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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 210/2021 
 
1. PREÂMBULO 
  

OBJETO: 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, REGISTRO DE PONTO, APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO 
AO ESOCIAL, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO E CUSTOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
DATA DA LICITAÇÃO: 19/05/2021  
CREDENCIAMENTO: 09:00H 
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00H 
LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, SITUADA NA RUA DE CONTORNO DO CENTRO 
CULTURAL, S/N, CENTRO, CAMAÇARI – BAHIA, CEP 42.800-907 

1.1. A Câmara Municipal de Camaçari, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n. 020, de 
22 de janeiro de 2021, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, tipo Menor Preço 
Global, na sua forma PRESENCIAL, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, 
seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, em sessão pública às 
09:00h, no dia 19/05/2021, na Sede da Câmara Municipal, situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, 
Centro, Camaçari – Bahia, CEP 42.800-907, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial 
e Documentação. 
 
2. OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente licitação 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, Registro de Ponto, Apuração do Ponto Eletrônico, Atendimento ao eSocial, Compras, 
Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo e Custos, conforme especificação no Termo de Referência - Anexo I, parte 
integrante e indissociável deste Edital. 
2.2. Os sistemas deverão obrigatoriamente ser desenvolvidos por uma única empresa de software 
detentora dos direitos autorais dos programas ora licitados. 
 
3. PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
3.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega do objeto licitado. 
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da contratada junto aos órgãos 
fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento. 
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira: 
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari 
Atividade - 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Atividades Administrativas do Poder Legislativo 
Elemento de Despesa – 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 
 
4. CREDENCIAMENTO 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 
devidamente munido de documento que o credencie a participar da sessão pública. 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão 
admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo 
representado. 
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4.3. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que 
deverá ter poderes para outorgá-la. 
4.4. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do 
Contrato Social ou equivalente da empresa. 
4.5. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 
da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
devidamente acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em 
cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 
4.6. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 
4.7. A não apresentação dos documentos de credenciamento ou a incorreção destes não inabilitará o 
licitante, mas o impedirá de propor lances verbais. 
4.8. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta escrita. 
4.9. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no ANEXO II 
(Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de documento oficial com foto. 
4.10. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante dando 
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme ANEXO III 
(Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto 
no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02. 
4.11. O Licitante deverá apresentar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cartão CNPJ), a fim 
de comprovar que possui ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. 
4.12. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, 
salvo na condição de ouvintes. 
4.13. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não 
constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida, 
para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, a comprovação 
de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 
a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível. 
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 
9 deste Edital. 
5.2. Poderão participar deste Pregão, as empresas desenvolvedoras, bem como as revendas ou 
representantes devidamente autorizadas, legalmente estabelecidas no país e que atendam plenamente às 
exigências deste Edital. 
5.3. As empresas representantes ou revendas autorizadas das empresas desenvolvedoras de sistemas, 
deverão comprovar essa situação para atendimento do contrato administrativo. 
5.4. As licitantes deverão apresentar Certidão que atesta que a empresa desenvolvedora é detentora dos 
direitos autorais sobre todos os sistemas licitados, evitando infrações ao direito de propriedade. 
5.5. Não poderão participar da presente licitação: 
5.2.1. pessoas físicas; 
5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio; 
5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 
capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
5.2.5. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou 
indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do 
Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou; 
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5.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora 
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Câmara, 
quer com outros órgãos e entidades públicas; 
5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
5.2.8. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
5.6. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos 
os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, 
os erros ou omissões porventura observadas.  
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, 
não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões 
ou falhas. 
5.3.2. Excepcionalmente, fica permitido o envio dos prazos de recursos, impugnações e demais 
documentações referentes às licitações em curso por meio eletrônico, através do e-mail 
(copel.cmcba@gmail.com), evitando, assim, o manuseio de papéis no setor. 
5.7. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
6. FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO devidamente ordenados, serão 
apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2021 
OBJETO: 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, REGISTRO DE PONTO, APURAÇÃO DO PONTO 

ELETRÔNICO, ATENDIMENTO AO ESOCIAL, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO E 

CUSTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE: 
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
- ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

6.2. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal ou similar. 
 
7. PROPOSTA COMERCIAL 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital, e os 
documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos: 
7.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos 
emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e 
assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou 
entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua. 
7.1.2.  preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal. 
7.1.3 preço unitário e total, de cada um dos itens cotados, em algarismos e por extenso, prevalecendo o 
primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os expressos em algarismos e por 
extenso, considerado este último. 
7.1.4. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de 
fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do 
contrato. 
7.1.5. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
7.1.6. validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
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7.2. A Proposta Comercial deverá necessariamente conter declaração de atendimento do prazo de entrega 
de no máximo 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da autorização de fornecimento. 
7.3. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço completo, 
os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato. 
7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da 
Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Câmara 
Municipal de Camaçari sem quaisquer ônus adicionais. 
7.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, 
sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
7.6. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e local 
estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
7.7. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio rubricarão todas as 
folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes. 
7.8. A aceitação da proposta será feita pelo MENOR PREÇO. 
7.9. Serão desclassificadas as propostas que: 
7.9.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
7.9.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras; 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO. 
8.2. Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor preço e os demais 
licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 8.2, serão 
classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente 
de valor. 
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 
8.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
8.10. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério 
de menor preço, assim entendido o menor valor oferecido no lote único apresentado nos termos do inciso X 
do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002.  
8.11. A licitante melhor classificada deverá realizar prova de conceito como parte do processo licitatório, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, posterior a sua classificação,  para avaliar se a ferramenta ofertada 
atende integralmente ao item 5 do Termo de Referência, concernentes à Integração dos Sistemas e aos 
Requisitos Obrigatórios nos Sistemas. 
8.12. Caso a empresa classificada em 1º lugar não obtenha êxito na referida Prova de Conceito, a sua 
proposta será considerada desclassificada e a Comissão convocará as demais subsequentes classificadas do 
certame, até que se obtenha uma vencedora. 
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8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, 
do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante 
para que seja obtido preço melhor. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. No Envelope n.º 02 (Habilitação) deverão constar os documentos exigidos para habilitação, 
apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas por 
índice, no qual constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
9.1.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
9.1.1.1. registro comercial no caso de empresa individual; 
9.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
9.1.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
9.1.1.4. decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades 
estrangeiras em funcionamento no País. 
 
9.1.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
9.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
9.1.2.2. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), inclusive quanto a 
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 
9.1.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
9.1.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 
9.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
9.1.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.1.3.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove aptidão da proponente para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado.  
 
9.1.4. quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
9.1.4.1. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor judicial da 
sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação. 
 
9.1.5. quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
9.1.5.1. declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 
1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 4.358/02). 
 
9.2. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias 
autenticadas por tabelião ou por servidor da Câmara Municipal de Camaçari. 
9.2.2.1. Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Câmara, necessário será a 
apresentação dos originais e cópias. 
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9.2.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO necessitarão 
estar autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à verificação de autenticidade 
nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos 
falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão 
apure a responsabilidade do fato. 
9.3. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
9.4. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não 
tiverem sido entregues na sessão própria e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante. 
9.5. Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as 
folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
10. ADJUDICAÇÃO 
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições 
expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos for declarado vencedor. 
 
11. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
11.1. O objeto será recebido em conformidade com as características contidas no Termo de Referência. Após 
a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada pela 
contratada, e sua consequente aceitação, o agente credenciado pela autoridade competente, especialmente 
para este fim, emitirá termo de recebimento e aceitação do fornecido nos quantitativos solicitados em cada 
requisição. 
 
12. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
12.1. Caberá ao licitante vencedor entregar o objeto desta licitação de acordo com a proposta apresentada, 
ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente: 
12.1.1. fornecer o objeto conforme as especificações e prazos constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável deste Edital; 
12.1.2. comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
12.1.3. responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
13. CONTRATO 
13.1. O fornecimento do objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de Contrato a ser 
assinado pelas partes, com período de vigência de 12 meses, contado da data de sua assinatura,  cuja minuta 
encontra-se no ANEXO VII, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 
13.2. A Câmara Municipal de Camaçari providenciará por sua conta, a publicação do extrato do contrato 
celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura. 
13.3. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação da 
Câmara Municipal de Camaçari, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
14.1.1. cometer fraude fiscal;  
14.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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14.1.3. apresentar documento falso; 
14.1.4. fizer declaração falsa; 
14.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame. 
14.2  Para os fins da Subcondição 14.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
14.3 Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário 
ficará sujeito às seguintes penalidades: 
14.3.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estipulado, 
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor total do pedido; 
14.3.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data 
fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) 
dia, calculada sobre o valor total do pedido; 
14.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do produto advier de caso fortuito 
ou motivo de força maior. 
14.5 Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
14.6 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e, no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
15. RECURSOS 
15.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. 
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso 
e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
15.3 A apresentação escrita do recurso poderá ser protocolada junto à Comissão Permanente de Licitação, 
no horário de funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 09:00 às 16:00h, e sexta-feira, 
das 08:00 às 12:00h), sendo admitido excepcionalmente o envio dos prazos de recursos por meio eletrônico, 
através do e-mail (copel.cmcba@gmail.com). 
15.4 O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06) 
16.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 
identificadas nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
16.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
16.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, implicará na inabilitação do 
licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
16.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.    
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16.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
16.3 Para efeito do disposto no item 16.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão 
convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do item 16.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que 
se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
16.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.3, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
16.5 O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
16.6 Independente do disposto nos itens 16.2 e 16.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1  Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.2  Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Câmara Municipal de Camaçari providenciará a 
publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a 
solicitação de reconsideração. 
17.3  As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança 
do contrato a ser firmado. 
17.4 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões meramente 
formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
17.5 Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes, as quais 
serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados presentes. 
17.6 Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do art. 65 da 
Lei Federal n.º 8.666/93. 
17.7 É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para prevenir 
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar 
qualquer intenção de modo formal. 
17.8 O Pregoeiro e/ou o Presidente da Câmara, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal n.º 
8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo licitatório. 
17.9  A licitação não implica proposta de contrato por parte da Câmara Municipal de Camaçari.  
17.10 A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização 
ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Câmara Municipal de Camaçari tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
17.11 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 
documentos relativos a esta licitação. 
17.12 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. 
17.13 Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser dirimidas pelo 
Pregoeiro, conforme prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas por escrito ou via email 
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à Comissão Permanente de Licitação, cujo telefone para contato é o de n.º (71) 3621- 6135 ou 6136, endereço 
eletrônico: copel.cmcba@gmail.com. 
17.14 OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO 
(RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ALTERAÇÕES, CONVOCAÇÕES, ETC.) NO 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (HTTPS://TRANSPARENCIA.CMCAMACARI.BA.GOV.BR/) SENDO EXCLUSIVOS 
RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE 
QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO NO PORTAL. 
17.15 Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar 
um parecer técnico de profissional qualificado. 
17.16 Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 
17.16.1. Anexo I - Termo de Referência; 
17.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial; 
17.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 
17.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial; 
17.16.5. Anexo V – Modelo de Declaração para Tratamento Diferenciado; 
17.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor; 
17.16.7. Anexo VII - Minuta de Contrato. 
17.17 O foro da Comarca de Camaçari - BA será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer 
dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa 
vir a ser. 
 
Camaçari, 07 de maio de 2021. 
 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
PREGOEIRO(A) 

 
 

mailto:copel.cmcba@gmail.com
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 
 

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, Registro de Ponto, Apuração 

do Ponto Eletrônico, Atendimento ao eSocial, Compras, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo e Custos, 

conforme características descritas neste Anexo I. 

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 Compras, Patrimônio, 

Almoxarifado, Contracheque e Atendimento ao eSocial 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. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação se justifica em razão da necessidade de gerenciamento integrado das informações 

administrativas da Câmara Municipal de Camaçari, para garantir maior controle e transparência dos atos 

administrativos e legislativos praticados. 

