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RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (  ) ___________________________

 

ENDEREÇO: ____________________________________

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________

 

OBS:__________________________________________________________________________

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO.

 

_____________________________________, _____ DE _

 

_______________________________

Assinatura 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA EMPRESA, 

SOLICITO QUE V. Sª. PREE

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com.

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESC

ADENDOS). 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÕNICO  Nº 005/2020 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (  ) ___________________________

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________

OBS:__________________________________________________________________________

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

_______________________________, _____ DE ________________________ DE 2020.

_______________________________ 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA EMPRESA, 

SOLICITO QUE V. Sª. PREENCHA O RECIBO DO EDITAL E ENVIE 

. 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
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RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (  ) ___________________________ 

CIDADE: ______________________ 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

OBS:__________________________________________________________________________ 

_______________________ DE 2020. 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA EMPRESA, 

O DO EDITAL E ENVIE PARA O EMAIL: 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

LARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 
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PREGÃO ELETRÔNICO  N° 005 /2020

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, por intermédio da Pregoeira designada através de Decreto Municipal n°

16.715,de 10/12/2019, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará 

realizar licitação, na modalidade  PREGÃO

nos termos  da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 

Municipais nºs 8.056/2005 e 8.393/2005

Municipal nº 140/2003 e suas alterações posteriores, 

suas alterações em especial a lei Complementar nº 147/2014 com as alterações posteriores, e subsidiariamente, a 

Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

 

� EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO  

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIG O 18º AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Abertura e julgamento das propostas: das 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL : Portal: Bolsa de Licitações do Brasil 

PREGOEIRA: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz

E-MAIL: san dra.rakovicz_amtt@hotmail.com

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220- 1035 ramal 2035

 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Divisão de Licitações desta Autarquia Municipal de Transito  e 

Transporte, das 9h00 às 18h00, nos dias úteis, e no  

AMTT. 

Site Prefeitura:  http;//www.pontagrosa.pr.gov.br

Site da AMTT: AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer im

a sessão será transferida conforme programação e ag enda da Divisão de Licitações, inclusive na contage m 

dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

 

Compõem este Edital os Anexos:  

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
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/2020 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, com sede a Rua Doutor C

PR, por intermédio da Pregoeira designada através de Decreto Municipal n°

, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará 

PREGÃO, na  forma  ELETRÔNICA, com critério de julgamento

nos termos  da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, do Decreto n] 10.024, de 20 de setembro de 2019,

Municipais nºs 8.056/2005 e 8.393/2005, Decreto Municipal nº 2.155/2008 e suas alterações pos

Municipal nº 140/2003 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal 8.490/2014, Lei Complementar nº123/2006 e 

suas alterações em especial a lei Complementar nº 147/2014 com as alterações posteriores, e subsidiariamente, a 

º 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO  

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIG O 18º AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014.  

ITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO  – GLOBAL DO LOTE 

DAS PROPOSTAS : até 10:00 horas do dia 08/05/2020 

Abertura e julgamento das propostas: das 10:01 às11:30  horas do dia 08/05/2020 

DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:00  do dia 08/05/2020 

horário de Brasília (DF).  

Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 

PREGOEIRA: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz  

dra.rakovicz_amtt@hotmail.com  

1035 ramal 2035  

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Divisão de Licitações desta Autarquia Municipal de Transito  e 

Transporte, das 9h00 às 18h00, nos dias úteis, e no  site da prefeitura  no portal da transparência e no site da 

www.pontagrosa.pr.gov.br/licitações – órgão: AMTT 

AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer im pedimento para a realização do Pregão na data marcad a, 

a sessão será transferida conforme programação e ag enda da Divisão de Licitações, inclusive na contage m 

dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos.  

