comissão Técnica. A não demonstração dos sistemas acarretará a
automática desclassificação do licitante.
d) Caso os sistemas tenham sido "aprovados", o Pregoeiro quando de posse do Relatório Técnico das
demonstrações, divulgará no Site Oficial do Município nova convocação para dar seqüência a fase de
Habilitação e o que ocorrer na próxima sessão.
e) Caso os referidos Sistemas demonstrados pela empresa supra-citada sejam rejeitados ou reprovados,
o Pregoeiro, observada a ordem de classificação, convocará as demais empresas remanescentes (se
houver) para demonstração dos seus sistemas no prazo de 02 (dois) dias corridos.

^6.- FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS:
6.1.- 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.
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- 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.
- Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial, que através de fórmulas, estipulam
procedimentos de alteração de salário, sendo efetuada em conformidade com a legislação da entidade.
- Permitir a inclusão e configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para o cálculo de rescisão conforme cada tipo de motivo de rescisão.
- Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim como
respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
- Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13° salário, abono pecuniário
e aviso prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de
suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.
- Permitira 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.
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- Permitir estipular as regras para cancelamento dos períodos aquisitivos de férias conforme as normas
previstas em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado a data
final.

- Permitir estipular as regras para "suspensão" do período aquisitivo de férias conforme normas previstas
em estatuto e/ou lei, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado a data final.
- Permitir configurar apenas a máscara para os números das contas associadas a cada banco e consultar
listagem contendo todos os bancos reconhecidos pela FEBRABAN, não sendo permitido inserir novos
bancos, ou excluir algum banco dessa listagem.

- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação dos funcionários com a entidade.
- Permitir cadastrar e configurar mais de uma previdência municipal, através do Fundo de Previdência e
Fundo Financeiro aceitando escolher uma ou mais previdências para o funcionário.
- Permitir configurar os tipos de situações de afastamento do funcionário para base de cálculo, processos
do sistema (férias, licenças, adicionais, etc), tempo de serviço para aposentadoria.
- Permitir configurar as idades de vencimentos de salário família, por tipo de concessão e por

^Competência de pagamento.
- Emitir relação com todos os funcionários, exibindo os proventos e descontos com seus respectivos
valores, o saldo líquido de cada funcionário, fazendo a soma dos eventos. Ainda permite configurar os
campos de proventos e descontos que são listados no relatório, atribuindo o valor de um ou mais eventos
do sistema a cada um dos campos. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como
agrupar os dados, e também ordená-los.
- Permitir cadastrar, consultar e alterar as emissões da certidão do funcionário efetuadas através de
relatório de salários de contribuição, com a possibilidade de cadastro automaticamente através de
parametrização.
Relatórios

- Emitir relatórios da folha de pagamento, de acordo com a necessidade, extratos mensais, líquidos,
movimento, férias, rescisões, média e vantagens, etc...
- Permitir a emissão do extrato mensal constando a movimentação financeira, discriminando evento a

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

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

Emitir relatório como o valor efetivamente recebido pelo funcionário, por motivo do cálculo de sua folha
de pagamento (Líquido) gerados pela folha de pagamento, para a competência e tipo de processamento
informados, discriminando sua forma de pagamento, e permitindo inclusive o parcelamento do
pagamento em valor ou percentual. Além disso, permitir selecionar as informações, assim como agrupar
os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório de movimentos contendo todos os eventos que constituírem a folha de pagamento dos
funcionários, sendo esses gerados no cálculo ou informados através do lançamento de variáveis, gerados
pela folha de pagamento, para a competência e tipo de processamento informados. Além disso, permitir
selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e também ordená-los.
- Emitir relatório dos valores dos eventos calculados para férias, rescisão, 13° salário, abono pecuniário
ou ainda aviso prévio, e que tenham seus valores estipulados por meio de outros eventos que sejam
configurados para compor o evento de média ou vantagem, calculados para a competência e para o tipo
do processamento em questão, sendo possível selecionar e ordenar os dados a serem emitidos.
- Permitir a emissão de uma listagem dos valores gerados pelo cálculo de férias, para a competência

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

^^e 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.
- 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.
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- 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.
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- 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 eSocial, 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
jSocial.

- 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 doTCM.

^Gerar automaticamente uma chave única (código) para cada funcionário, possibilitando posteriormente
j envio e validação para o eSocial.
- 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 atenderão 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 GRP 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.
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- 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 CEP.
- 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

^alidado 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
.yOderão 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.
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- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o
funcionário, conforme a sua necessidade.
- Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está

vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
- Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de
permanência. Entende-se por vínculo 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
ompetências 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 reciamatórias 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

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

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

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

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

- 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 salarias 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

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

^ue servem somente para realizar o cálculo Interno não havendo crédito ou débito do salário pago ao
'^unclonárlo.
- 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 gula 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 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.
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- 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 coietivas 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

^ada período aquisitivo e ainda compreender como o sistema calcula determinadas informações através
Oo uso de legendas em cada campo que serão detalhadas logo abaixo.
- Permitir calcular os valores de férias para vários funcionários selecionados, a concessão dos dias de
gozo e abono de férias, e a devida baixa nos períodos aquisitivos. Também calcular as férias previstas
para os funcionários de acordo com o período aquisitivo.
- Permitir calcular férias para os funcionários que tiveram programação de férias informadas. As
informações para o pagamento das férias serão geradas de acordo com o que estiver informado no
cadastro.

- Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.
- Permitir o pagamento do 13° salário simultaneamente com as férias.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos servidores, através da
informação do ato.

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

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

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

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

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

- Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13^ salário integral, férias e
rescisórias, para a competência atual ou para competência futura. Não permitir a emissão de guias e
geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.
- 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.
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- 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°
jaiário. 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.
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- 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,
130 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

^elo 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

^ompetência 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, analisar todos os eventos

que compõem uma base e os que incidem em outras. Com isso, identifica-se o grau de dependência
entre as fórmulas dos eventos, analisando se a ordem de cálculo proposta tende a calcular os eventos
na ordem ideal.

- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão,
considerando os dias de licenças, atestados, faltas, etc...
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- Permitir consultar os eventos a calcular, ou que já compuseram líquido em algum cálculo de férias/13o
salário ou ainda que estão configurados como eventos de 13° salário e 13^ salário adiantado e compõem
líquido para os seus cálculos. Além disto, possibilitar conferir se os mesmos estão configurados para o
cálculo de provisão.
- Permitir consultar e informar um ou vários códigos, do fator de risco que o funcionário está exposto.
Sendo gerado automaticamente o grau de exposição correspondente ao fator de risco.
- Permitir o cadastro das informações sobre as regras para portadores de necessidades especiais
conforme o tipo de salário-família.
6.2.- 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
.ntegrados 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.
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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.

- Emitjr 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 no 41, de 28 de
março de 2007.

- Possuir cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho para posterior emissão da Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT para o INSS.

- Possibilitar cadastramento de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a
Portaria n® 1.121, de 8 de novembro de 1995.

- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.^
- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de dependência
^ara 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.
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- 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 Ücença-prêmio por cargo.
Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for
cadastrado algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
- Permitir o controle de níveis salariais do cargo.

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

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

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

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

- Permitir cadastrar atos que foram criados, colocando a data de criação, a data do vigor e as ementas
que constituem o ato.

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

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

- Permitir inserir um representante legal para cuidar dos assuntos sobre o benefício do beneficiário menor
ou incapaz.
" "
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- 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 cjue 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 a provação/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 soiicitação.