 

3 – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

O prazo do Contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

4 – FUNDAMENTO LEGAL 
Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 conforme respectivas alterações posteriores, Lei Municipal 

nº. 803/2007 e Decreto Legislativo nº. 02/2017. 

 

5 – VALOR GLOBAL ESTIMADO 

O valor global estimado da licitação é de R$ 278.033,33 (duzentos e setenta e oito mil, trinta e três reais e trinta 

e três centavos). 

 

6 – DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

6. 1. Locação de Sistemas  

ITEM DESCRIÇÃO PER UN VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  

01 Sistema de Folha de Pagamento 12 MÊS R$ 2.216,67 R$ 26.600,04 

02 Sistema de Recursos Humanos 12 MÊS R$1.866,67 R$ 22.400,04 

03 Sistema de Contracheque 12 MÊS R$ 1.900,00 R$ 22.800,00 

04 Sistema de Registro de Ponto 12 MÊS R$ 1.650,00 R$ 19.800,00 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI        11  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

  CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136   

05 Sistema de Apuração do Ponto Eletrônico 12 MÊS R$ 1.250,00 R$ 15.000,00 

06 Sistema de Atendimento ao eSocial 12 MÊS R$ 1.583,33  R$18.999,96 

07 Sistema de Compras 12 MÊS R$ 3.116,67 R$ 37.400,04 

08 Sistema de Patrimônio 12 MÊS R$ 2.766,67 R$ 33.200,04 

09 Sistema de Almoxarifado 12 MÊS R$ 2.250,00 R$ 27.000,00 

10 Sistema de Protocolo 12 MÊS R$ 1.250,00 R$ 15.000,00 

11 Sistema de Custos 12 MÊS R$ 1.583,33 R$ 18.999,96 

Total Geral R$ (1) R$21.433,34  R$ 257.200,00  

6.2. Serviços Técnicos  

Item Qtde Un Descrição Valor Total R$ (2) 

01 01 Serviço 
Implantação dos Sistemas, Conversão de dados e Treinamento do 

Pessoal 
R$ 20.833,33 

   VALOR TOTAL GLOBAL R$ (1+2) R$ 278.033,33 

 

7 - REQUISITOS DE TECNOLOGIA DOS SISTEMAS 

7.1 - 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. 

7.2 - 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. 

7.3 - Os sistemas devem possuir help on line, para esclarecimento de dúvidas sem necessidade de abertura de 

chamado técnico, acessado através dos próprios sistemas. 

 

8 – MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E SUPORTE TÉCNICO 

8.1 - Migração dos Dados 

8.1.1 - A migração dos dados atualmente existentes e das informações dos aplicativos em uso nesta Câmara 

Municipal, serão de responsabilidade da empresa Contratada que serão disponibilizados pelo setor competente 

da Câmara.  

8.2 - Implantação dos Sistemas e Capacitação dos Usuários 

8.2.1 – Caberá e empresa contratada providenciar a instalação, configuração e parametrização dos sistemas 

licitados, bem como providenciar a estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; a adequação 

das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados por esta Câmara. Compete, ainda, o 

treinamento e capacitação de todos os usuários dos sistemas. 

8.3 - Manutenção dos Sistemas  

8.3.1 - A prestação de serviços de suporte técnico poderá ser realizada na sede da Câmara, ou por outro meio 

digital por técnico habilitado, apto a promover o devido suporte ao sistema, visando esclarecer dúvidas que 

possam surgir durante a operação e utilização dos aplicativos, devendo ser garantido atendimento para pedidos 

de suporte telefônico no horário das 8:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. 

 

9 – COMPROVAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS 

- A Prova de Conceito constitui uma fase obrigatória desta licitação. É considerado elemento técnico qualitativo 

e servirá para avaliar se a ferramenta ofertada atende plenamente às especificações técnicas definidas neste 

Termo de Referência. 

- A Prova de Conceito será pública para qualquer licitante ou interessado comparecer à sua realização; é 

condicionante para a adjudicação da empresa classificada em 1º lugar e deverá ser realizada no prazo máximo 
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de 02 (dois) dias úteis, posterior à sua classificação, nas dependências da Câmara Municipal, mediante 

convocação. 

- Caberá à licitante classificada em 1º lugar no certame a realização de PROVA DE CONCEITO da plataforma 

ofertada, devendo a solução atender integralmente ao item 5 deste Termo de Referência, concernentes à 

Integração dos Sistemas e aos Requisitos Obrigatórios nos Sistemas. 

- Caso a empresa classificada em 1º lugar não obtenha êxito na referida Prova de Conceito, a sua proposta será 

considerada desclassificada e a Comissão convocará as demais subsequentes classificadas do certame, até que 

se obtenha uma vencedora. 

- Durante a realização da Prova de Conceito, a Comissão poderá   efetuar questionamentos à LICITANTE 

objetivando a verificação dos requisitos constantes deste Termo Descritivo. 

- Todos os equipamentos necessários para apresentação da Prova de Conceito serão de responsabilidade dos 

respectivos licitantes. 

 

10 – FUNCIONALIDADES EXIGIDAS NOS SISTEMAS 
10.1 – 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 12 X 36 horas para alguns cargos com esta característica.  

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

- Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e cancelamentos por 

funcionário conforme configuração.  

- Permitir dar manutenção manual dos períodos aquisitivos de férias alterando a data inicial e final conforme 

configuração.  

- Permitir visualizar as faltas e os descontos de faltas que o funcionário teve dentro do período aquisitivo de 

férias e possibilitar o lançamento destas faltas de forma manual ou automática conforme configuração de férias.  

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

de faixas e ainda nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário família, piso salarial, 

entre outras).  

- Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada 

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

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

entidade.   

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

- 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, 13º salário, abono pecuniário e aviso 

prévio referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.  
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- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de suspensão 

de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.    

- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses necessários para 

aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período aquisitivo, quantidade de dias 

que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja, informar para cada configuração de 

férias as faixas para descontos de faltas em relação aos dias de direito do período aquisitivo.  

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

comprovante de rendimentos.  

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

- Permitir configurar os parâmetros da Previdência Federal assim como códigos e os percentuais que são 

utilizados na geração de valores para a Previdência Federal.   

- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referentes a Inserção, 

Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.  

- Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando informar 

um vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário.  

- Permitir configurar de modo a cadastrar, consultar, alterar e excluir sindicatos que representam as diferentes 

classes de funcionários existentes na entidade.  

- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13º 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 13º salário. O salário contratual é 

considerado de forma automática para provisão não sendo necessário informá-lo neste cadastro.  

- Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que incidam no 

cálculo da entidade, ou alterar o processo de provisionamento para tratar os eventos principais como médias 

e/ou vantagens.  

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

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

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

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

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

contendo todos os bancos reconhecidos pela FEBRABAN, não sendo permitido inserir novos bancos, ou excluir 

algum banco dessa listagem.  

- Configurar os vínculos empregatícios que representam a ligação dos funcionários com a entidade.  

- Permitir cadastrar e configurar mais de uma previdência municipal, através do Fundo de Previdência e Fundo 

Financeiro aceitando escolher uma ou mais previdências para o funcionário.   

- Permitir configurar os tipos de situações de afastamento do funcionário para base de cálculo, processos do 

sistema (férias, licenças, adicionais, etc), tempo de serviço para aposentadoria.  

- Permitir configurar as idades de vencimentos de salário família, por tipo de concessão e por competência de 

pagamento.  

- Emitir relação com todos os funcionários, exibindo os proventos e descontos com seus respectivos valores, o 

saldo líquido de cada funcionário, fazendo a soma dos eventos.  Ainda permite configurar os campos de 

proventos e descontos que são listados no relatório, atribuindo o valor de um ou mais eventos do sistema a 

cada um dos campos. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como agrupar os dados, e 

também ordená-los.   

- Permitir cadastrar, consultar e alterar as emissões da certidão do funcionário efetuadas através de relatório 

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

Relatórios 
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- 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, 13º 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.  

- Emitir relação com os valores líquidos salariais da folha de pagamento dos funcionários. Esses valores são 

utilizados, principalmente, para um controle resumido dos gastos com folha de pagamento, e para efetuar o 

pagamento em conta corrente dos funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como 

agrupar os dados, e também ordená-los.   

- Emitir o resumo da folha por período com todos os tipos de proventos e descontos gerados na folha, mostrando 

o valor total e a quantidade total de funcionários. Além disso, possibilitar selecionar as informações, assim como 

agrupar os dados, e também ordená-los.   

- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a previdência 

municipal, ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções. Além disso, poderá selecionar as informações 

que constarão no relatório, ordenar e agrupar as informações.  

- Possibilitar emissão de uma relação dos funcionários que tiveram o desconto do Imposto de Renda Retido na 

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

- Emitir relatórios cadastrais de Pessoas, Dependentes, Funcionários, Períodos Aquisitivos, Programação de 

férias, Afastamentos, Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos de Administração, Sindicatos, 

Tipos de Cargos, Cargos, Planos e Níveis Salariais, Horários, Feriados, Aposentadorias e Pensões, Beneficiários e 

Pensionistas, Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes de Divulgação, Atos, Movimentação de Pessoal, 

administração de vales transporte e mercado e Naturezas dos Textos Jurídicos. 

- Emitir relatórios referente aos planos de assistência médica de Operadoras de planos de saúde, Despesas com 

planos de saúde, e Procedimentos Médicos.                                                                                        

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

períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.  
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- 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 13º salário e médias e vantagens de 13º salário; que permitam ao usuário ter 

uma previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o presente 

momento. 

- Possuir relatório de provisão de férias, médias e vantagens de férias; que permitam ao usuário ter uma previsão 

do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o presente momento. 

- Emitir relatórios de simulações de pagamentos de férias, 13º salário, médias e vantagens e cálculos de períodos 

de provisão.  

- Emitir relatório com os valores das bases de cálculo do FGTS, em competências que não possuem cálculos 

efetuados pelo sistema. 

- Emitir relatório dos lotes da individualização dos valores, selecionar as informações que constarão no relatório 

e ordená-las.  

- Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as informações que 

constarão no relatório e ordená-las.  

- Emitir relatório para fazer a conferência das informações da RAIS e DIRF.  

- Permitir a visualização de todos os eventos e as bases de previdência federal, de previdência estadual e 

municipal, além de fundos de assistência.   

- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, sendo responsável por agrupar relatórios e salvar 

suas seleções em grupos, para posterior emissão.  

- Possuir gerador de relatórios que permita aos usuários criar novos relatórios ou ainda alterar os relatórios e 

layouts já existentes.  

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

relatórios anuais.   

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

proventos, descontos e bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente e agrupadas 

para cada funcionário gerado.  

Legislação e Órgãos de Controle 

- Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente o SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO E AUDITORIA – SIGA, adotado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conforme layouts e 

parâmetros estipulados por este. 

- Permitir ao administrador cadastrar os dados da entidade como: cnpj, endereço, tipo de administração, código 

para o TCM, informações complementares, dados do fornecedor de software house e parâmetros da 

previdência, atendendo as exigências do e-Social.    
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- Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pessoa física no site da Receita Federal, por meio do cadastro 

de pessoas.  

- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.  

- Registrar os tipos de administração, armazenando histórico das alterações realizadas atendendo a exigência 

legal do e-Social. Entende-se por tipo de administração as várias formas de gerenciamento das entidades 

- Permitir registrar todas as informações referentes aos atos legais associados às movimentações cadastrais do 

funcionário. Por meio desses dados são gerados os registros a serem enviados para o Tribunal de Contas. Os 

registros desse cadastro podem ser gerados automaticamente pelo sistema, caso seja informado o código do 

ato durante o cadastramento de uma movimentação (admissão, alteração de cargo, alteração salarial, 

demissão/exoneração, etc). Esse cadastro, também, pode ser feito manualmente, bastando para isso, cadastrar 

a movimentação de pessoal no próprio cadastro.  

- Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pessoal. Estas movimentações servem para alimentar o 

registro funcional e, também, para gerar informações necessárias ao Tribunal de Contas. De maneira geral, cada 

alteração cadastral - alterações salariais, de cargo, de lotação, admissão, exoneração ou demissão, 

aposentadoria, falecimento, transferências, etc - sofrida pelo funcionário, pode ser considerada um tipo de 

movimentação de pessoal.  

- Permitir cadastrar os tipos de atos utilizados pela entidade; partindo-se de uma lista predefinida pelo sistema, 

a qual indica se o ato é um decreto, um edital, uma deliberação etc. Desse modo, o usuário pode personalizar 

uma lista predefinida, criando um tipo de ato conforme a necessidade ou exigência legal. As informações desse 

cadastro são utilizadas para a geração de informações para o Tribunal de Contas.  

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

- Permitir o registro de todos os atos emitidos pela entidade que autorizam movimentação cadastral para os 

funcionários. Os atos podem ser dos mais variados tipos, como por exemplo: admissões, exonerações, 

alterações de cargo, etc. Eles são utilizados para alimentar a ficha cadastral do funcionário, criando o seu 

histórico funcional, e servindo, também, para geração das informações requeridas pelo Tribunal de Contas.  

- Controlar os planos e as despesas de mensalidades utilizados pelos funcionários e seus dependentes. Os 

eventos de desconto são informados automaticamente no cálculo de folha de pagamento, estes recursos 

também servem de base para a DIRF.  

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

entre outros.  

- Permitir a emissão de guia de recolhimento do IRRF (Imposto de Renda dos Funcionários). Ao emiti-la, poderá 

escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações  

- Permitir a emissão da guia para fins de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social para 

funcionários que não possuem rescisão por motivo de morte, pois as informações referentes a rescisão são 

geradas automaticamente pelo processo da Sefip.  

- Permitir o cadastro do tipo de controle de jornada de trabalho que está sendo utilizado pelo funcionário para 

atendimento as exigências legais do 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 eSocial.  

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

geração do arquivo Homolognet e TRCT – conforme Portaria 1621/2010.  

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

- Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já 

incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.  

- Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data inicial e data final quando for 

o caso. Estas informações servem de base para isenção do I.R.R.F por moléstia grave.  
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- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e possibilitar, 

inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de março de 2007.  

- Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos e tomador de obra conforme legislação e 

sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.  

- Permitir que sejam cadastrados os processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários para 

posterior geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650 e informar em qual competência e valor 

deseja pagar as indenizações conforme decisão judicial.  

- Registrar os atos e todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações 

de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos conforme a solicitações do TCM.  

- Gerar automaticamente uma chave única (código) para cada funcionário, possibilitando posteriormente o 

envio e validação para o eSocial.    

- Permitir o início do provisionamento de pagamentos de férias e 13º salário, mediante informação de data, 

escolhendo os períodos a serem provisionados e podendo provisionar os beneficiários de pensão por morte, 

atendendo as exigências legais do Plano de Contas Aplicada ao Setor Público - PCASP.  

- Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos). Serve para atender ao convênio firmado 

entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e municipais do Identificar as pessoas falecidas 

para cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.    

- Permitir cadastrar informações de alguns tipos de afastamentos para atender a exigências do eSocial.  

- Permitir as Entidades uma forma de identificar possíveis divergências entre os cadastros internos das 

empresas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a fim de não 

comprometer o cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no eSocial, através da extração dos dados 

conforme layout disponibilizado pelo eSocial.  

- Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.  

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

- Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos na competência ou dia 

informado (CAGED).  

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

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

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

- Permitir a visualização de possíveis inconsistências na base de dados na entidade, que são exigidas para a 

validação do eSocial, selecionando competência, modelos, agrupando informações.  

- Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores contratados à 

época, conforme instruções da CEF.  

- Permitir registrar os valores das remunerações que montaram as bases de cálculo do FGTS de competências 

anteriores, as quais não tenham sido calculadas no sistema. Essas bases serão utilizadas no processo de 

individualização, ou no recolhimento do FGTS em atraso, conforme instruções da CEF.  

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

- Gerar mensalmente a guia do INSS com o valor para o Instituto Nacional do Seguro Social. Permitir escolher o 

modelo e quebra para a geração da guia.  

- Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010 atualizada pela 

portaria 1057/2012. 

- Permitir gerar o arquivo com informações referentes ao pagamento de FGTS em atraso, para ser validado pelo 

sistema REMAG (RE em meio magnético) 

- Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma matrícula, 

podendo ser inseridas informações de pagamento em juízo e número do processo em atenção aos requisitos 

do e-Social. 

Outras Funcionalidades  

- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo 

usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.   
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- Permitir a inclusão de um usuário a um grupo.  A existência de grupos visa gerar características de acesso 

comuns aos usuários pertencentes ao grupo, ou seja, todas as permissões definidas para um grupo são 

atribuídas aos usuários que compõem esse grupo.  

- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais você posteriormente concederá 

permissões para acessar o sistema e desativar usuários.  

- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos funcionais, 

organogramas e/ou vínculos empregatícios.  

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

- Permitir alteração ou atualização dos dados cadastrados usuário como: Nome, Cargo, Secretaria, Setor, Ramal, 

Matrícula, Telefone, Celular e E-mail.  

- Possuir cadastro único com dados de pessoas com foto, integrado com o sistema de RH.   

- Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas poderão 

ser utilizadas para o depósito de salário dos funcionários.  

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

inicial e final.  

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

conforme a sua necessidade.  

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

documentos estarão já vinculados a esta.  

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

- Controlar a lotação e localização física dos servidores.   

- Permitir registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através 

da informação do ato.  

- Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo.  

- Permitir cadastrar os documentos solicitados para admissão do funcionário.   

- Permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados para a admissão do funcionário.  

- Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor automaticamente, 

sem a necessidade de manutenção todo mês.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores 

com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.  

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

conforme a sua necessidade.  

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

por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.  

- Permitir registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de permanência. 

Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdência ou assistencial ao qual o funcionário está vinculado.  

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

outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.  

- Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de cada 

serviço prestado, permitindo informar seus dependentes para desconto no IRRF.  

- Permitir cadastrar os beneficiários do autônomo para deduzir os descontos de dependentes de IR sobre os 

pagamentos efetuados pelo serviço.   

- Efetuar a geração automática dos serviços de forma que, para cada mês compreendido entre as competências 

informadas, sejam geradas as informações especificadas.  

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

informar a data prevista para o início do gozo de férias.  

- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.  

- Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de gozo e 

cancelamentos, suspensões dos períodos ou manutenção manual dos períodos aquisitivos.  
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- Permitir registrar ou dar manutenção nos vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e 

período de permanência.  

- Permitir o cadastro de processos judiciais, processos de pensão alimentícia e reclamatórias trabalhistas dos 

funcionários, possibilitando informar as competências do processo.  

- Permitir armazenar as informações dos funcionários que são estagiários, bem como informações sobre a sua 

escolaridade para o acompanhamento do andamento do estágio.  

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação 

institucional, conforme a sua necessidade.  

- Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexibilização no controle de funcionários, já que dentro do 

organograma da entidade não se permitem controles adicionais por espécie de contratação ou características 

comuns de determinado grupo.  

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

laborais.   

- Permitir registrar os possíveis tipos de cargos utilizados.  

- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros possibilitam 

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

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

conforme a sua necessidade.  

- Permitir diferentes configurações de férias por cargo.  

- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrar 

algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.  

- Permitir a realização da manutenção das quantidades de vagas existentes para o cargo.  

- Permitir fazer a manutenção do plano salarial do cargo, realizando indicações de nível, classe e referência, que 

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

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

serão realizadas.  

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

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

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

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

de carreira do servidor com a finalidade de nivelar os salários de certos grupos funcionais.  

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

momento da geração.  

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os níveis 

salariais, conforme a sua necessidade.  

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

A#".  

- Permitir estipular regras que irão gerar atraso na concessão da progressão salarial do funcionário conforme as 

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada.   

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

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

- Permitir controlar vagas do cargo por concurso via parâmetro. Quando marcado, aceita que o sistema controle 

o número de vagas do cargo, no concurso pelo qual o funcionário foi nomeado. Quando desmarcado, o controle 

será feito exclusivamente pela quantidade de vagas do cargo.  

- Possuir processo de progressão salarial automatizado, alterando os níveis 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.  
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- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cargo, 

conforme a sua necessidade.  

- Permitir cadastrar os meios de comunicação responsáveis pela divulgação dos documentos legais que tenham 

divulgação e exposição obrigatórias.  

- Permitir informar as fontes utilizadas para a divulgação do ato.  

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

a sua necessidade.  

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

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e 

pensões, através da informação do ato.  

- Permitir o registro das fases processo de aposentadoria, sendo que um processo pode passar por vários 

trâmites diferentes e pode inclusive, passar várias vezes pelo mesmo trâmite em períodos diferentes.  

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

pensão por morte tem direito. Os vencimentos são discriminados por evento e por competência, para que 

possam ser identificados nos casos de modificações dos valores.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através 

da informação do ato.  

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

encerramento da pensão.  

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

incapaz.  

- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este cálculo ao ser 

informada a data de encerramento da pensão.  

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

conforme a sua necessidade.  

- Calcular o reajuste de valores dos eventos de pensão e aposentadoria informados no sistema.  

- Permitir o controle da concessão e desconto de vale-transporte e mercado.  

- Permitir cadastrar o trajeto a ser percorrido ou pontos de destino das linhas de ônibus, utilizados para a 

concessão de vale-transporte.  

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

terá direito.  

- Permitir cadastrar procedimentos médicos, realizando um detalhamento sobre o tipo a vigência, o valor e o 

percentual de coparticipação dos funcionários conforme os planos pré-estabelecidos.  

- Permitir reajustar os percentuais sobre os valores dos planos de saúde e a nova vigência estabelecida. Desta 

forma, permite de forma coletiva, alterar os valores para todos os funcionários que utilizam os planos de saúde.  

- Permitir importar as despesas dos planos de saúde, através de arquivo disponibilizado pelas operadoras, onde 

os valores serão calculados automaticamente na folha de pagamento dos funcionários.  

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

vários funcionários.  

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

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

legislação.  

- Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipos: proventos, descontos e eventos informativos que 

servem somente para realizar o cálculo interno não havendo crédito ou débito do salário pago ao funcionário.  

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

- Garantir que as alterações realizadas nos eventos irão acompanhar os cálculos de provisão.  

- Permitir selecionar quais eventos iram realizar a baixa de provisão.  

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

conforme a sua necessidade.  
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- Permitir cadastrar campos que o administrador julgue necessários na guia dados adicionais dos cadastros de 

funcionários, cargos, organogramas, beneficiários, atos, eventos, tipos de cargos, pessoas, históricos de 

funcionários, níveis e históricos de níveis salariais.  

- Permitir o cadastro e manutenção dos endereços das pessoas físicas e jurídicas, mantendo suas informações 

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

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

relatórios rotineiros.  

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

folha de pagamento.  

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

previdência municipal e estadual. Também informar percentuais para o índice de aporte e percentual para 

administrar o fundo de Previdência e Assistência.   

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para os tipos de 

afastamentos conforme a sua necessidade.  

- Permitir que seja definida a máscara do organograma, que é o que determina as unidades orçamentárias e 

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

da folha de pagamento. A máscara delimitará com quantos níveis (divisões) a entidade irá trabalhar, estabelece 

quantos dígitos cada nível poderá utilizar. 

- Permitir cadastrar 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 13º salário adiantado e integral, adiantamento e 

complementar.  

- Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagamento.  

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

competência em que expira o contrato.  

- Possuir rotina de cálculo de provisão com opção de ser realizada junto ou separado com o cálculo de 

processamento mensal e 13° Salário.  

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

fevereiro.  