 

ERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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, com sede a Rua Doutor Colares, 750 – 1º 

PR, por intermédio da Pregoeira designada através de Decreto Municipal n° 

, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento   Menor Preço, 

do Decreto n] 10.024, de 20 de setembro de 2019,   Leis 

Decreto Municipal nº 2.155/2008 e suas alterações posteriores, Decreto 

Lei Complementar nº123/2006 e 

suas alterações em especial a lei Complementar nº 147/2014 com as alterações posteriores, e subsidiariamente, a 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO  

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIG O 18º AMBOS DA LEI 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Divisão de Licitações desta Autarquia Municipal de Transito  e 

no portal da transparência e no site da 

AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes 

pedimento para a realização do Pregão na data marcad a, 

a sessão será transferida conforme programação e ag enda da Divisão de Licitações, inclusive na contage m 
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ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO À BLL

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE 

FATURAMENTO 

ANEXO 07 -   DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

ANEXO 08 –  MINUTA CONTRATO

 

1.  DO OBJETO:  

1.1.  A presente licitação tem como objeto

empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento DE SISTEMA DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA, totalmente integrado 

acabado, estabilizado e disponível no mercado brasi leiro.

1.2.  A Solução deve ser completa, incluindo produtos,  li cenças temporárias de uso, durante a v

do contrato bem como serviços de implantação, custo mização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Recursos Humanos da  Autarquia Municipal de Trânsi

Anexo I, Termo de Referência. 

1.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos

 

2. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1.    O valor máximo estimado para esta licitação é de 

reais).  

2.1.   DA DOTAÇÃO:  

23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção das Atividades Depto. Ad

33.90.40  – Serviço Tecno. Info. Comum 

Red:  15    Sub: 11 00     Fonte 1001

 

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:

3.1.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da propo

atentando também para a data e horário para início da disputa.

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1.   Poderá participar da presente licitação

País e legalmente constituída que possua objetivo soc

contrato social ou estatuto) pertinente e compatível com o objeto desta licit

especificações e normas, e que preencha as condições de credenciamento def
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TERMO DE ADESÃO À BLL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/

ECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

MINUTA CONTRATO 

A presente licitação tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 

empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento DE SISTEMA DE GESTÃO 

DMINISTRATIVA, totalmente integrado – Solução ERP (Enterprise Resource Planning), na forma de produto 

acabado, estabilizado e disponível no mercado brasi leiro.  

A Solução deve ser completa, incluindo produtos,  li cenças temporárias de uso, durante a v

do contrato bem como serviços de implantação, custo mização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,  conforme especificações constantes em 

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA : 

O valor máximo estimado para esta licitação é de R$ 51.708,00 (cinquenta e um mil setecentos e oito 

Manutenção das Atividades Depto. Administrativo 

Serviço Tecno. Info. Comum – P.J. 

Fonte 1001 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:  

fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da propo

atentando também para a data e horário para início da disputa. 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

da presente licitação qualquer empresas ou sociedades, regu

País e legalmente constituída que possua objetivo social ou ramo de atividade (indicado no seu registro comercial, 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação, e que satisfaça

, e que preencha as condições de credenciamento definidos  neste Edital e seus Anexos.
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ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E 

escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento DE SISTEMA DE GESTÃO 

Solução ERP (Enterprise Resource Planning), na forma de produto 

A Solução deve ser completa, incluindo produtos,  li cenças temporárias de uso, durante a v igência 

do contrato bem como serviços de implantação, custo mização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

to e Transporte,  conforme especificações constantes em 

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

documentos que o integram. 

R$ 51.708,00 (cinquenta e um mil setecentos e oito 

 

fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 

quer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no 

ial ou ramo de atividade (indicado no seu registro comercial, 

e que satisfaça todas as exigências, 

neste Edital e seus Anexos. 
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4.2.   Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 

exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

4.3.   As microempresas (ME) e empresas de peq

concedidos pela LC n 123/06 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico a sua condição de ME ou 

EPP, sem, entretanto identificar-se, sob pena de desclassificação.

4.4. A ausência da informação pr

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI) no processo licitatório, 

como desistência da empresa para o exercício das re feridas prerrogativas

É vedada a participação:  

4.5.   Empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

4.6.   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão

da administração municipal. 

4.7.   Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos con

gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

4.8.   Servidor público ou empresa c

sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.