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

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

- Permitir definir fatores para cada tipo de avaliação. Fator significa alguns quesitos pelos quais os
funcionários podem ser avaliados. Exemplos de fatores: experiência, pontualidade, assiduidade,
disciplina, pro atividade, produtividade, responsabilidade e definir as faixas dos conceitos considerados.
- Permitir cadastrar as comissões avaliadoras e os membros que irão participar dentro do período vigente
informado.

- Possibilitar cadastrar as avaliações que o funcionário teve participação nos ciclos de avaliação, bem
como cadastrar o parecer do RH e feedback ao funcionário.
- Permitir cadastrar as pessoas que serão apresentadas na publicação dos resultados na divulgação das
avaliações.

^ Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, com possibilidade de desconto automático
em folha de pagamento ou de abono das faltas.
- Permitir parametrizar se as faltas deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas
prorrogações nas rotinas de avaliações.
- Controlar empréstimos concedidos a servidores com desconto automático das parcelas na folha mensal
ou na rescisão.

- Controlar as funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por
exercício da função.
- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as funções gratificadas exercidas
pelo servidor, através da informação do ato.

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

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

- 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.
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- 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 360o, 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

''^^formações devem ser exibidas.
- Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme
legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.
- Emitir relatório demonstrativo do tempo em que o funcionário trabalhou na entidade ou em qualquer
outra empresa, indicando o tempo bruto, as faltas e licenças, o tempo líquido e ainda o tempo derivado
de averbações de tempo fictício.
- Emitir relatório de freqüência que compreende a quantidade de dias trabalhados, que é composta pela
quantidade de dias do mês, menos a quantidade de dias afastados, menos a quantidade de faltas,
mensalmente analisadas.

- Emitir listagem contendo os funcionários e suas mudanças de cargos ou funções, de secretarias e
localizações físicas (locais de trabalho).
- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual em lote (Ex. Professores
ACTs demitidos no fim do ano letivo e readmitidos 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

^ados.
- 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.
6.3.- Sistema de Contracheque Online;
Configuração
- Permitir ao administrador do sistema vincular os usuários aos servidores importados no sistema.
'™""
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- 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.

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

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

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

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

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

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

- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de adiantamento

'^Je 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.
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- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações contratuais, possibilitando
visualizar detalhes do cargo, salário, organograma, férias, alterações de salário e cargos.
- Permitir ao usuário consultar as marcações de ponto, selecionando o ano e período de apuração.
- Permitir aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.
- Permitir a geração e o envio do código token de vincuíação do usuário com o servidor por e-mail.
6.4.- 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
jxcluindo usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.
- Permitir a parametrização para realização ou não do cálculo de rescisão para funcionários com período
de ponto aberto.

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

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

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

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

- Permitir a configuração de feriados fixos, móveis e pontos facultativos.
- Permitir a parametrização de faltas que deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas
prorrogações das rotinas de avaliações.
- Possibilitar a configuração de qualquer tipo de ocorrência entre os padrões já disponibilizados na
instalação, além de permitir a criação de novas funcionalidades.

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

- Permitir a configuração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com o funcionário.
- Possibilitar a configuração das seleções para a apuração do ponto: data inicial e final do período,
funcionário, data admissão, grupo funcional, organograma, vínculo empregatício, previdência, cargo,
turma, etc.

- Permitir a flexibilização das configurações do sistema de acordo com a necessidade e método utilizado
pelo órgão público.
- Possibilitar a configuração inicial e final do período noturno.
- Possibilitar a configuração dos intervalos entre as marcações de ponto.
- Permitir a configuração e classificação de vários tipos de horários.

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

- Permitir o controle de adição de variáveis a serem geradas na folha.

- Permitir a configuração dos motivos padrões para alterações das marcações.
- Possibilitar a configuração das funções disponibilizadas no Relógio.
Relatórios e Gráficos

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

'''^leções 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 valo.res 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

'^articiparam, 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.
- Possibiiitar 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, seiecionando 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,

aiterações 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

Oara 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).
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- Permitir o cadastro de ausências por motivo de evento extraordinário, possibilitando informar quando
o evento irá conceder direito a folga e a quantidade por dia de comparecimento no evento, assim como
o período de concessão.
- Possuir o controle de compensação de horas, permitindo o controle de:
a) Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou;

b) Gozo de dias de férias que o funcionário tem a haver;
c) Dias de gozo 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;
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.

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

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

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

^ Permitir a consulta das marcações originalmente realizadas pelos funcionários dentro de datas
especificas.
- Permitir a realização da unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro dos
dados das pessoas.
- Permitir a realização da unificação dos cadastros de bairros, logradouros e organogramas de um ou Possibilitar a exclusão do número do CPF para não haver duplicidade no banco de dados.
- Permitir a exportação dos funcionários cadastrados para o relógio de registro do ponto eletrônico,
conforme seleção de modelo.

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

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

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

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

^ Permitir o cálculo e a realização de conversões de datas, dias, meses e anos para obtenção das
informações de forma rápida e prática.
- Permitir o cálculo da quantidade de horas e minutos que há entre duas horas diferentes. Exemplo:
quantas horas e minutos existem entre 09:51 e 16:30.
- Possibilitar a realização de cálculos utilizando a calculadora ou o teclado, bem como, a exibição de
forma padrão ou cientifica.
- Permitir a visualização das operações realizadas pelo administrador do sistema.
- Permitir a definição de uma assinatura digital a um documento.

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

- Permitir a importação das marcações provenientes de relógio web, via conexão direta, conforme layout
específico.
6.5.- 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.
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- 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
- Permitir a
- Permitir a
- Permitir a
- Permitir a

configuração do tipo de biometria definida pela entidade.
configuração da origem do horário do relógio.
configuração de quais usuários possuem permissão para iniciar o relógio.
configuração de quais funcionários podem registrar marcação.
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.

- 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.
^"
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- 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.
6.6.- Sistema de Atendimento ao eSociai:
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.
6.7.- Sistema de Compras e Licitações:
Quanto à Integração
- Integrar materiais do sistema de Compras com materiais utilizados pelo sistema de Frotas e quando
integrado manter os mesmos materiais, fornecedores e centro de custos.

- Propiciar gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação, permitindo a visualização
da geração da movimentação no estoque (gerada ou não) na própria janela de liquidações.
- Permitir gerar bens no sistema patrimonial a partir das liquidações de compra.
Quanto à Relatórios e Listagens

- Propiciar controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão
de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo
pendente.

- Propiciar controle, através de listagem dinâmica, de todas as autorizações e/ou liquidações.
- Possuir listagens dinâmicas para controle de processos e de autorizações de fornecimento.
Propiciar a emissão de demonstrativo com a relação da economicidade do pregão (valor previsto x
lance).

Quanto à Interação com organismos externos e com fornecedores
- Permitir a geração de arquivo com os itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores,
possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens da
coleta.

- Permitir a integração com a receita federal para consulta de regularidade dos fornecedores.

- Propiciar a geração de arquivos para WBC Public(Sistema competitivo eletrônico de apuração de preço),
conforme layout disponibilizado.

- Propiciar a leitura de arquivos gerados pelo WBC Public (Sistema competitivo eletrônico de apuração
de preços).

Quanto à parametrização e cadastramento diversos

- Permitir parametrização para numerar a licitação de forma seqüencial ou por modalidade, possibilitando
alterar a numeração sugerida pelo sistema.

- Permitir parametrizar o sistema para que quando iniciar, seja mostrado na tela inicial o
acompanhamento da data de vencimento dos contratos e aditivos, selecionando a antecedência em dias
que o contrato irá vencer, podendo também imprimir a relação dos mesmos.

- Permitir parametrizar o sistema, de forma que seja possível a vinculação de saldo à requisição de
compras.
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- Permitir o cadastramento de permissões dos usuários por Centro de Custo e filtrando por órgão e
unidade orçamentária.