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

- Permitir o cálculo individual dos valores de férias, permitindo a concessão dos dias de gozo, abono de férias, 

realizando automaticamente a baixa nos períodos aquisitivos, assim como a baixa de provisão de férias.  

- Permitir exibir a consulta das férias proporcionais, onde o usuário terá uma visão da atual situação de cada 

período aquisitivo e ainda compreender como o sistema calcula determinadas informações através do uso de 

legendas em cada campo que serão detalhadas logo abaixo.  

- Permitir calcular os valores de férias para vários funcionários selecionados, a concessão dos dias de gozo e 

abono de férias, e a devida baixa nos períodos aquisitivos. Também calcular as férias previstas para os 

funcionários de acordo com o período aquisitivo.  

- Permitir calcular férias para os funcionários que tiveram programação de férias informadas. As informações 

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

- Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.  
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- Permitir o pagamento do 13º 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, 13º salário integral, férias e rescisórias, 

para a competência atual ou para competência futura. Não permitir a emissão de guias e geração de arquivos 

para órgãos federais quando o cálculo é simulado.   

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

foram alterados de um registro para outro deverão aparecem em cor, para facilitar a identificação, e ao clicar 

num dos registros.   

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cadastro de 

Históricos dos funcionários conforme a sua necessidade.  

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

foram alterados de um registro para outro aparecem na cor azul, para facilitar a identificação, e ao clicar num 

dos registros.   

- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cadastro de 

Históricos dos beneficiários conforme a sua necessidade.  

- Registrar as alterações cadastrais no histórico de beneficiários.  

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

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

num dos registros.   

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através 

da informação do ato.  

- Permitir excluir ou cadastrar as alterações salariais através de aumentos em percentual, ou de rotinas de 

alterações de avanços de classe e referência ou de progressões, ou ainda de fórmulas de alteração salarial 

conforme necessidade da entidade.  

- Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.  

- 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.   
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- 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, 13º Adiantamento, 13º Salário, 

Férias) de cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário não altere cálculo de folha 

com processo fechado.  

- Bloquear qualquer tentativa de alteração no histórico de funcionário quando o processamento da folha estiver 

com data informada.  

- Permitir inserir uma data de liberação que irá determinar a visualização dos recibos de pagamentos de salários 

aos funcionários, beneficiários, aposentados e pensionistas através de sistemas na Internet.  

- Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de funcionários que já 

tenham sido calculados na folha.  

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

processamento dos lotes em grupo.  

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

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

o modelo, o tipo de impressão e fazer a seleção das informações.  

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

indicar a quantidade de férias vencidas e proporcionais de cada funcionário, facilitando dessa forma a 

verificação de quais funcionários precisam gozar férias com maior urgência.  

- Emitir uma planilha para preenchimento do lançamento de variáveis na folha de pagamento na mesma 

constam seis campos a serem definidos, listando os funcionários desejados.  

- Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas competências, 

inclusive com anos diferentes.  

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

já existentes. 

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

entidade.  

- 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, 13º salário 

ou rescisão de contrato.  

- Permitir a visualização de empréstimos consignados. Consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo 

com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.   

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

usuário.  

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

aquisitivos.  

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

situações: dias de licença devido ao atestado médico, quaisquer afastamentos lançados, faltas descontadas em 

folha e que não foram abonadas, férias, transferências e rescisões etc.  

- Permitir a consulta dos cálculos de provisão para férias, 13° Salário e encargos efetuados no sistema de acordo 

com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.  

- Permitir a consulta das despesas com plano de saúde selecionado a competência e o funcionário.  
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- Permitir a consulta dos vales-transportes informando por competência os vales utilizados por um determinado 

funcionário dentro de um período de competências. Nela deverão ser discriminados os vales por faixa, linha e 

local de trabalho, indicando o valor dos vales e quanto foi descontado do funcionário por eles.  

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

organogramas.  

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

já demitidos, sem a necessidade redigitar todos os dados.   

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

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

competência por empresa, linha de ônibus, local de trabalho ou conforme faixa salarial.  

- Permitir realizar a unificação de um ou mais registros que passam a assumir o lugar de outro, passando a 

constar somente um registro. A unificação cadastral se refere aos cadastros de bairros, logradouros e 

organogramas.  

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

incidências.  

- Permitir verificar o grau de dependência entre os eventos.  Essa informação é utilizada para que o usuário saiba 

quais eventos são dependentes e para corrigir eventuais problemas com fórmulas. 

- Permitir verificar se as fórmulas de cálculo da folha e de cálculo de alteração salarial estão iguais às fórmulas 

padrões do sistema, ou ainda, se as fórmulas contêm uma fórmula padrão correspondente. A rotina também 

deve indicar se o evento não possui nenhuma fórmula. 

- Permitir a consulta das incidências das bases de cálculo, ou seja, os eventos utilizados para compor o cálculo 

da base que está sendo consultada, e, também, os eventos que utilizam a base consultada para comporem seus 

valores.  

- Permitir verificar as situações das fórmulas de maneira completa, ou seja, analisar todos os eventos que 

compõem uma base e os que incidem em outras. Com isso, identifica-se o grau de dependência entre as 

fórmulas dos eventos, analisando se a ordem de cálculo proposta tende a calcular os eventos na ordem ideal.  

- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão, considerando 

os dias de licenças, atestados, faltas, etc...  

- Permitir consultar os eventos a calcular, ou que já compuseram líquido em algum cálculo de férias/13º salário 

ou ainda que estão configurados como eventos de 13º salário e 13º 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. 

 

10.2 – 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 integrados 

com o sistema de Folha de Pagamento.  

Configuração e Parametrização 

- Permitir cadastrar concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas de cargos públicos por 

meio de editais e critérios de aplicação de provas na área de conhecimento conforme configuração informada 

no sistema.  

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

pelos bancos.   
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- 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 13º salário.  

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

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

- Permitir configurações diferentes de formas de contagem de períodos de licença-prêmio por cargo.  

- Permitir configurar o período para a aquisição da licença-prêmio em anos ou em dias.  

- Permitir configurar o período – se o período de gozo da licença deve também ser lançado como um 

afastamento e qual o tipo do afastamento a ser lançado.  

Relatórios 

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

Cadastro de Laudos Médicos.  

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

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

anteriores, averbações para aposentadoria, licença-prêmio, adicionais de tempo de serviço, bolsa de estudo e, 

além de estar integrado com a folha de pagamento.  

- Emitir relatórios cadastrais dos funcionários 

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

períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.  

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

- Emitir relatórios cadastrais referente Movimentação de Pessoal  

- Emitir relatórios cadastrais referente a aposentadorias e pensões:  

- Emitir relatórios cadastrais referente Concursos Públicos e Processos Seletivos.  

- Emitir relatórios cadastrais referente Medicina e Segurança do Trabalho.  

- Emitir relatórios cadastrais referente Cursos e Formações. 

- Emitir relatórios cadastrais referente avaliações, conceitos e fatores. 

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

Licenças-prêmio; Funções dos Funcionários e Compensação de Horas. 

- Emitir relatórios cadastrais referente às parametrizações do sistema. 

- Permitir, através de atalho na tela inicial do sistema, acessar cadastros, processos e relatórios, além de incluir 

novos menus favoritos para facilitar a usabilidade do sistema.  
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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 

nº 1.121, de 8 de novembro de 1995. 

- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.  

- Ter controle dos dependentes, com datas de vencimento do salário família, da relação de dependência para o 

IRRF  

- Permitir cadastrar responsáveis pelos PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário  

- Permitir cadastrar e acompanhar as informações da avaliação do estado de saúde do funcionário, podendo ser 

submetido a exames, devido ao seu trabalho ou qualquer outro fator que o leve a ser examinado. Essas 

informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)  

- Permitir cadastrar os fatores de risco a que se expõe um funcionário. Essas informações servem para gerar o 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).  

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

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

Previdenciário).  

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

informações servem para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).   

- Permitir cadastrar os bens adquiridos pela entidade. Equipamentos de Proteção Individual - EPI, Equipamento 

de Proteção Coletiva - EPC.  

 

Demais Funcionalidades  

- Permitir limitar o acesso de usuários às informações de funcionários de determinados grupos funcionais, 

organogramas e/ou vínculos empregatícios.  

- Possibilitar o lançamento históricos de tempo de serviço anterior, permitindo averbar esses períodos 

anteriores como: tempo para a aquisição de licença-prêmio; tempo para a aquisição de adicional; tempo válido 

para a contagem de tempo de serviço. 

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

do bolsista.   

- Permitir registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade, informando 

a competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.  

- Permitir cadastrar as emissões da certidão de tempo de serviço para posterior emissão.  

- Controlar a lotação e localização física dos servidores.   

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

informação do ato.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores 

com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.  

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

conforme a sua necessidade.  

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

informar a data prevista para o início do gozo de férias.  

- Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do funcionário, tais 

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

- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente.  

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

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

- Registrar atos de elogio, advertência e punição.  

- Possibilitar a geração automática de um afastamento, se for o caso.  

- Permitir cadastrar processos administrativos para identificar motivos que levem a exoneração ou demissão de 

um funcionário concursado, podendo informar a banca avaliadora e a conclusão do processo.  

- Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação 

institucional, conforme a sua necessidade.  

- Permitir criar quadros de cargos conforme a legislação ou estatuto da entidade. Estes quadros possibilitam 

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

- Permitir diferentes configurações de férias e licença-prêmio por cargo.  

- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrado 

algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.  

- Permitir o controle de níveis salariais do cargo.  

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

conforme a sua necessidade.  

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

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

e os planos previdenciários do cargo.   

- Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de cargo, 

admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.  

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

constituem o ato.  

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

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e 

pensões, através da informação do ato.  

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

encerramento da pensão.  

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

incapaz.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através 

da informação do ato.  

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

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

avaliações do concurso público, podendo ser de forma manual ou automática.   

- Permitir cadastrar as comissões avaliadora dos concursos e seus membros que irão participar sendo 

presidente, secretário ou membro.  

- Permitir cadastrar as pessoas que irão se candidatar a vaga do cargo publicada no edital do concurso informado 

e efetuar a avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo.   

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

- Permitir cadastrar os locais que irão ser efetuadas as avaliações sobre os candidatos inscritos no concurso, 

informando local, bloco, sala e nº 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.  
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- Oferecer opção para agendamento de consultas e exames médicos.  

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

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

- Possibilitar o cadastramento da ficha de avaliação médica "Anamnese", para fazer a entrevista de saúde do 

candidato à vaga da função na entidade.  

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

médicos.  

- Permitir cadastrar ou vincular pessoa jurídica como instituição médica.  

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

profissional.  

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

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

cargo do administrador aceitar ou recusar a solicitação.  

- Permitir o planejamento e execução de cursos de aperfeiçoamento com as seguintes características:  

- Definir cronograma, carga horária e data da emissão de certificado  

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

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

colaboradores.  

- Permitir cadastrar as avaliações de tipo estágio probatório, avaliação de desempenho e outras avaliações para 

os funcionários segundo a classificação que a entidade julgar necessário aplicar.   

- Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação por parte do 

sistema se servidor atingiu média/somatório definido ou necessidade de geração de processos administrativos.   

- Permitir cadastrar forma de avaliação do servidor que se encontra de acordo com o estatuto do órgão e 

possibilidade de definir um tipo de avaliação padrão, sendo vinculada automaticamente ao servidor na sua 

admissão por concurso.  

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

do funcionário.  

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

avaliação.  

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

administrativo.  

- 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.  



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI        29  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

  CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136   

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

função.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as funções gratificadas exercidas pelo 

servidor, através da informação do ato.  

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

gozo da licença-prêmio.  

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

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao gozo de licença-prêmio do servidor, 

através da informação do ato.  

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

afastamentos apresentados na configuração de licença-prêmio.  

- Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição de adicional.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional ao servidor, através 

da informação do ato. 

- Possuir controle de compensação horas.  

- Controlar a emissão de autorizações de diárias.  