4.9. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas 

Licitações e Leilões , até no mínimo 

 

5. DO CADASTAMENTO JUNTO A BLL:

5.1.   O cadastramento do licitante deverá ser requerido dos seguintes documentos:

5.2. Instrumento particular d

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, com forme modelo 

fornecido pela Bolsa de Licitações 

5.3. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e  de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela 

5.4. Especificações do produto/serviço objeto da licitação em conformidade com o edital, 

marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira, inserção de catálogos do 

fabricante. 

NOTA: “ A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDENTIFICADA

24, parágrafo 5º. 

5.5. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo d o 

pagará a Bolsa de L icitações do Brasil, provedora do sistema eletrônic o, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual aj ustado, a títul

tecnologia da informação, em conformidade com o reg ulamento operacional da BLL 

Brasil, anexo 04. 
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Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 

exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios 

concedidos pela LC n 123/06 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico a sua condição de ME ou 

se, sob pena de desclassificação. 

A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da Microempresas (ME), 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI) no processo licitatório, 

como desistência da empresa para o exercício das re feridas prerrogativas  

mpresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão

Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, das condições 

gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 

Servidor público ou empresa cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico 

sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.

O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas 

, até no mínimo uma hora antes  do horário fixado no edital para o recebimento das propostas

DO CADASTAMENTO JUNTO A BLL:  

O cadastramento do licitante deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

Instrumento particular d e mandato  outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, com forme modelo 

Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04). 

o conhecimento, de aceitação e  de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e,

Especificações do produto/serviço objeto da licitação em conformidade com o edital, 

marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira, inserção de catálogos do 

A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDENTIFICADA

operacionalização e uso do sistema ficará a cargo d o Licitante vencedor do certame, que 

icitações do Brasil, provedora do sistema eletrônic o, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual aj ustado, a títul o de taxa pela utilização dos recur

tecnologia da informação, em conformidade com o reg ulamento operacional da BLL 

 

Centro   
 

 
 

4 

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 

ueno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios 

concedidos pela LC n 123/06 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico a sua condição de ME ou 

evista no item anterior não impedirá a participação da Microempresas (ME), 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI) no processo licitatório, porém será considerada 

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 

ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito 

stantes deste edital, das condições 

gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 

ujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico 

sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 

O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 

do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 

outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, com forme modelo 

o conhecimento, de aceitação e  de atendimento às exigências de habilitação 

(ANEXO 04) e, 

Especificações do produto/serviço objeto da licitação em conformidade com o edital, constando preço, 

marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira, inserção de catálogos do 

A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDENTIFICADA ” - Decreto 5.450/05, art. 

icitante vencedor do certame, que 

icitações do Brasil, provedora do sistema eletrônic o, o equivalente ao percentual 

utilização dos recur sos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o reg ulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do 
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5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar em 

campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação 

do desempate. Art. 44 e 45 d a LC 123/2006.

 

6. PROCEDIMENTO: 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários  limites previstos para a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa.

6.1. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em pr

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

m) Durante a sessão pública, a comunicação entre a Preg oeira e os licitantes

mediante troca de mensagens, em campo próprio do si stema eletrôni

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO TELEFÔNICO DURANTE A SESSÃO.
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A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar em 

campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer o direito de prioridade 

a LC 123/2006. 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários  limites previstos para a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa.  

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

do pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 

acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

analisar a aceitabilidade das propostas; 

desclassificar propostas indicando os motivos; 

conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

ra apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

Durante a sessão pública, a comunicação entre a Preg oeira e os licitantes

mediante troca de mensagens, em campo próprio do si stema eletrôni co. 

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO TELEFÔNICO DURANTE A SESSÃO.  
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A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração para fins de 

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar em 

para fazer o direito de prioridade 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários  limites previstos para a abertura da proposta, 

do pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 

conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

ra apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

Durante a sessão pública, a comunicação entre a Preg oeira e os licitantes ,  será exclusivamente  
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7. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA B

7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão 

mandato, operador devidamente credenciado

atribuindo poderes para formular 

www.bll.org.br. 