- Permitir o cadastramento de comissões dos tipos permanente, especial, servidores, pregoeiros e
leiloeiros. Informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de
designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas.
- Propiciar o cadastramento de critérios de avaliação para julgamento pela Melhor Técnica e Preço.
- Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta, processo
administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou menor
preço cotado para o item na coleta de preços.
- Permitir cadastrar uma coleta de preços, informando os itens por fornecedor ou por lotes, ainda com a
possibilidade de ler Solicitações.

- Propiciar cadastrar e acompanhar os processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, em
listagem interativa.
- Propiciar o cadastramento de licitações envolvendo a demanda de uma ou mais entidades, onde a
/Entidade gestora da licitação poderá gerenciar as aquisições realizadas pelas entidades participantes.
- Conter rotina de cadastramento de sanções administrativas aplicadas aos fornecedores que fornecem
produtos ou serviços para a entidade.
- Conter rotina de cadastramento avisos de licitações para posterior publicação, mediante ao cadastro
do processo de compra.
- Permitir cadastrar a forma de julgamento das propostas dos licitantes que participam da licitação.
- Permitir cadastro e emissão de ordem de compra de acordo com as adjudicações do processo. Essa
ordem de compra deve permitir liquidação total ou parcial de acordo com as entregas do fornecedor.
- Propiciar a inserção de itens no cadastro das liquidações das autorizações de compra, bem como copiar
os itens de uma outra liquidação.

- Propiciar efetuar o cadastro dos materiais incluindo informações como material perecível, material
estocável, material de consumo ou permanente, material combustível e o tipo do combustível, descrição
sucinta e detalhada do material, grupo e classe do material, podendo executar o controle de materiais
em lista dinâmica.

- Propiciar o cadastro de tipos de documentos dos fornecedores.

- Permitir o cadastro dos objetos de Licitação com a possiblidade de acompanhar os valores para cada
modalidade dentro de um mesmo objeto, podendo saber quando o limite for ultrapassado. Os objetivos
poderão serem utilizados nos processos licitatórios.
- Permitir o cadastro dos limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação.
^Propiciar manter o registro de modelos de textos próprios, como solicitações e pareceres.
- Propiciar manter o cadastro do órgão oficial que serão realizadas as publicações dos processos.
- Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como data da compra, fornecedor, centro
de custo, objeto da compra, local de entrega e forma de pagamento.
- Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por
despesas ou por centros de custo e despesas

- Permitir o cadastro de um processo de compra para mais de uma entidade, permitindo reunir

solicitações de compra de todas as entidades para formação de um único processo licitatório.
Quanto ao procedimento licitatório

- Deverá propiciar acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento,
registrando as etapas de:
a) Publicação do processo;
b) Emissão do mapa comparativo de preços;

c) Emissão das Atas referente Documentação e Julgamento das propostas;
d) Interposição de recurso;
e) Anulação e revogação;
f) Impugnação; Parecer da comissão julgadora;
g) Parecer jurídico;
h) Homologação e adjudicação;
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i) Autorizações de fornecimento;
j) Contratos e aditivos;

k) Liquidação das autorizações de fornecimento;
- Propiciar controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão
de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo
pendente.

- Permitir o controle da agenda de licitações.
- Permitir configurar o sistema para que emita mensagem sobre os contratos vencidos, cancelados e a
vencer, podendo ser somente de aviso ou impedindo a emissão de Autorizações de Fornecimento para
contratos vencidos e cancelados.

- Propiciar efetuar o controle da quantidade entregue dos itens da liquidação, bem como copiar os itens
de autorizações anteriores.
- Propiciar o cancelamento das autorizações de compra, permitindo a descrição completa do motivo da
anulação.
Permitir realizar o acompanhamento do saldo dos itens da licitação, detalhando por processo e podendo
optar por um determinado período.
- O sistema deverá alertar, no processo de compras, caso o mesmo tenha sanções de impedimento de
contratar com a administração pública.
- Permitir vincular ao fornecedor ramos de atividade, documentos e certidões negativas, materiais
fornecidos, nome dos sócios.

- Permitir a inidoneidade de fornecedores por rescisão de contrato, controlando a data limite da situação.
- Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma Tabela/Catálogo de
Preço ou sobre os próprios Itens da licitação.
- Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de Acréscimo sobre uma Tabela
da Preço.

- Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será aquele que apresentar o Maior
Lance.

- Permitir realizar licitações por lotes com rateio automático do preço unitário, ou ficando a cargo do
fornecedor vencedor a atribuição do preço unitário para cada item do lote.
- Permitir aplicar, em licitações do tipo ''Menor Preço por Lote", descontos proporcionais aos itens que
contemplam cada lote.

- Propiciar o controle dos gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos.
- Permitir efetuar o vínculo do fornecedor por ramo de atividade.
^ Permitir efetuar o vínculo dos fornecedores por cada material fornecido.

- Permitir utilizar uma codificação para desmembrar um elemento de despesa, podendo ser aplicada na
autorização de compra por departamento.

- Permitir emitir relação das solicitações de compra em um determinado período.
- Permitir cancelar uma coleta de preços, de forma total ou parcial.

- Propiciar realizar a pesquisa do menor preço por material, global ou por lote dos fornecedores, e marcar
o vencedor de forma automática.

- Permitir executar a rotina de anulação da compra direta.

- Propiciar emitir o ofício de justificativa de dispensa de licitação.

- Propiciar a emissão do parecer do departamento contábil sobre determinada compra direta.
- Propiciar a emissão da autorização de fornecimento das compras diretas, permitindo vincular os dados
dos empenhos.

- Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações de data de abertura da licitação, horário
da abertura, número da licitação, modalidade, membros da comissão responsável pela abertura e objeto
a ser licitado.

- Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o
material ou de executar os serviços, mostrando na tela o próximo fornecedor classificado e opção para
assumir ou não o mesmo preço unitário do ex-vencedor.
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- Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua identificação, tais
como número do processo, objeto da compra, modalidade de licitação e datas de abertura e recebimento
dos envelopes.

- Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas
quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa.
- Possuir rotina para apurar os vencedores da licitação, bem como desclassificar aqueles que não
cumpriram algum item do edital ou cotaram preço acima do preço máximo estabelecido para um item,
inclusive se for licitação por lotes
- Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação
determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).
- Permitir efetuar lances para a modalidade "pregão presencial"em tela com cronômetro para cada lance,
controlar a diferença mínima entre os lances com visualização do valor mínimo aceitável do próximo
lance, bem como ter opção para declinar os participantes que desistem da competição.
- Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o encerramento de cada item/lote do Pregão
í^^resencial ou somente após o encerramento de todos os itens/lotes. Ao registrar a inabilitação de um
licitante o sistema mostra o próximo classificado e assim sucessivamente até encontrar um participante
habilitado.

- Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao pregoeiro
pausar ou disparar quando desejar.
- Propiciar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa e empresa
de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006.
- Conter rotina de classificação das propostas dos participantes do pregão presencial ao abrir o item ou
lote para lances.

- Conter rotina de duplicação de dados de um processo de compra já cadastrado para um novo processo
de compra de forma automática.
- Conter rotina de registro das interposições de recursos nos processos de compra.
- Conter rotina de anulação ou revogação dos processos de compra.
- Conter rotina de registro das possíveis impugnações no processo de compra.
- Propiciar efetuar os registros dos pareceres das comissões de licitação.

- Propiciar o registro das homologações e adjudicações nos processos de compra.
- Propiciar informar nos processos de compra as dotações orçamentárias da entidade gestora e das
participantes para cada item.