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

discriminando-as em cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.  

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

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

servidor.  

- Possuir tipos diferentes de aposentadoria: Tempo de Serviço, Idade, Invalidez, Compulsória, Especial 

(Professor).  

- Registrar o valor do piso e do teto para o pagamento de aposentadorias indicados para um período.   

- Controlar automaticamente os períodos de aquisição de adicionais e de licenças prêmio, de acordo com as 

respectivas.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através 

da informação do ato.  

- Possibilitar encerrar o concurso a fim de não ser alteradas as informações e candidatos que participaram deste 

afim de ser admitidas como funcionários.   

- Registrar os tempos referentes a contratos rescindidos anteriormente, experiências anteriores e averbações 

que devem ser contados para adicionais, licenças-prêmio ou tempo de serviço.  

- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através 

da informação do ato.  

- Gerar as despesas referentes aos planos de saúde no período informado e lança no cadastro de despesas de 

plano de saúde do funcionário.  

- Importar os planos de saúde com todas as informações de contrato, abrangência, valor atual do plano da 

operadora para o cadastro de despesa de plano de saúde do funcionário.   

- Gerar as avaliações de estágio probatório, avaliação 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 informações 

devem ser exibidas. 

- Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme 

legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.   
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- 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 frequência 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 dados.  

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

- Permitir na consulta rápida nos cadastros. Ex: identificar os funcionários que estejam demitidos de forma que 

sejam demonstrados em destaque. Além das consultas padrões, já existentes no sistema, poderão ser criados 

vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário.   

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

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

sistema.   

- Permitir fazer as consultas sobre as situações ocorridas com o funcionário desde sua admissão, considerando 

os dias de licenças, atestados, faltas, etc...  

- Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o 

processamento para cada funcionário.  

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

- Permitir calcular datas possibilitando fazer conversões de datas, dias, meses e anos para lhe auxiliar a obter 

informações de forma rápida e prática. 

 

10.3 – Sistema de Contracheque 

Configuração 
- Permitir ao administrador do sistema vincular os usuários aos servidores importados no sistema. 
- Permitir ao administrador configurar as permissões de acesso dos usuários. 
- Permitir ao usuário com permissão em um único ambiente, aprovar ou reprovar as solicitações realizadas pelos 
servidores.     
- Permitir ao usuário com perfil administrador adicionar e conceder permissões por funcionalidades para 
usuários e grupos de usuários. 
Relatórios 
- Permitir ao usuário a emissão de um relatório com todas as informações que comprovem o rendimento e 
retenção de IRRF da pessoa do funcionário. 
- Permitir emissão de um relatório da movimentação dos funcionários em um determinado exercício, 
detalhando as bases de cálculo. Todas essas informações são apresentadas mensalmente. 
- Permitir ao usuário a emissão por meio de relatório as marcações de ponto, selecionando o ano e período de 
apuração. 
- Permitir a impressão em documento no formato PDF do código token de vinculação do usuário com o servidor. 
Outras Funcionalidades  
- Permitir acesso via internet das informações dos servidores. 
- Permitir consultar ou alterar as informações da entidade no sistema. 
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- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de alterações cadastrais 
pessoais. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que comprovem 
a necessidade das solicitações de alterações cadastrais pessoais, dispensando a locomoção do usuário até o 
departamento/setor/entidade. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de cursos de 
aperfeiçoamento, palestras, treinamentos, seminários e workshop. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de graduações. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de programação de férias. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de licenças diversas. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem anexos de imagens que comprovem 
a necessidade das solicitações de licenças diversas, dispensando a locomoção do usuário até o 
departamento/setor/entidade. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de adiantamento de 13° 
salário, de férias e de salário. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício, como plano 
de saúde e odontológico. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade realizem solicitações de benefício de vale 
transporte, vale refeição e vale alimentação. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade efetuem solicitações de benefício de seguro 
de vida e podendo ser solicitado para os dependentes. 
- Permitir que os usuários por meio de cada matrícula e entidade façam solicitações de folga, do tipo: Banco de 
horas, Desconto em folha e compensação de horas extras. 
- Permitir que os usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem solicitações de dúvidas sobre qualquer 
assunto. 
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula e entidade consultar os recibos referentes aos pagamentos 
efetuados por meio da folha de pagamento. 
- Permitir ao usuário a consulta de todas as informações que comprovem o rendimento e retenção de IRRF da 
pessoa do funcionário. 
- Permitir que o usuário visualize todo o seu histórico financeiro, como, por exemplo, proventos, reajustes, 
descontos. 
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações pessoais do servidor. 
- Permitir ao usuário por meio de cada matrícula consultar as informações contratuais, possibilitando visualizar 
detalhes do cargo, salário, organograma, férias, alterações de salário e cargos. 
- Permitir ao usuário consultar as marcações de ponto, selecionando o ano e período de apuração. 
- Permitir aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas. 
- Permitir a geração e o envio do código token de vinculação do usuário com o servidor por e-mail. 
 

10.4 – Sistema de Registro de Ponto 

Integração 

- Possibilitar a integração automática com o sistema de Ponto, por meio de um processo para a coleta das 

informações de relógios, locais de trabalho e de funcionários. 

Configuração 

- Permitir a configuração de amostras digitais nas coletas biométricas. 

- Permitir o cadastro dos locais de trabalho.  

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

- Configurar a criticidade na coleta e verificação das marcações digitais. 

- Configurar as permissões de acesso dos usuários do sistema. 

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

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

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

- Permitir a configuração do tipo de biometria definida pela entidade. 

- Permitir a configuração da origem do horário do relógio. 

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

- Permitir a configuração de quais funcionários podem registrar marcação. 

- Permitir a criação e configuração de vários relógios, em locais de trabalhos diferentes. 

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

funcionários. 

Relatórios 

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

selecionado. 

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

relatórios. 

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

funcionários com ou sem biometria e entidades com o sem cartão de ponto duplicado. 

- Permitir a consulta, o agendamento e a emissão de relatórios. 

- Possibilitar aos administradores e coordenadores a emissão de relatório das matrículas excluídas, filtrando: 

entidades, funcionários e relógios. 

Outras Funcionalidades  

- Permitir a atualização os dados cadastrais da entidade. 

- Permitir o cadastro de relógios e o vínculo das entidades. 

- Permitir a seleção de qual tipo de dispositivo biométrico, entre os homologados, o relógio irá utilizar. 

- Permitir a exibição ou ocultação da lista de marcações exibidas na tela do relógio. 

- Possibilitar a criação de várias funções para registros de marcação de entrada e saída para os relógios. 

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

- Possibilitar aos administradores e coordenadores monitorar as marcações de seus subordinados identificando 

possíveis incoerências de registros. 

- Permitir a vinculação de funcionários da entidade ao usuário logado e conceder acesso de forma automática 

através da confirmação de dados.  

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

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

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

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

- Gerenciar as mensagens encaminhadas com as solicitações de alterações e/ou inclusões de marcações de 

ponto dos funcionários. 

- Possibilitar a exibição de um contador para realização da marcação após alguns segundos, caso o usuário não 

o faça por si, confirmando a marcação no ponto.  

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

efetuar o login. 

- Possibilitar a exibição em lista das últimas marcações registradas no relógio 

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

- Permitir a sincronização das marcações de ponto dos funcionários registradas no relógio logado. 

- Permitir a atualização da lista de funcionários aptos a registrar marcações e das alterações efetuadas no relógio 

logado. 

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

do relógio.  

- Permitir a geração de token (chave) para vincular as entidades de sistema de ponto eletrônico, realizando a 

importação automática das marcações.  

- Permitir a exclusão de uma matrícula vinculada a uma pessoa diretamente no sistema. 
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10.5 – Sistema de Apuração do Ponto Eletrônico 

Integração 

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

Configurações 

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

informações complementares e parâmetros da previdência. 

- Permitir ao administrador configurar permissões de acesso a menus, a inserção, alteração e exclusão 

diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual. 

- Permitir ao administrador, realizar o gerenciamento dos usuários, grupos de usuários incluindo e excluindo 

usuários e grupos de usuários, alterar suas senhas e definir permissões de acesso dos mesmos.  

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

ponto aberto. 

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

abertas. 

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

feriados devidamente cadastrados. 

- Permitir a parametrização para realização ou não da geração de marcação automática de horas extras em 

ponto facultativo devidamente cadastrado. 

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

pontos facultativos. 

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

marcações alocadas. 

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

- Permitir a parametrização de faltas que deverão impactar em Férias, 13° Salário e desconsiderar nas 

prorrogações das rotinas de avaliações. 

- Possibilitar a configuração de qualquer tipo de ocorrência entre os padrões já disponibilizados na instalação, 

além de permitir a criação de novas funcionalidades. 

- Permitir a configuração das refeições autorizadas de horários, valores e eventos vinculados ao refeitório e 

relógio pré determinado registrando as marcações. 

- Permitir a configuração de diferentes motivos de faltas que poderão ocorrer com o funcionário. 

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

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

- 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 12 x 36 horas para cargos com esta característica. 

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

- Permitir a configuração dos motivos padrões para alterações das marcações. 

- Possibilitar a configuração das funções disponibilizadas no Relógio. 

Relatórios e Gráficos 

- Permitir a emissão de relatórios dos horários do ponto registrados no sistema, selecionado o período, 

ordenando as informações e agrupando os dados.  

- Permitir a emissão de relatórios dos períodos de trabalho registrado no sistema, escolhendo o modelo dos 

relatórios selecionando e ordenando as informações deles. 

- Permitir a emissão de relatórios das turmas registrados no sistema, selecionando o modelo dos relatórios e 

ordenando as informações deles. 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI        34  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

  CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136   

- Permitir a emissão de relatórios dos relógios registrados no sistema, escolhendo o modelo dos relatórios 

selecionando e ordenando as informações deles. 

- Permitir a emissão de relatórios das funções dos relógios de ponto registrados no sistema.  

- Permitir a emissão de relatórios dos eventos extraordinários, constando o período, se o mesmo concede ou 

não folga e o período de concessão, escolhendo o modelo dos relatórios selecionando e ordenando as 

informações deles. 

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

- Possibilitar a geração de relatórios, permitindo aos usuários criarem novos ou alterarem os mesmos, bem 

como, os layouts já existentes. 

- Permitir o gerenciamento da impressão de relatórios em lote, agrupando os relatórios e salvando as seleções 

em grupos para posteriores emissões.  

- Permitir a emissão de relatórios com todas as mensagens geradas durante a execução de lotes de impressão, 

contendo informações como o usuário que executou o lote e os relatórios pertencentes ele, e identificando as 

advertências geradas durante a execução dos relatórios do lote de impressão. 

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

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

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com o percentual de absenteísmo, escolhendo o modelo, a 

ordem e a seleção das informações. 

- Possibilitar a emissão e configuração de relatórios com as marcações importadas, ativas, anuladas e não 

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

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

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

- Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais para controle das horas apuradas, por servidor e por ocorrência, 

agrupando os valores, suprindo as faltas não descontadas em folha e escolhendo o modelo, a ordem e a seleção 

das informações. 

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

descontados na folha, escolhendo modelo, a ordem e a seleção das informações. 

- Possibilitar a emissão de relatórios com a frequência dos eventos extraordinários que os funcionários 

participaram, contendo saldo de dias, bem como, o período de folga concedido aos mesmos, escolhendo o 

modelo, a ordem e a seleção das informações. 

- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que efetuaram ou não a marcação de ponto, escolhendo 

o modelo, a ordem e a seleção das informações. 

- Possibilitar a emissão de relatórios com as faltas dos funcionários, configurando sua seleção por período, 

motivo, tipo de desconto, abonos. 

- Possibilitar a emissão de relatórios dos funcionários que foram cedidos ou recebidos por outra entidade por 

meio de transferências com ou sem ônus. 

- Possibilitar a emissão de relatórios das ausências de um ou mais funcionários, selecionando o período, tipo de 

ausência e quais registros serão emitidos, e escolher o modelo de relatório. 

- Possibilitar a emissão de relatórios das ocorrências registradas no cadastro de ocorrências, escolhendo o 

modelo, a ordem e a seleção das informações. 

- Possibilitar a emissão de relatórios de ocorrências a calcular registradas no cadastro de ocorrências a calcular, 

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

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

ano qualquer, selecionando e ordenando as informações e agrupando os dados.  

- Possibilitar a emissão de relatórios por meio de combinações entre outros relatórios como férias, alterações 

de cargo e salariais, afastamentos, entre outros, selecionando as informações que constarão em uma única ficha 

consolidada.  

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

atalho. 
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- Permitir a geração de gráfico de ocorrências por distribuição seja para um período, por cargo, local de trabalho, 

vínculo, secretaria ou centro de custo. 

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

- Permitir a geração de gráfico demonstrativo do comportamento do controle de saldo de horas extras, quando 

comparado a outros meses. 

Importação e Apuração das Marcações 

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

marcações. 

- Possibilitar a realização de cadastro de períodos de apuração, com rotinas que utilizam a ação de fechamento 

do período de apuração para processar ocorrências de ponto. 

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

cálculo de rescisão. 

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

determinado período. 

- Possibilitar a apuração das marcações simultaneamente ao processo de importação. 

- Possibilitar a reapuração do cartão ponto no período selecionado. 

- Permitir o fechamento do dia, impossibilitando que a rotina de apuração gere valores para esta data. 

- Possibilitar a emissão de extrato das compensações de horas que serão gerados ao encerrar o período de 

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

- Permitir a consulta dos lançamentos de compensação de horas que serão gerados no encerramento do período 

de apuração, sendo listados os lançamentos já realizados na compensação de horas caso o período já tenha sido 

encerrado. 

- Permitir a consulta dos lançamentos de variáveis de refeições que serão gerados ao encerrar o período de 

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

encerrado. 

- Permitir a exclusão das marcações, marcações não enquadradas, datas de apuração, apurações e ocorrências 

que foram lançadas dentro do período de apuração em aberto. 

Outras Funcionalidades  

- Permitir o lançamento de faltas justificas e injustificadas, possibilitando o desconto automático em folha de 

pagamento ou de abono das faltas. 

- Permitir o cadastro de usuários ou um grupo de usuários para os quais serão concedidas permissões para 

acessar o sistema e desativar usuários. 

- Permitir que o acesso de usuários possa ser limitado às informações de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatícios. 

- Permitir a alteração ou atualização dos dados cadastrais do usuário como: Nome, Cargo, Secretaria, Setor, 

Matrícula, Telefone, Celular e E-mail. 

- Permitir as definições dos períodos de intrajornadas e interjornadas. 

- Permitir o controle dos servidores ou visitantes através de um crachá provisório. 

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

marcações. 

- Permitir o cadastro de horários de turnos existentes na entidade para o controle do ponto eletrônico, 

informando se gera ou não marcação automática. 

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

do período noturno. 

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

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

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

Eletrônico de Ponto).  
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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; 

k) Compensação de horas extras do funcionário; 

l) Pagamento de horas extras do funcionário; 

m) Abono pecuniário de licença-prêmio do funcionário. 

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

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

- Possibilitar a disposição de fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto, permitindo ajustar a 

forma de trabalho da entidade. 

- Permitir a definição de quais as ocorrências serão geradas para a folha de pagamento. 

- Permitir o controle de saldos das horas dos servidores. 

- Permitir que sejam informadas as ocorrências que serão utilizadas para a compensação de horas, bem como 

determinar o evento para cada ocorrência. 

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

rotineiros. 

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

- Possibilitar a criação de novos tipos de ausências conforme classificação específica.  

- Permitir a geração automática das folhas de pagamentos, suas variáveis (horas extras, adicional noturno) e 

todos os lançamentos de crédito e débito no controle de saldo de horas extras do Recursos Humanos. 

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

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

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

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

- Dispor de recursos de seleção: data inicial e final, funcionário, data de admissão, organograma, vínculo 

empregatício, turma, ocorrência, bem como, avançar e retroagir, funcionando conforme a seleção. 

- Demonstrar de uma só vez e sempre que selecionado as marcações apuradas e suas respectivas ocorrências, 

escolhendo o melhor modelo de apresentação, ou seja, lista ou calendário. 

- Permitir as ações de avançar e retroagir com funcionamento subordinado à seleção 

- Facilitar ao usuário o acesso à informações do servidor, que podem ser necessárias durante a manutenção do 

ponto. 

- Permitir o acesso aos dias para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação. 

- Permitir a alocação das marcações por aproximação, sempre respeitando o par correspondente. 

- Permitir a execução das rotinas de cálculo no sistema, a fim de atribuir valor às ocorrências de ponto, tais 

como: horas normais, horas noturnas, horas extra, horas falta e outras. 

- Permitir a realização de consultas, alterações ou exclusões individuais e coletivas das ocorrências de faltas 

através da seleção configurada.  
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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. 

- 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. 

 

10.6 – Sistema de Atendimento ao eSocial 

- 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. 
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- 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. 

 

10.7 – Sistema de Compras 

Quanto à Integração 
- 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 sequencial 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. 
- 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. 
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- 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;  
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. 
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- 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. 
- 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 
Presencial 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. 
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- 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. Dessa 
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. 
- Modulo de 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: 
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 parametrização 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 
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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 qual 
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. 
- 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. 
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- 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. 
- 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 não, e 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. 
- Permitir a um profissional autorizado pela entidade, indicar a 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. 
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- 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 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. 
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- 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 contabilidade, 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. 
- 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 sequencial, 
número do contrato, descrição do material, situações, exercício, tipos de instrumentos, escrituração contábil 
pendente (sim/não), origem, solicitação de fornecimento, Nº 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 sequencial da contratação, o 
número e ano do contrato, nome e CPF/CNPJ 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. 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI        46  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

  CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136   

- 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. 
- 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. 

 

10.8 – Sistema de Patrimônio 

Quanto à Integração 

- Permitir gerar bens no sistema patrimonial a partir das liquidações de compra. 
Quanto às Configurações e aos Cadastros 

- Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo informar a abreviatura. 

- Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição e classificação, e nos casos de 

transferência entre responsáveis, organogramas, grupos de bem ou localização física. 

- Permitir o cadastro de localizações físicas. 

- Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome, CPF, telefone, e-mail, se é 

funcionário do município, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço. 

- Propiciar a indicação da configuração do organograma do município que será válida para o exercício. 

- Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da entidade. 

Quanto às Funcionalidades 

- Propiciar o controle dos bens por meio de registro de placas. 

- Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferentes métodos de depreciação, exaustão e amortização, 

permitindo a classificação em linear, soma de dígitos ou unidades, podendo ativar ou desativar. 

- Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação anual, valor residual do bem e 

vida útil do grupo de bens, com controle e consulta através de listagem dinâmica. 

- Propiciar o armazenamento de documentos relacionados ao bem, ou a sua localização, através de arquivos em 

formato pdf, doc, docx, txt, html, xls, xlsx, jpg. 

- Permitir o registro de seguros de bens, com controle de seguradora, vigência, valor e apólice. 

- Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o registro da próxima revisão. 

- Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com registro da data prevista para 

retorno. 
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- Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificando em dominicais, uso comum do povo, uso 

especial, em andamento. 

- Permitir tombar o bem, demostrando o organograma, placa e responsável. 

- Permitir informar o estado de conservação dos bens. 

- Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de estar ou não em uso.  

- Propiciar a remoção do registro do bem até quando for colocado em uso. 

- Permitir informar a moeda vigente na aquisição do bem e conversão dos valores para moeda vigente. 

- Permitir a emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens. 

- Permitir o registro e processamento da depreciação, amortização e exaustão dos bens em uso, atualizando de 

forma automática os valores depreciados no bem. 

- Propiciar o uso de formas de depreciações flexíveis, com base na necessidade. 

- Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando automaticamente a situação do bem 

para baixado, bem como estornar a baixa após sua finalização, retornando o bem para a situação antes de ser 

baixado. 

- Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de bens, e localizações físicas. 

- Permitir transferências individual ou por lote, atualizando automaticamente os novos registros no bem. 

- Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão, baixa, perda, furto, 

roubo, sucata). 

- Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais. 

- Permitir o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência técnica. 

 

10.9 – Sistema de Almoxarifado 

Quanto à Integração 

- Propiciar integração com o Sistema de Compras e Licitações para realização de entradas de materiais 

importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por meio de informações de notas fiscais 

acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores. 

- Propiciar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a realização do pedido 

ao Sistema de Compras e Licitações por meio de requisição ao Compras. 

Quanto aos Relatórios e Listagens 

- Propiciar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor. 

- Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: 

almoxarifado/deposito; período; materiais vencidos; materiais a vencer. 

- Possuir a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento do estoque, possibilitando ao 

menos a consulta dos vencidos, vencimentos em 30 dias, através de listagem dinâmica, com possibilidade de 

inclusão, alteração ou exclusão de item através da lista. 

- Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês, por estoque e o 

resultado no final no ano. 

Funcionalidades do Almoxarifado 

- Propiciar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de materiais. 

Realizando a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada. 

- Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as 

quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis em estoque. 

- Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque. 

- Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo, para poder delimitar 

ao departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao almoxarifado mensalmente. 

- Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras, para estimativa de 

custo. 

- Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como realizar o 

controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais. 
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- Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das requisições/pedidos 

de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo.  

- Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja de entrada ou saída 

de materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá 

ocorrer após a conclusão do inventário. 

- Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por depósito, por produto 

ou por produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de movimentação (entrada/saída). 

- Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos 

almoxarifados/depósitos. 

- Possuir registro do ano e mês, bem rotina de virada mensal para que seja realizada a atualização do mês e ano 

do almoxarifado. 

 

10.10 – Sistema de Protocolo 

Configuração 

- Utilizar mais de um navegador existente no Mercado. 

- Possibilitar ao administrador do sistema configurar quais usuários terão permissão para realizar a exclusão de 

processos na entidade. 

- Permitir a geração, emissão, cancelamento, baixa e estornos de Taxas para os processos. Permitindo 

configuração das taxas e inserção automática na abertura do processo,  

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a configuração das regras para 

ajuntamento de processos, para definição se o ajuntamento será realizado por anexação ou por apensação. 

- Possibilitar a configuração para que seja permitido a alteração e a exclusão de documentos anexados em um 

processo apenas pelo usuário que anexou o documento. Quando esta configuração estiver ativa, somente o 

administrador do sistema e o usuário que anexou o documento no processo, poderão alterar ou excluir este 

documento. 

- Possibilitar o envio de notificações personalizadas ao requerente e/ou beneficiário a cada trâmite processual 

através do envio de e-mail e/ou SMS.  

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar configurações e personalizações 

de notificações para envio via e-mail e SMS. 

- Possibilitar configurações para envio de e-mail ao requerente, beneficiário, usuários etc. 

- Possibilitar configurações para o envio de SMS ao requerente/beneficiário a cada processo concluído. 

- Possibilitar a visualização da etiqueta após a realização das configurações. 

- Permitir a personalização dos menus do sistema pelo próprio usuário, sem que essa personalização se aplique 

a um grupo. 

Relatórios 

- Possuir relatórios para acompanhamento de processos abertos, em trâmite, encerrados, arquivados 

- Possibilitar a emissão de relatórios cadastrais e gerenciais tais como por Solicitações, por Pessoas, por 

processos encerrados, organograma, usuários, movimentações, tempo de permanência, abertura, além de 

informações sobre estornos de arquivamentos e encerramentos.  

- Possibilitar ao usuário visualizar todas as pessoas cadastradas na entidade através de um relatório, permitindo 

visualizar todas as pessoas, ou apenas as pessoas físicas ou jurídicas. 