- Propiciar gerar os bloqueios e empenhos para cada entidade contábil através do processo de compra,
•^essa forma, os itens deverão ser separados em quantidades para cada entidade levando em
consideração as respectivas dotações e centros de custos. Para esses casos, o sistema deve possuir uma
entidade gestora, responsável pelo processo de compra.

- Permitir manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral

e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico-financeiro,
prorrogação, rescisão ou apostilamento,

- Propiciar a rescisão do contrato ou aditivo, informando motivo da rescisão, data do termo, da rescisão
e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento Legal e imprensa oficial.
- Propiciar registrar o apostilamento das dotações do processo, substituindo uma dotação por outra.
- Possibilitar aos munícipes e proponentes das licitações a consulta do status do processo licitatório no
município consultado via dispositivo móvel.
MÓDULO CONTRATOS
Quanto à Integração

- Permitir integrar materiais permanentes com o Sistema de Patrimônio.
Quanto à Relatórios e Listagens

- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade criar relatórios personalizados para a entidade.
- Possibilitar visualizar relatórios digitalmente

- Permitir ao usuário emitir os Relatórios Gerenciais pertinentes aos Contratos e a sua execução, por
exemplo:
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a) Relação das Contratações cadastradas por período
b) Relação das Compras Diretas sem Processo Administrativo
c) Acompanhamento da Execução dos Contratos
d) Despesas por período e por Material
e) Resumo dos itens do Processo por Fornecedor e Contrato
f) Controle do Saldo dos Itens do Contrato

- Permitir ao usuário emitir os Relatórios Legais pertinentes aos Contratos e a sua execução, por
exemplo:
a) Modelos de Contratos
b) Termos de Apostilamento
c) Nota de Solicitação de Fornecimento
d) Extrato dos Contratos para Publicação na Imprensa Oficial

e) Relação das Compras efetuadas no mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
f) Relação dos Contratos assinados no Mês (Art. 16, Lei 8.666/93)
/Quanto à parametrizaçâo e ao cadastramento diversos
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade configurar os órgãos, unidades orçamentárias e
centros de custo da entidade.

- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar contratações diretas sem a exigência do
cadastramento de processo administrativo.
- Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar os logradouros,
condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.
- Permitir ao profissional cadastrar as fontes de divulgação dos atos administrativos registrando pela
entidade pública, possibilitando informar a descrição e o meio de comunicação correspondente.

- Permitir aos profissionais da entidade cadastrar os fornecedores, sejam eles pessoa física ou jurídica,
contendo o nome, o CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, site e endereço. Para os casos específicos de pessoa
jurídica possibilitar inserir os dados do ato constitutivo da empresa, bem como as informações dos sócios
que compõem a sociedade.

- Permitir a um profissional da entidade cadastrar os possíveis motivos de rescisão contratual,
informando a sua descrição e a legislação a qual está embasado.
- Permitir a um profissional da entidade cadastrar os tipos de aditivos contratuais informando a qual
classificação pertence, caso de trate de um acréscimo, supressão, prazo, reajuste, subcontratação ou
atualização monetária.
- Permitir a um profissional da entidade cadastrar os tipos de apostilamentos contratuais informando a

'^ual classificação pertence, caso de trate de um reajuste de preço, alteração da despesa orçamentária
ou de prorrogação.

- Permitir cadastrar os tipos de garantias para os contratos que podem ser utilizadas para garantir a

execução do contrato, possuindo classificação de caução em dinheiro, título da dívida pública, seguro
garantia, fiança bancária ou não possuir nenhuma garantia.

- Permitir cadastrar os tipos de instrumentos de contratação, informando a descrição, a indicação se o
instrumento exige termo formal, a inclusão do dispositivo legal e a sua classificação, caso se trate de
ata, contrato, adesão, credenciamento, parceria, colaboração ou fomento.

- Permitir cadastrar os tipos de publicação das contratações, possibilitando informar a descrição e a
classificação a qual ela pertence, caso se trate da publicação de um aditivo, apostila, extrato,
inidoneidade, rescisão ou suspensão.

- Permitir cadastrar os tipos de rescisão contratual, possibilitando informar a descrição e a classificação
a qual pertence, caso se trate de uma rescisão unilateral, amigável ou judicial.
- Permitir cadastrar os tipos de responsáveis pelos contratos, informando além de sua descrição a sua
classificação, caso se trate de fiscal, gestor, assinante, suplente ou controlador.
- Permitir cadastrar os tipos de sanções administrativas, podendo informar a classificação, caso de trate
de advertência, impedimento, multa, inidoneidade ou suspensão.

- Permitir a um profissional registrar os grupos e classes, utilizados para categorizar os materiais e
serviços.
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- Permitir a um profissional cadastrar as unidades de medida dos materiais e serviços adquiridos pela
entidade.

- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os documentos fiscais que comprovam o
recebimento do material, a prestação do serviço ou a execução de uma obra, informando o tipo de
documento fiscal, número, data, valor bruto, de desconto ou líquido,fornecedor,finalidade e informações
de autenticidade do comprovante como a série e o código de validação.
- Permitir cadastrar os tipos de comprovantes fiscais, possibilitando informar a descrição e sua categoria,
caso se trate de uma nota fiscal, sentença judicial, guia de recolhimento, recibo, fatura, bilhete de
passagem, cupom fiscal ou conhecimento.

- Permitir cadastrar os prazos de entrega dos materiais e/ou execução dos serviços e obras, informando
a descrição, se a entrega é única ou parcelada e a quantidade de dias ou meses.
- Permitir a um profissional cadastrar os responsáveis pelas contratações da entidade, informando além
de seu nome, o CPF, telefone, e-mail, indicar se é funcionário do município, matrícula, cargo, natureza
do cargo e o endereço.
^ Permitir cadastrar os fornecedores utilizados para realizar a publicidade dos atos administrativos da

entidade pública, informando além do seu nome, o tipo de veículo de publicação, a informação caso ele
seja contratado por licitação e se sim, possibilitar o registro do número do processo licitatório de origem
e ainda a data do início das publicações.
- Permitir a um profissional autorizado cadastrar todas as contratações da entidade, precedidas ou não
de procedimento licitatório, controlando quando há exigência de termo contratual e quando não for
exigido um termo formal do contrato, informando essas numerações, caso possuam, bem como o objeto
da contratação, fornecedor, data de assinatura, período de vigência, valor original da contratação e
justificativa.

- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as despesas orçamentárias da
contratação, de forma individual e manual ou de forma automática informando àquelas do processo que
originou a contratação.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar as sanções e penalidades administrativas

aplicadas ao fornecedor contratado, informando o fornecedor, tipo de sanção, número do contrato, data
da sanção, período que deverá ser aplicada, processo administrativo sancionatório, fundamento legal e
motivo.

- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar os recebimentos dos itens indicados nas

solicitações de fornecimento enviadas aos fornecedores, informando o responsável, se o recebimento é
provisório ou definitivo e suas respectivas datas,se houve desconto no valor dos itens, se houve retenção
'tributária, disponibilizar para visualização as informações do contrato, do fornecedor e da solicitação
efetuada ao mesmo.

- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cadastrar um ou mais documentos fiscais recebidos
referente a solicitações de fornecimento, informando o tipo de comprovante, o número, data de emissão,
valores bruto e de desconto e finalidade.

- Permitir a um profissional cadastrar as possíveis condições de pagamento dos valores das contratações
realizadas pela entidade.