- Possibilitar ao usuário que possua previamente permissão de acesso a funcionalidade, escolher o formato de 

visualização dos dados emitidos através de um relatório. Os formatos disponíveis devem ser PDF, HTML e XLS. 

- Possibilitar ao usuário que possua permissão de acesso, a visualização através de um relatório, a procedência 

do processo, se o mesmo é de origem interna ou externa. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a personalização dos modelos 

dos relatórios no formato desejado, podendo definir o uso do modelo padrão, disponibilizado pelo sistema, ou 

o modelo personalizado com base nas informações que o sistema fornece. 
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- Possibilitar ao usuário que possua permissão de acesso a página, filtrar as solicitações de abertura que deseja 

visualizar, para maior assertividade na consulta, através de um relatório. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a emissão de gráficos dos 

processos abertos por organograma, solicitação e por usuários. 

Funcionalidades do Protocolo 

- Permitir o acesso via internet das informações dos servidores. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a exclusão de 

processos que não possuam movimentações, encerramento, arquivamento, ajuntamento e guias geradas 

mesmo realizado o estorno das mesmas.  

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão, realizar o acesso ao sistema sem a necessidade de instalações 

e atualizações. 

- Permitir definição do roteiro do processo por solicitação com a previsão de permanência em cada 

organograma. 

- Permitir mais de uma unidade administrativa tenha permissão para abertura de processo. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição da numeração 

sequencial de cada solicitação, permitindo escolher entre as opções: Entidade; Grupo; Solicitação; 

Sequencial/Ano   

- A numeração escolhida deverá ser apresentada ao realizar uma abertura de processos. 

- Permitir controle de numeração de processo por solicitação com possibilidade de reinício a cada novo 

exercício. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a emissão de comprovantes de 

abertura de processos. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a visualização do 

histórico de movimentações do processo consultado, para que seja possível identificar todas as movimentações 

que o processo recebeu desde sua abertura. 

- Permitir controle de acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo. 

- Permitir aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a inserção de pareceres por 

processo, possibilitando informar se o parecer realizado é conclusivo. 

- Possibilitar ao administrador do sistema realizar a definição do limite de retroação em dias para abertura de 

processos. 

- Permitir controle de documentos exigidos por assunto. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar anexação de documentos em 

formato digital, realizando vínculo a processos. 

- Manter registro de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite. 

- Permitir atualização e consulta de processos por setor. 

- Permitir movimentação de processos arquivados entre os setores registrando data de saída, devolução do 

processo, usuário e departamento que solicitou. 

- Permitir que o cidadão realize a abertura de processo, em qualquer computador ligado a internet, sem 

necessidade de se dirigir à entidade. 

- Possibilitar ao usuário que possua permissão de acesso a funcionalidade realizar consulta rápida por 

requerente e beneficiário do processo. 

- Permitir definição de estrutura organizacional através de organogramas compostos, no mínimo, por Órgãos, 

Unidades, Departamentos. 

- Possuir menus configuráveis pelo usuário conforme local de sua preferência. 

- Possibilitar retirada e devolução de documentos anexados aos processos, mantendo histórico das retiradas e 

devolução. 

- Permitir efetuar encerramentos de diversos processos simultaneamente. 

- Permitir exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no organograma destino. 

- Permitir informar taxas manualmente e inserir taxas extras.  
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- Possuir opção de bloqueio de tramitação de processos cujas taxas não tenham sido pagas.  

- Possibilitar aos usuários que possuem permissão de acesso a funcionalidade, realizar auditoria das operações 

realizadas no sistema. 

- Possibilidade de consultar as solicitações de abertura não analisadas e indeferidas através da consulta externa 

de processos. 

- Permitir aos usuários que possuam permissão de acesso a página realizar a assinatura digital de documentos 

emitidos no sistema com certificados do tipo A1 e A3, possibilitando a aplicação de múltiplas assinaturas nos 

documentos. 

- Possibilitar a visualização da Data/Hora e usuário que anexou documentos ao processo. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a funcionalidade, realizar consultas de processos 

utilizando o endereço do requerente ou do beneficiário.  

- Possibilitar aos usuários que possua permissão de acesso a página, realizar a visualização dos pareceres 

realizados no processo consultado, a fim de saber o motivo do deferimento ou indeferimento do processo, 

permitindo identificar o organograma e o usuário que inseriu o parecer. 

- Possibilitar que os usuários do sistema escolham a melhor forma para realizar o acesso ao sistema, permitindo 

fazer uso do usuário registrado na central de usuários da empresa contratada, bem como a utilização de 

certificado digital (e-CPF). 

- Possibilitar a visualização e análise das solicitações cadastradas pelo cidadão comum via Solicitação de abertura 

de processos. 

- Possibilitar ao usuário a visualização das ações a serem efetuadas ao realizar uma movimentação em um 

processo. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar registro e consulta de convênios, 

para emissão de guias de pagamento. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a edição de dados dos processos 

já registrados no sistema. 

- Possibilitar aos usuários do sistema que possuam permissão de acesso a página, encaminhar processos 

encerrados para outros organogramas, para que os mesmos possam ser arquivados. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação e a emissão de 

solicitação de comparecimento do cidadão à entidade. 

- Possibilitar aos usuários dos sistemas que possuam permissão de acesso a página, realizar a visualização de 

todos os processos que estão em análise na entidade, e a quanto tempo cada processo está sem movimentação, 

para controle dos processos que estão a muito tempo sem receber movimentação. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição da 

quantidade de processos ainda não analisados que serão permitidos por usuário. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação de organogramas 

externos, que não fazem parte da entidade, permitindo o envio e o recebimento de processos. 

- Permitir ao usuário cadastrar feriados existentes, a fim de definir as datas de vencimentos das guias de 

pagamento, para que não haja cobrança de acréscimos quando um vencimento tenha sido configurado em um 

feriado. 

- Possibilitar a visualização de organogramas que não realizaram os andamentos de processo 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso ao ambiente, realizar a personalização de scripts 

para validação da solicitação de abertura externa, conforme necessidade da entidade, permitindo a utilização 

de variáveis, tais como: Motivo da solicitação de abertura; endereço completo e outros dados do requerente 

ou beneficiário; Usuário que cadastrou a solicitação; Data/Hora da abertura da solicitação; Descrição do 

resultado da solicitação. 

- Possibilitar a recuperação de senha por SMS 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, receber e enviar mensagens 

para outros usuários pertencentes à mesma entidade, para uma comunicação efetiva entre os usuários do 

sistema. 
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- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, visualizar os últimos processos 

movimentados, permitindo que os mesmos sejam ordenados por data para visualização. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, definir quais processos serão tratados 

com sigilo e quais organogramas poderão visualizar os documentos e/ou pareceres dos processos definidos 

como sigilosos. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar estorno de 

encerramento, para que o processo possa ser movimentado novamente 

- Possibilitar a realização de trâmites de todos os processos em ambiente digital, com dispensa do trâmite em 

papéis. 

- Possibilitar ao cidadão comum e ao servidor público realizar a visualização das movimentações realizadas no 

processo consultado, a fim de ter conhecimento da situação atual do processo. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a funcionalidade, adicionar observações, quando 

necessário, ao anexar documentos ao processo, para posterior visualização ao realizar consultas de processos. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso, realizar a visualização dos dados de 

encerramento, arquivamento e estorno dos mesmos ao consultar um processo, a fim de saber em qual data e 

qual usuário realizou alteração dessas movimentações. 

- Possibilitar aos usuários do sistema. que possuam permissão de acesso a página, realizar consultas de 

processos cadastrados na entidade, para visualização das informações registradas no processo.  

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar encerramento de processos de 

forma individual ou por lote. 

- Possibilitar ao administrador do sistema, realizar a definição de qual organograma da entidade, será o 

responsável para realizar o arquivamento de processos. 

- Possibilitar aos usuários do sistema que possuam permissão de acesso a página, o envio e o recebimento de 

processos para entidades externas, para que os processos possam ser analisados, quando necessário, por 

entidades não pertencentes ao usuário. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso ao ambiente, realizar a personalização de scripts 

para validação do cadastro de pareceres, conforme necessidade da entidade, permitindo a utilização das 

seguintes variáveis: Se o parecer possuí anexos; Usuários que podem visualizar o parecer; Organograma emissor 

do parecer; Usuário que está adicionando o parecer; Descrição e Resultado do parecer. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso ao ambiente, realizar a personalização de scripts 

conforme necessidade da entidade, para validação da abertura de processos, sendo o mesmo será válido para 

todos os organogramas dessa entidade 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição das páginas do sistema 

que possibilitarão a assinatura digital de documentos. As páginas disponíveis devem ser: Abertura de processos; 

Pareceres; Entrega de documentos; Solicitação de abertura externa. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição de quais dados os 

cidadãos poderão utilizar para realizar consulta de processos. Os dados disponíveis devem ser: Número do 

processo; Nome do requerente ou beneficiário; CPF/CNPJ do requerente ou beneficiário. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar confirmação de 

recebimento de processos individualmente ou por lote de processos enviados ao organograma em que usuário 

pertence, para que os mesmos possam ser analisados no organograma. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a definição dos tipos de 

notificação que o mesmo deseja receber via e-mail. 

- Possibilitar aos usuários do sistema verificarem todas as importantes melhorias acrescentadas em cada versão 

lançada. 

- Possibilitar aos usuários que possuem permissão de acesso a página, realizar a criação de solicitações que serão 

vinculados aos protocolos. As solicitações poderão ser utilizadas pela entidade ao realizar abertura de processos 

internamente e externamente. 
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- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação de um 

resumo para cada solicitação do organograma para identificação do assunto de cada processo ao se realizar 

uma consulta. 

- Possibilitar aos usuários que possuem permissão de acesso a página, visualizar todas as solicitações de 

abertura, utilizando o período desejado para visualização, e a situação das solicitações de abertura definidas, 

que devem ser: Não analisado, Deferido, Indeferido. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar transferência de um 

processo para outro usuário pertencente ao mesmo organograma, para que o processo passe a ser analisado 

pelo mesmo. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso à página, escanear documentos, para 

que sejam anexados aos seus devidos processos automaticamente, sem a necessidade de realizar a digitação 

manual do documento. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, definir quais documentos serão de 

entrega obrigatória antes de realizar o encerramento de um processo. 

- Possibilitar aos usuários do sistema, que possuam permissão de acesso a página, realizar a visualização de 

todas as movimentações que podem ser efetuadas nos processos consultados, ou ao abrir um processo, para 

que o usuário efetue todas as movimentações necessárias em uma única página. 

- Possibilitar ao usuário a personalização dos cadastros do sistema, adicionando novos campos a eles, bem como 

a criação de novas páginas para utilização no menu de cadastros. 

- Possibilitar aos usuários que possuam permissão de acesso a página, realizar a criação de roteiros, permitindo 

defini-los em formato linear ou em paralelo, possibilitando que os processos possam ser analisados em mais de 

um organograma ao mesmo tempo. 

- Permitir ao munícipe consultar a situação dos protocolos vinculados ao seu cadastro no município consultado 

via dispositivo móvel. 

- Permitir ao munícipe a abertura de protocolos em qualquer município vinculado ao seu cadastro via dispositivo 

móvel. 

 

10.11 – Sistema de Custos 

- Integrar com os sistemas estruturantes geradores de informações de custos da entidade, sendo eles: 

Contabilidade, Folha de Pagamento, Compras e Licitações, Estoque e Patrimônio. 

- Permitir cadastrar vários métodos de custeio para uma mesma entidade. Estes métodos de custeio deverão 

ser caracterizados e terem seus alocadores de custos vinculado. Deverá também possibilitar que sejam 

utilizados métodos de custeio que não geram alocações de custos indiretos. 

- Possuir painéis interativos que permitem a análise de custos em nível de ítem de custos, permitindo a 

conferência da fidedignidade das informações de custos, bem como a conciliação com o sistema estruturante 

que originou a informação. Este painel também deverá permitir que seja realizada a auditoria das informações 

de custos. 