- Possibilitar que o usuário devidamente liberado pela entidade tenha a possibilidade de cadastrar novos
tipos de objetos, possibilitando inserir novas descrições, selecionando os tipos de objetos padrões do
sistema: Compras e Serviços, Aquisição de Bens, Prestação de Serviços, Obras e Serviços de Engenharia,
Alienação de Bens, Cessão de Direitos, Concessão, Concurso, Permissão, Locação(obrigações),
Seguros(obrigações), Contratos de rateio (Consórcios públicos). Outros direitos e Outras Obrigações.
- Permitir cadastrar os tipos de documentos a serem solicitados aos fornecedores contratados.
Informando a descrição, a indicação de que o documento é uma certidão e qual o tipo, caso se trate de
certidão do INSS, FGTS, débitos trabalhistas, municipal, estadual ou federal, bem como a sua validade
em dias.

Quanto à gestão de contratos

- Permitir que o usuário identifique quais são os contratos que estão em execução e quais estão
encerrados.

'"
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- Permitir ao usuário o visualizar e ter acesso rápido as principais funcionalidades do sistema
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade cancelar uma contratação que foi registrada no
sistema, informando além da data do cancelamento, o seu motivo.

- Permitir que o usuário realize uma pesquisa no registro dos fornecedores, a fim de localizá-los, pelo
nome ou pelo CNPJ ou CPF, devendo mostrar os dados caso já exista cadastro.

- Permitir desativar o registro de um fornecedor para que essa informação não seja mais listada para
vínculo em novas contratações.
- Possibilitar a criação de modelos de documentos (templates) para serem utilizados no editor de texto
do sistema, sendo alguns deles os contratos e aditivos.
- Permitir que a entidade cadastre os tipos de administração para as contratações, podendo informar se
ela é direta ou indireta e ainda a qual poder ela pertence, legislativo ou executivo.
- Permitir registrar os materiais e serviços contratados pela entidade, contendo o nome do material,
grupo e classe em que pertence, natureza da despesa, classificação, caso se trate de um gênero
alimentício, medicamento, combustível ou lubrificante, unidade de medida, a indicação se é estocável ou
/^ão,0 ainda o tipo do item caso se trate de material, bem permanente ou serviço.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade manter os dados cadastrais da entidade como
endereço, telefone, e-mail, site, horário de funcionamento e a indicação se a entidade possui um regime
próprio de previdência privada.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar os locais, de recebimento de materiais, da
prestação do serviço ou da execução de uma obra, definindo uma descrição para o mesmo.
- Possibilitar o envio dos dados dos aditivos e apostilamentos contratuais para a contabilidade.
- Permitira um profissional autorizado pela entidade, indicara configuração da estrutura organizacional
a ser utilizada no exercício, onde ainda podem ser criadas novas configurações caso exista necessidade.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade visualizar e controlar o andamento das contratações
cadastradas, listando-as cada qual em sua situação, possibilitando utilizar filtros de pesquisa e, agrupar
os registros por entidade e por fornecedor.
- Possuir controle automático do Saldo dos Itens do Contrato, podendo ser pela quantidade do item ou

pelo valor total do item, considerando valor e quantidade original, aditamentos de acréscimo ou
supressão, entre outras alterações contratuais que refletem no saldo quantitativo ou financeiro.
- Permitir que sejam anexados no registro do aditivo contratual, arquivos nos formatos PDF, DOC, DOCX,
ODT,TXT, XLS, XLSX, JPG, PNG, COT, com tamanho máximo de até 20 MB.

- Permitir ao usuário registrar os aditivos contratuais, informando o tipo do aditivo, se é de prazo,
acréscimo, supressão, reajuste, cessão contratual, subcontratação, ou ainda se é aditivo referente a
Alteração da razão social ou do CNPJ do atual fornecedor contratado.
- Permitir a um profissional autorizado inserir a nova data de vencimento do contrato no registro do
aditivo contratual, quando esse se tratar de uma alteração de prazo.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade inserir os itens do aditivo contratual, quando esse
se tratar de uma alteração de quantidade ou valor, possibilitando informar a quantidade correspondente
a cada Entidade participante.

- Permitir que sejam anexados no registro do apostilamento contratual, arquivos nos formatos PDF, DOC,
DOCX, ODT, TXT, XLS, XLSX, JPG, PNG, COT, com tamanho máximo de até 20 MB.
- Permitir ao usuário informar a nova data de vencimento do contrato ao registro do apostilamento

contratual, quando esse se tratar de um registro para prorrogação.
- Permitir a um profissional inserir e substituir os grupos de despesas ao registro do apostilamento
contratual, quando esse se tratar de um apostilamento de alteração de despesa.
- Permitir a um profissional inserir os itens correspondentes no registro do apostilamento contratual,
quando esse se tratar de uma alteração de reajuste de valor.
- Permitir que sejam anexados no registro da rescisão contratual, arquivos nos formatos PDF, DOC,
DOCX, ODT, TXT, XLS, XLSX, JPG, PNG, COT, com tamanho máximo de até 20 MB.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade enviar os dados das contratações para criar os
empenhos na contabilidade, informando a origem das informações, se é da contratação ou do registro
do fornecimento dos materiais ou serviços, o número do aditivo do contrato quando for o caso, a data
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de referência e a situação das informações, se elas estão aguardando envio, em edição, contabilizado
manualmente ou não contabilizar. Além da especificação do empenho, a despesa orçamentária, seu
desdobramento, o recurso e o valor da despesa.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade enviar a liquidação dos empenhos das contratações
na contabilidade, informando a data de referência e a situação das informações, se elas estão
aguardando envio, em edição, contabilizado manualmente ou não contabilizar. Além de indicar o número
do empenho, o tipo de liquidação, se ela é provisória ou definitiva e o seu valor, disponibilizando para
consulta a despesa orçamentária, seu desdobramento, o recurso e o valor total do empenho.
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade realizar o envio das informações das contratações
e alterações contratuais para escrituração contábil correspondente.
- Permitir a um profissional autorizado inserir os itens das contratações, possibilitando inserir
manualmente ou então buscando os itens vencidos pelo fornecedor dentro do processo administrativo.
- Permitir que sejam anexados no registro da publicação contratual, arquivos nos formatos PDF, DOC,

DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG OU PNG, com tamanho máximo de até 10 MB.
^Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as publicações referentes as contratações
realizadas, bem como das alterações relacionadas a elas, possibilitando informar o tipo de publicação,
data, número, meio de divulgação e veículo em que foi publicado.

- Permitir a um profissional autorizado vincular os responsáveis pelo contrato, informando além do seu
nome, o tipo e o período de responsabilidade, além de permitir anexar arquivo a cada responsável
vinculado.

- Permitir a um profissional autorizado pela entidade registrar as solicitações de fornecimento de
materiais ou serviços constantes no contrato, informando, a entidade solicitante, a data da solicitação,
a unidade ou centro de custo que está solicitando, o nome do solicitante, o local e prazo em que a

entrega deverá ocorrer, disponibilizando os dados do contrato para consulta e conferência.
- Permitir a um profissional autorizado informar os materiais da tabela de preços que deseja fazer a
aquisição para envio ao fornecedor, quando o processo de licitação de origem, for julgado por maior
desconto sobre tabela de preços ou pela menor taxa, ou seja, em percentuais.
- Permitir a um profissional autorizado informar o item solicitado ao fornecedor contratado, vinculando
ao registro da requisição.

- Permitir que sejam anexados no registro da sanção aplicada ao fornecedor contratado, arquivos nos

formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10 MB.
- Permitir ao usuário enviar os dados para inserir empenho complementar na contabilidade quando
houver alterações contratuais de Aditivos ou Apostilamentos.

Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade a visualizar todos os registros de dados das
contratações enviados para empenhamento, anulação ou liquidação na contabilidade, permitindo
visualizar as informações do contrato, do processo, o valor do registro, o número, a despesa
orçamentária, a situação e ação realizada.

- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade a visualizar todos os registros de dados das

contratações enviados para empenhamento, anulação ou liquidação na contabijidade, permitindo
visualizar as informações do contrato, do processo, o valor do registro, o número, a despesa
orçamentária, a situação e ação realizada.

- Possibilitar que os dados dos contratos da entidade possam ser compartilhados com outros sistemas.
- Possibilitar ao usuário registrar as suas críticas, elogios e sugestões de melhorias no sistema.
- Permitir ao usuário gerenciar os contratos a vencer e vencidos, ficando por conta do sistema o aviso
ou alerta sobre quais os contratos que estão por vencer ou quando já estão vencidos, rescindidos ou
cancelados.

- Permitir aos usuários do sistema trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.

- Permitir aos profissionais acessar outros sistemas contratados pela entidade simultaneamente.
- Permitir realizar a inclusão de diversas especificações do material ou serviço que estão relacionadas.
Isso para que não haja duplicidade de registros com informações semelhantes.
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- Permitir ao usuário emitir a solicitação de fornecimento pelo próprio cadastro ou listagem, servindo de
documento para ser entregue ao fornecedor e contendo os itens e quantidades previamente informadas
pelos itens da solicitação de fornecimento.

- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade incluir novos campos nos principais cadastros do
sistema, podendo selecionar o tipo de dado, descrição e tamanho quando o tipo de dado exigir e ainda
indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não.
- Possibilitar a um profissional autorizado pela entidade gerenciar as permissões dos usuários por grupo
ou individualmente.

- Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de arquivos para
sistemas/órgãos externos.
- Permitir ao usuário criar validações das funcionalidades de forma personalizada, conforme a
necessidade do usuário.

- Permitir registrar as suspensões contratuais, indicando a data da suspensão, a origem (Por
determinação judicial, medida cautelar ou De ofício) e o motivo, sendo possível retornar a execução
/Contratual.

- Permitir registrar as suspensões contratuais e retorno das suspensões contratuais.
- Permitir identificar as contratações destinadas a educação e/ou a saúde
- Não permitir gravar solicitações de fornecimento ou ordem de compra para contratos originados de
processos que estão sob efeito suspensivo.
- Permitir que seja possível pesquisar e filtrar pelas informações dos registros das contratações.
- A pesquisa na listagem deverá ser efetuada pelas informações: Nome do fornecedor, número
seqüencial, número do contrato, descrição do material, situações, exercício, tipos de instrumentos,
escrituração contábil pendente (sim/não), origem, solicitação de fornecimento, N® e ano do(s)
processo(s) administrativo(s), vencimento, Novo fornecedor. Fornecedor subcontratado, contratos que
envolve saúde, contratos que envolve educação.
- Deverá ser permitido filtrar as contratações pela sua situação, demonstrando todas as contratações,
os rescindidos, cancelados, vigentes, suspensos, aguardando numeração, aguardando assinatura,
aguardando execução, em execução e os encerrados."

- Possibilitar incluir os responsáveis dos contratos, informando o seu nome, tipo de responsabilidade
(assinante, controlador de encargos, gestor, suplente ou fiscal) e seu período de responsabilidade
- Exibir alerta caso seja registrada uma contratação direta, onde o objeto da contratação seja referente
a pandemia do COVID-19 mas a fundamentação legal utilizada não se refere a Lei 13.979/2020
- Disponibilizar listagem das contratações registradas, demonstrando o número seqüencial da
/Contratação, o número e ano do contrato, nome e CPF/CNP3 do fornecedor, o tipo de instrumento, o
objeto da contratação, o vencimento do contrato, o valor original do contrato e um resumo dos valores
(contrato, acréscimos, supressões, total do contrato, valor executado e saldo) e a situação do contrato.
- Permitir incluir as entidades participantes do contrato, podendo ser mais de uma entidade.

- Disponibilizar a um profissional autorizado pela entidade recursos para geração de validações
específicas nas funcionalidades do sistema.
- Permitir ao usuário informar as despesas do exercício no cadastro de Contratações.
- Possibilitar o envio de Bloqueio e Desbloqueio para o Contábil com base nos dados informados no

contrato, por exemplo: Alterações Contratuais realizadas. Substituição da despesa orçamentária.
Despesas para o novo exercício.
- Permitir ao usuário distribuir/remanejar a quantidade dos itens da contratação entre as despesas e
desdobramentos da entidade.

- Possibilitar ao usuário copiar a distribuição dos itens entre os organogramas do processo licitatório para
os itens da contratação, para poder identificar a quantidade de cada item da contratação distribuída em
cada organograma.

- Permitir inserir os itens da contratação conforme os itens vencidos da licitação, ou caso não vir de
licitação permitir inserir os itens desejados.

- Disponibilizar infraestrutura para execução da aplicação web e seu banco de dados.
- Permitir divulgar as datas comemorativas para parabenizar os nossos clientes/usuários dos sistemas.
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- Permitir ao usuário anexar arquivos/documentos ao registro de recebimento dos contratos.
- Permitir que um usuário com permissões possa autorizar a Solicitação de fornecimento
- Permitir que sejam anexados no registro do texto da contratação, arquivos nos formatos PDF, DOC,
DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG ou PNG, com tamanho máximo de até 10 MB.

- Criar ambiente específico para o registro das compras diretas. Contratações sem termo e sem origem
de processo

- Possibilitar ao usuário visualizar a lista das Solicitações de Fornecimento e Recebimentos de uma
Contratação, mostrando dados principais da Solicitação de Fornecimento e resumo com o valor da
Solicitação, total de recebimentos e saldo pendente.
7.- ESTIMATIVAS DE CUSTOS:

O valor global estimado para a contratação é de R$ 97.333,37 (noventa e sete mil trezentos e
trinta e três reais e trinta e sete centavos).

8.- PRAZO DE CONTRATAÇÃO:
futuro contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo
este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade
do estabelecido na Lei Federal n^. 8.666/93 e alterações posteriores.
9.- DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado até o 10^ (décimo) dia do mês subseqüente aos serviços mensal e do
suporte técnico, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura. O
recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de Finanças, para emissão de
empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.
0 pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Licitante Contratada.

A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de
recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAü) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal n®. 8.666/93, inclusive aqueles

Relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
Ola Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da
Lei Federal no. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos
termos do Art. 29, IV da Lei Federal n^. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de lo de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).
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10.- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO:04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2301 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE: 00

11.- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A Contratada obrigar-se-á a fornecer informações, sempre em regime de entendimento com a
fiscalização da Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsável, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.

Contratada será responsável pela qualidade dos serviços que constituem o objeto deste Contrato,
inclusive com obediência à legislação pertinente em vigor.
A Contratada compromete-se a prestar os serviços do objeto do Contrato conforme descrito no Edital e

na proposta vencedora integrante do processo licitatório, que passa a também fazer parte integrante
deste Contrato, independente de transcrição.

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

Caso a Contratada tencione efetuar a entrega do objeto do presente instrumento através de filial, esta
deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a correspondente alteração do contrato

social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes estadual e a prova de sua
regularidade perante a fazenda federal, estadual e municipal;

O não atendimento do disposto no item 6.6 implicará no não pagamento da nota fiscal/fatura, até que
seja apresentada essa documentação;

Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os funcionários
em que se apresentarem com características que afetem o bom andamento do serviço, como por
exemplo, os que aparentem embriaguez;

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supra mencionadas, bem
-omo pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos Federais,
Estaduais, e Municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta contratação, bem como
apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município;
Os serviços contratados, caso não satisfaçam à Fiscalização do CONTRATANTE, serão impugnados,
cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua re-execução direta ou por empresa devidamente

qualificada, de capacidade e idoneidade reconhecidas, além das responsabilidades contratuais e legais.
À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites
estabelecidos na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações.