- Possuir painéis dinâmicos que permitem o agrupamento e desagrupamento de informações de custos 

conforme as estruturações administrativas, funcionais e programáticas. 

- Possuir parametrizações de informações dos sistemas estruturantes para caracterização do regime de 

competência. 

- Permitir uso do sistema via Web Browser com os seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior; 

Mozilla Firefox 25 ou superior, Microsoft Internet Explorer 10 ou superior; Safari 6 ou superior. 

- Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades (multi-entidade). 

- Permitir cadastrar os elementos de custos em diversos níveis sintéticos ou analíticos, bem como classificá-los 

em fixos ou variáveis. Além disto, deverá permitir que sejam vinculados os elementos cadastrados com 

vinculação ao sistema estruturante que gerará a informação de custos. 

- Permitir cadastrar o objeto de custos, vinculá-lo a classificação institucional/funcional/programática, 

cadastramento das variáveis físicas, bem como seu valor econômico, tudo isto conforme as alterações ocorridas 
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na linha do tempo. 

- Possibilitar, através de configuração, quais itens devem ser tratados como exceção na apuração de custos. 

- Possibilitar que a entidade realize o cálculo de custos sobre vários prismas diferenciados através da criação de 

visões de custos. 

- Permitir que uma visão seja exportada para que posteriormente possa ser utilizada como cópia pela mesma 

entidade ou por outra entidade, desde que devidamente autorizada pelo fornecimento da codificação de 

importação. 

- Permitir que o usuário troque a visão ou a entidade que esteja operacionalizando sem a necessidade de 

encerramento da sessão. 

- Possibilitar que sejam iniciados ou cessados os cálculos de apuração de custos de uma visão a partir de uma 

certa data através da ativação/inativação da visão. 

- Permitir o cadastro de inúmeros alocadores de custos com características distintas para os tipos de métodos 

de custeio existente, bem como sua variação ao longo do tempo. 

- Permitir o cadastro dos centros de custos da entidade, que deverão possuir as seguintes configurações: 

classificação de direto ou indireto; vinculação ao objeto de custos (se for o caso); vinculação ao método de 

custeio e alocador (se for o caso); classificação institucional/funcional/programática; elementos de custos 

vinculados e vinculação do centro custos com os sistemas estruturantes. 

- Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso para consulta das informações 

disponibilizadas nos gráficos (perfil administrador) ou apenas a operacionalização do cálculo de custos. 

- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos unitários dos objetos de custos, 

voltados aos gestores e tomadores de decisão. 

- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos gerados pelos elementos de 

custos, voltados aos gestores e tomadores de decisão. 

- Permitir gravação dos gráficos em formatos PDF, MS Word, Texto e MS Excel. 

- Possuir atalhos para visualização rápida das informações referentes às fontes de dados de cada relatório. 

- Permitir a configuração de relatórios para serem incorporados através de um link e distribuídos com outros 

usuários via e-mail. 

- Possuir o relatório de Demonstração do Resultado Econômico (DRE). 
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ANEXO II 
MODELO DE CREDENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 
   
  

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

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
  
  
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari  
Camaçari / BA  
  
  
Sr. Pregoeiro,  
  
  
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos representar no 
processo licitatório relativo ao Pregão nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta 
escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e 
apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os 
atos inerentes à referida licitação.  
  
Atenciosamente,  
  
  
  
Identificação e assinatura do outorgante  
  
  
  
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).  
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 
  

  

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

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

  
  
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari  
Camaçari / BA  
  
  
Sr. Pregoeiro,  
  
  
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada  
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão nº......................, promovida pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO 
contidas no referido Edital.  
  
Local de data,  
  
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)  
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ANEXO IV 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 
 
À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro Administrativo, Camaçari – Bahia, CEP 42.800-907.  
  
  
Prezados Senhores,   
  
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º XXX/2021, estamos apresentando proposta 

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, Registro de Ponto, Apuração 

do Ponto Eletrônico, Atendimento ao eSocial, Compras, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo e Custos, 

conforme características constantes do Anexo I - Termo de Referência, declarando expressamente, que:  

  
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;  
  
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e global do(s) 

item(ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das marcas dos produtos, conforme o caso;   
  
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, 

comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;  
  
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de execução dos serviços, frete, 

seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo- se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;  

  
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente 

habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a 
assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;  

  
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua entrega; 

 

- Declaro expressamente para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE, que implantaremos 
todos os sistemas e treinamento de pessoal no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
autorização dos serviços. 

 
  
Local e data  
   

_____________________________________________________  
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)  

(Número de identidade do declarante)  
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ANEXO IV 
MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 
   
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:  
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ/MF:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: FONE: (    )                                           FAX: (    )   
NOME PARA CONTATO:  
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
Conta n.º: _________________  
 Agencia n.º: _______________  
Banco: ____________________  
03 – PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da autorização dos serviços 
04 – LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede da Câmara Municipal de Camaçari 
05 – VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias 
06 – FORMA DE PAGAMENTO:  até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 

devidamente atestado o recebimento do objeto pelo setor competente do Contratante 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa: 

ITEM LOTE ÚNICO – SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA VALOR MENSAL 

UNITÁRIO (R$) 

1 

 

 

1 

FOLHA DE PAGAMENTO  
2 RECURSOS HUMANOS  

3 CONTRACHEQUE  

4 REGISTRO DE PONTO  

5 GERENCIAMENTO DE PONTO  

6 E-SOCIAL  

7 COMPRAS E LICITAÇÃO  

8 PATRIMÔNIO PÚBLICO  

9 ALMOXARIFADO  

10 PROTOCOLO  

11 CUSTOS  

VALOR TOTAL MENSAL:  

 

VALOR TOTAL PARA 12 MESES:  

 

TAXA DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO DO PESSOAL: 

 

VALOR GLOBAL (VALOR TOTAL PARA 12 MESES + TAXA DE IMPLANTAÇÃO): 

 

 
_____________________de ______________de 2021.  
  
(Carimbo Padronizado do CNPJ)  
____________________________________ Assinatura do Representante legal  
Nome:  
Cargo:  
RG.:  
CPF:  
  
OBS: Elaborar a proposta obrigatoriamente em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2021 
 
 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, 
declaramos:   

  
(   ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.   
  
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.   
  
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno 
porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 
123/06.   
  
(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação  da nossa 
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, 
especialmente a definida no art. 86.    
  
  

_____de __________________ de 2021.  
  
  
  

                                                                     ____________________________ 
RAZÃO SOCIAL  

 CNPJ  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA  
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2021 
  
  
  
Ref.: (identificação da licitação)  
  
  
  
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
  
  
  
............................................  
(data)  
  
   
............................................................  
(representante legal e carimbo do CNPJ)  
   
  
  
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO  

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - ESTADO DA BAHIA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 13.393.780/0001-29, com sede na Avenida do 

Contorno, do Centro Cultural, Centro Camaçari - Bahia, Cep 42.800-907, 

neste ato representada por seu Presidente, o Sr. EDNALDO GOMES 

JUNIOR BORGES, CPF 510.140.095-53, doravante denominado 

CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa _______________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício 

_______, ______, ______, no Município de _________, CEP, através de 

seu representante legal, _________________, portador do CPF no 

___.___.___-__, denominando-se a partir de agora, simplesmente, 

CONTRATADA, firmam o presente Contrato de prestação de serviço, 

decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão 

Presencial n.º XXX/2021, Processo Administrativo nº. XXX/2021, regido 

pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo 

Decreto Municipal n.º 4.071/2005, por este Edital, seus anexos e, 

subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 

às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 O presente instrumento tem como objeto 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, Registro de Ponto, Apuração do Ponto Eletrônico, Atendimento ao eSocial, Compras, Patrimônio, 

Almoxarifado, Protocolo e Custos, conforme especificação no Termo de Referência, que independente de 

transcrição integram de forma indissociável o presente contrato.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

2.1 O contrato tem prazo de vigência de 12 meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

nos termos da legislação vigente, a critério da CONTRATANTE e concordância do contratado nas mesmas 

condições contratuais conforme previsão Art. 57, II da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 O valor global da prestação dos serviços contratados será de R$ xxx (xxx). 

3.1.1. LOCAÇÃO DE SOFTWARES: Esses sistemas serão assistidos e implantados mediante o pagamento mensal 

de R$ ___________ (________________). 

3.1.2. CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO: Os serviços de conversão de dados, de implantação de 

sistemas e treinamento dos servidores no valor de R$___________ (_________________) serão pagos em uma 

única vez, após a execução dos mesmos, mediante apresentação da nota fiscal e não será reajustado. 
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3.2 O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pela Câmara Municipal de Camaçari, após a 

efetiva prestação do serviço, em até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota fiscal, que deverá ser atestada 

pelo servidor responsável; 

3.3 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;  

3.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à 

sua correção, passando a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento 

em questão, corrigido e atestado; 

3.5 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 

fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes na execução do objeto deste 

contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação; 

3.6 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional; 

3.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não 

tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo; 

3.8 A Câmara Municipal de Camaçari reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o serviço prestado não 

estiver de acordo com as especificações constantes na proposta ou por descumprimento contratual; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1 Regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

5.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no Processo Administrativo nº xxx/2021 e daquelas 

decorrentes da Lei, obriga-se: 

a) Obriga-se o CONTRATADO a prestar os serviços de acordo estritamente com as especificações 

descritas na proposta, que integra o presente contrato como se nele estivesse transcrito; 

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

para a contratação; 

c) Apresentar, durante a execução do Contrato se solicitado, os documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação, em especial os encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributárias, fiscais e comerciais; 

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas dos seus empregados e 

outros que venha a contratar para o cumprimento de suas atribuições contratuais; 

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato; 

f) Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, acompanhar, controlar, avaliar os 

serviços contratados; 

g) Prestar, se quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de 

falhas ou defeitos verificados na execução do objeto deste contrato; 

h) O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem no objeto, de art. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, a forma prevista no Art. 65, § 1 º da Lei nº 8.666/93 atualizada; 

i) As supressões poderão ser superiores a 25% desde que haja resultado de acordo entre as partes 

envolvidas neste instrumento contratual. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obrigar-se-á: 

a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato; 

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 

7.1 Os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de um ano, a contar da apresentação da 

proposta. Caso haja interesse na prorrogação do presente contrato, os preços poderão ser reajustados com base 

no Índice IGP-M, apurado pela FGV. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos alocados no elemento de despesa 3. 

3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, consignados na programação constante no 

orçamento anual da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  

9.1 Sem prejuízos da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8.666/93, com as cominações 

inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a 

contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes 

limites máximos: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda 

na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução se houver, dentro de 10 (dez) dias 

contados da data da sua convocação; 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor parte do fornecimento; 

III- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 

subsequente ao trigésimo. 

§1º A multa a que se refere este item não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as demais sanções previstas na lei. 

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contrato faltoso, 

sendo certo que, se o seu valo exceder ao da garantia prestada- quando exigida, além da perda desta, a 

CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garantia, à 

administração se reserva o direito de descontar diretamente o pagamento devido à CONTRATADA o valor de 

qualquer multa porventura imposta; 

§3º As multas previstas neste item não têm compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1 Competirá a CONTRATANTE, através da Coordenação Administrativa proceder ao acompanhamento da 

execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da 

CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.  

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO   
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11.1 A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 

previstas na Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. A rescisão poderá será determinada por ato unilateral e 

escrita da CONTRATANTE além dos casos enumerados da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - VINCULAÇÃO À PROPOSTA   

12.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, os atos praticados no processo de 

contratação direta, em especial, a Proposta do contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o fora da Comarca da CONTRATANTE como competente para conhecer, processar, dirimir 

dúvidas existentes neste acordo e julgar as questões oriundas do presente contrato, com prévia e expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.2 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, XX DE XXXXXX DE XXXX.  
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