12.- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no futuro Contrato.

Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento ora pactuado.

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.
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13. - DAS PENALIDADES:

A contratada ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor
total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste Termo de Referência, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PREFEITURA, da
garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.

14.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer débito
referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade.
O Fundo Municipal de Educação, reserva-se o direito de notificar a empresa contratada a respeito do
^^rnecimento, mesmo que por algum motivo tenha sido adjudicado equivocadamente,se esse não estiver
de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

A licitante fica obrigada a prestar os serviços objeto deste Termo de Referência de acordo com as
especificações solicitadas, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da da
Secretaria Municipal de Educação.
Chorrochó/BA, 08 de abril de 2022.

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO
Secretário Municipal de Finanças
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNIO N.o 013/2022
Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4° da Lei
Tederal n.o 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os

'^equisitos de habilitação exigidos neste Edital.
Local e data

(Empresa e assinatura do responsável legal)
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ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS(MODELO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N®.038/2022
Proposta que faz a empresa
(MF) n®.
estabelecida no (a).

inscrita no CNP3

e inscrição estadual

no.

para Contratação de empresa de tecnologia

para prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública Municipal com a prestação de
serviços correlatos, licenciamento de uso e suporte técnico dos módulos/aplicativos de Folha de
Pagamento, Recursos Humanos, Contracheque Online, Apuração do Ponto Eletrônico, Registro de
Ponto, Atendimento do eSocial e Compras e Licitações, abaixo relacionados, conforme estabelecido
no Pregão Eletrônico n^. 013/2022.

ITEM
01
02
03

'

DESCRIÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA
DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEGRADO DE
RECURSOS HUMANOS
SISTEMA INTEGRADO DE

CONTRACHEQUE ONLINE

UNID

QUANT

MÊS

12

MÊS

12

MÊS

12

04

SISTEMA INTEGRADO DE ESOCIAL

MÊS

12

05

SISTEMA INTEGRADO DE PONTO

MÊS

12

06

SISTEMA INTEGRADO DE
REGISTRO DO PONTO

MÊS

12

07

SISTEMA INTEGRADO DE
COMPRAS

MÊS

12

MÊS

01

V. UNIT.

V. TOTAL

i

IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO DE
08

DADOS / TREINAMENTO DE
PESSOAL

VALOR TOTAL
—

Validade da Proposta:
Forma de Pagamento:
Prazo de entrega:

Nome do representante que irá assinar o contrato, no do CPF, n® do RG, Estado civil, profissão e
endereço residencial.
Locai e data

Assinatura e carimbo (representante legai da empresa)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papei que identifique a iicitante.
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ANEXO IV

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA

BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNP3:

Telefone Comercial:

Inscrição Estadual:

Representante

RG:

Legai:

CPF:

E-mail:
Telefone Celular:

Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail

Telefone:

Financeiro:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:( ) SIM

( )Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do

^istema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins
de habilitação nas licitações em que for vencedor;

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e

regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno
conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utiiizaçâo do sistema eietrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização,conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema
Eietrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.915.665/ÒOO
Praça Cel. Jo3o Sá, n®. 665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emali:lícitacaochorrocho2018(aoutlook.com

JEFTRSt

CPF 066.3^2.855-16
Pregoeiro
Portaria N 002/2022

000148
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no
Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante,
m.ediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização
do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações
prestadas neste Termo, notada mente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de
usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança
ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO(AUTENTICADAS).

ANEXO 4.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Operadores
1

Nome:

CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
2

Nome:

CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:
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Whatsapp
3

Nome:

CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp

O Licitante reconhece que:

i.
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações
j>o Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii.
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
iv.
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha
ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO V

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após
a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

^

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em

parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto
em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por
lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e
juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA
e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma
eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema
de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - Bolsa de

^icitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as
^'^gras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo
e nos responsabilizamos por cumpri-io integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) 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, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal
de 1998 (Lei no. 9.854/99).

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO No. 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N^.038/2022

(NOME
DA
COMPLETO)_

EMPRESA).

CNPJ/MF

N.o_

(ENDEREÇO

, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como
microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.o 123/06, alterada pelas
Leis Complementares no. 128/2008, 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

superiores.

(Local)

de

de 2022.

Empresa e assinatura do responsável legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO - CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro — CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaM:licitacaochorrocho2018@outlook.com

CPF 066.3^2.835-W
Pregoeiro
Portaria N 002/2022

000153
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
NOS QUADROS DA EMPRESA

, inscrita no CNP3 no.
, por intermédio de seu representante legai,
, portador(a) da Carteira de Identidade n®. e do CPF n^._, DECLARA que, não
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente vinculado ao Município de Chorrochó ou

A Empresa
o(a) Sr(a)_

a órgão público federal ou estadual do qual os recursos que ampararão a futura contratação sejam
oriundos.

'^.ocal e data

Assinatura e carimbo (representante legai da empresa)
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ANEXO IX

CONTRATO N®.

/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N©. 013/2022, NA
FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, com sede na Praça Cel. João Sá, 665, Centro
- CEP: 48.660-000 - Chorrochó - BA, inscrito no CNPJ sob o n®: 13.915.665/0001-77, neste ato

(Representado pelo Prefeito o Sr. Humberto Gomes Ramos, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no
CPF/MF sob o no. 388.357.895-91 e R.G. n® 02.932.498-06 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua

Coronel João Sá, n^. 99, centro, Chorrochó-BA, doravante denominado CONTRATANTE.

1.2. - CONTRATADA:
, com sede à
neste ato representada pelo(a) Sr(a).

,

,

, inscrita no CNPJ No.
, RG no.
e CPF/MF n^.

,
,

doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. - A celebração do presente contrato se dá com base na Lei Federal n^. 8.666/93 e alterações
posteriores. Lei Federal n®. 10.520/2002, pelo Decreto Federal no. 10.024/2019, Decreto Federal no.
8.538/2015, Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n®. 128/2008 e
147/2014 e Decreto Municipal n®. 037/2020, conforme Processo Adminístrativo/Licitatório n®.
038/2022 - Pregão Eletrônico n®. 013/2022, com data de homologação dia
de
de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

3.1. - Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa de tecnologia para prestação
de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública Municipal com a prestação de serviços correlatos,

licenciamento de uso e suporte técnico dos módulos/aplicativos de Folha de Pagamento, Recursos
Humanos, Contracheque Online, Apuração do Ponto Eletrônico, Registro de Ponto, Atendimento do
eSocial e Compras e Licitações, conforme proposta da Contratada que é parte integrante deste.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1. - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura,
podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade
do estabelecido na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
E DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTE
5.1. - Pela prestação dos serviços especificados na Cláusula Terceira deste Contrato pagará a
CONTRATANTE à CONTRATADA o valor mensal de R$

(

)e R$

(

), referente

aos serviços técnicos (Implantação/Conversão de Dados/Treinamento)totalizando o valor global de R$
(

), conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se

transcrito fosse.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO - CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, nS.665, Centro — CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fono/Fax:(7513477-2174 emall:licitacaochorrocho2018@outlook.com

^
!jM

CPF 066.3A2.85b'lt~
Preqoeiro

PortariO N 002/2022

000155
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

5.2. - O Contratante pagará a Contratada o valor unitário de:

DESCRIÇÃO

ITEM
01
02
03

SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA
DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEGRADO DE
RECURSOS HUMANOS
SISTEMA INTEGRADO DE

CONTRACHEQUE ONLINE

UNID

QUANT

Mês

12

MÊS

12

MÊS

12

04

SISTEMA INTEGRADO DE ESOCIAL

MÊS

12

05

SISTEMA INTEGRADO DE PONTO

MÊS

12

06

SISTEMA INTEGRADO DE
REGISTRO DO PONTO

MÊS

12

MÊS

12

MÊS

01

07

SISTEMA INTEGRADO DE
COMPRAS

V. UNIT.

V. TOTAL

IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO DE
08

DADOS / TREINAMENTO DE
PESSOAL

VALOR TOTAL

5.3.- O pagamento do valor contratado será efetuado conforme notas de prestação de serviços e suas
especificações.

5.4. - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final
do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

5.5. - A Prefeitura Municipal de Chorrochó não efetuará nenhum pagamento de serviços que não se
enquadrem nas formas estabelecidas no Edital e nesse contrato, nem fará qualquer tipo de
adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará qualquer valor de compensação pelo período
de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos.

^.6.- Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, o período
serviço, o objeto do contrato e as demais exigências contábeis.
5.7. - O pagamento será efetuado até o 10"* (décimo) dia do mês subseqüente ao fornecimento,
devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura Municipal de Chorrochó.
5.8. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da

fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da
CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

5.9. - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a
Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe
tenha sido imposta como penalidade.

5.10. - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome
da Licitante Contratada.

5.11. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins
de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:
_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO-CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall:licitacaochorrocho2018g|loutlook.com

JEF

SAKÍTn<;suVA

CPf 066.3^2.835-16
pregoeiro

Portaria N 002/2022

000156
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal n^. 8.666/93, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n<^ 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da
Lei Federal n®. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
n®. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos

^ermos do Art. 29, IV da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
Ja Caixa Econômica Federal - CAIXA;
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial
do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO:04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2301 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE: 00

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
7.1. - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do

^^ontrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei Federal n^.
8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS

8.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do
valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa
ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento
da notificação.

8.2. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia,
sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

8.3.- A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá
ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. - A Contratada obrigar-se-á a fornecer informações, sempre em regime de entendimento com a
fiscalização da Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

9.2.- A Contratada é responsável, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade à fiscalização.

9.3. - A Contratada será responsável pela qualidade dos serviços que constituem o objeto deste
Contrato, inclusive com obediência à legislação pertinente em vigor.
9.4. - A Contratada compromete-se a prestar os serviços do objeto do Contrato conforme descrito no
Edital e na proposta vencedora integrante do processo licitatório, que passa a também fazer parte
integrante deste Contrato, independente de transcrição.

'^.5. - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.6. - Caso a Contratada tencione efetuar a entrega do objeto do presente instrumento através de filial,
esta deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a correspondente alteração do
contrato social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes estadual e a prova de
sua regularidade perante a fazenda federal, estadual e municipal;

9.6.1.- O não atendimento do disposto no item 9.6 implicará no não pagamento da nota fiscal/fatura,
até que seja apresentada essa documentação;
9.7. - Reparar, corrigir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os
funcionários em que se apresentarem com características que afetem o bom andamento do serviço,
como por exemplo, os que aparentem embriaguez;

9.8. - Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supra
mencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou
emolumentos Federais, Estaduais, e Municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta

contratação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município;
9.9.- Os serviços contratados, caso não satisfaçam à Fiscalização do CONTRATANTE, serão impugnados,
cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua re-execução direta ou por empresa devidamente

/Qualificada, de capacidade e idoneidade reconhecidas, além das responsabilidades contratuais e legais.

9.10. - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites
estabelecidos na Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Quinta
deste instrumento.

10.2.- Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento ora pactuado.

10.3.- Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses
previstas nos arts. 77,78 e 79 da Lei Federal no. 8.666/93 e alterações,ficando facultado a sua denúncia,
desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.
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11.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem
a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
11.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea,
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA o direito a
reclamação ou indenização;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou
.isão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTPJ\TADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de
qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.
11.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem

impossível o fornecimento dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a
realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei n.o 10.520/02
e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

12.2. - À Empresa que deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Contrato, poderão ser
aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por hora de atraso no cumprimento dos horários;

^ Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
/) Suspensão para contratar com a Administração;

e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.
12.3. - Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a Contratada será advertida, devendo
apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.

12.4.- A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências,
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis.
A Administração, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma
advertência.

12.5. - As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 12.4.

12.6.- As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à
aplicação das penalidades das letras "b" a "e" do item 12.2.

12.7.- As multas previstas nas letras "b" e "c" poderão ser aplicadas em conjunto e acumuladas com
uma das penalidades previstas nas letras "d" e "e" todas do item 12.2.
12.8 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da

advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e
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aplicada, também, a multa comlnatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto,
antes de atingido o pré falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso.

12.9. - A administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução do
serviço, para entender rescindido o Contrato.

12.10.- As multas serão calculadas pelo total do Contrato.

12.11.- Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a Administração, poderá
esta, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra ''d" ou "e" do item
12.2.

12.12. - Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada
pena de Declaração de Inidoneidade.

12.13.- A dosagem da pena e a dimensão do dano, serão identificadas pela Administração Pública.
/^2.14.- Quando declarada a Inidoneidade Contratada, a Administração Pública submeterá sua decisão
dO Procurador Geral do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração
Pública Municipal.

12.15. - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para
contratar com a Administração pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.
12.16. - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n°. 8.666/93:
a)Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos.

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação.
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e
de atos ilícitos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste contrato, serão
feitos pelo servidor
indicado pela Administração Municipal, a quem
caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste
contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

i.3.2. - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona

direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla
defesa.

13.3. - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva da
Contratada, no que concerne à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, perante o
Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução
do contrato não implica em co-responsabilidade do Contratante.

13.4. - A Contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do
Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à fiscalização dos serviços referentes ao
objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.
14.1. - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração
Municipal, nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre eles:
a) Não cumprimento pela Contratada de cláusulas deste contrato, especificações, ou prazos ou o seu
cumprimento irregular;
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b) Descumprimento deste contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do serviço
no prazo determinado;

c) Atraso injustificado no início de prestação dos serviços;
d) Paralisação do serviço, sem causa justa e prévia comunicação à Administração, por prazo superior a
3 (três) dias;
e) Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da Contratada com outrem, cessão
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital;
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada pela Administração para a
fiscalização da execução do Contrato, assim como a de seus superiores;
g) Cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h) Decretação de falência da Contratada;
i) Dissolução da sociedade;
j) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do Contrato;
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo Prefeito Municipal;

I) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato.

14.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem
a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

14.3. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível
a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. - O Contratante poderá rescindir este Contrato independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que caiba ao mesmo qualquer indenização ou reparo legal nas hipóteses seguintes:
a) paralisar os trabalhos sem motivo justificado por mais de 03 (três) dias;
b) ceder ou transferir no todo ou em parte, os serviços contratados sem autorização por escrito do
CONTRATANTE;

/^5.2. - O CONTRATANTE poderá rescindir este contrato, caso a Contratada deixe de cumprir com as
obrigações estipuladas no presente Instrumento e nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei no.
8.666/93 e se dará na conformidade do disposto no art. 79, da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre
qualquer título ou fundamento.
16.2. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no
caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições
contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

16.3. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os
seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

16.4. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal n®. 8.666/93 e, alterações
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada,
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
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16.5. - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado de Bahia, como competente para
dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor
e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.
Chorrochó-BA,

de 2022.

HUMBERTO GOMES RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nO:

CPF/MF nO;
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