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

7.3. O acesso do operador ao pregão

empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do

proposta de preço e lances sucessivos de preços em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 

de senha privativa. 

7.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utili

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junt

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

7.7. Qualquer dúvida em reação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarec

empresa associada ou pelos telefones:

Leilões, pelo site: contato@bll.org.br

 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o pr

campos: 

a) Valor unitário 

b) Marca (caso exista)

c) Modelo (caso exista)

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso);

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos o

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

serviços. 
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NO SISTEMA LICITAÇÕES DA B OLSA DE L ICITAÇÕES E 

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 

credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, 

atribuindo poderes para formular  lances de preços e praticar todos os demais atos e 

nte resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

O acesso do operador ao pregão eletrônico se dará por meio de  participação direta ou através de 

Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá, para efeito de encaminhamento de 

sucessivos de preços em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

ada diretamente ou por seu representante, não cabendo BLL - Bolsa de Licitações do Brasil 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

Qualquer dúvida em reação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarec

pelos telefones: Curitiba (41) 3042-9909 e 3091-9654       ou através da Bolsa de Licitações e 

contato@bll.org.br 

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

(caso exista); 

Modelo (caso exista) 

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, (o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso); 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 
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ICITAÇÕES E LEILÕES:  

nomear através do instrumento de 

em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

nte resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

eletrônico se dará por meio de  participação direta ou através de 

, para efeito de encaminhamento de 

sucessivos de preços em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 

zadas em qualquer pregão eletrônico, 

Bolsa de Licitações do Brasil. 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade 

o ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

Qualquer dúvida em reação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através de uma 

ou através da Bolsa de Licitações e 

eenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

peracionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos 
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8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 

apresentação. 

 

9. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO

DISPUTA NO SISTEMA ABERTO 

9.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o 

art. 31, do Decreto 10.024/2019, em que os licitante

9.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis o

especificações técnicas exigidas no Termo de referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

por todos os participantes. 

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente  estas participarão da

fase de lances. 

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do serviço.

9.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e ve

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

9.8. Somente serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valo

1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sistema.

9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

9.3. A partir do horário previsto no

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das 

propostas. 

9.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fo

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor
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Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

onsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 

DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis o

especificações técnicas exigidas no Termo de referência. 

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente  estas participarão da

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

ormados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do serviço. 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as 

Somente serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valo

1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sistema. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das 

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor 
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Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

onsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

 a contar da data de sua 

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES  

modo de disputa “aberto ” inciso I do caput do 

s apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente  estas participarão da 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

ormados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as 

Somente serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valor de no mínimo R$ 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das 

rnecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
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9.5. A etapa de lances da sessão pública terá duraç

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da 

sessão pública. 

9.6. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

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

lances intermediários. 

9.7. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar

automaticamente. 

9.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

 

� Lote é enviado para disputa;

� Lote ficará em disputa durante 10 minutos;

� Ao final dos 10 minutos, inicia

 

9.9. O intervalo mínimo de diferença de val

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00  (um real). 

Conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro

9.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances. 

9.11. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

registrado no sistema. 

9.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

9.13. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 

situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

9.14. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em temp

menor lance registrado. O sistema não identificará 

9.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma 

Eletrônica, o sistema eletrônico poderá pe

o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

9.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Fo

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 

participantes, através de mensagem eletrônica(e

9.17. O sistema informará a proposta de menor p

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
 
 

   
SEI  nº 22564/2020 

 Pregão Eletrônico 005/2020 Software RH  
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da 

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e 

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

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

ço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

Lote é enviado para disputa; 

Lote ficará em disputa durante 10 minutos; 

Ao final dos 10 minutos, inicia-se prorrogação automática de 2 em 2 minutos. 

O intervalo mínimo de diferença de valores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00  (um real). 

Conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

 

Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 

situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em temp

não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma 

Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando 

o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Fo

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 

participantes, através de mensagem eletrônica(e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.
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ão de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da 

será de 2 (dois) minutos e 

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

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

 

ores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00  (um real). 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 

o autor dos lances aos demais participantes. 

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma 

rmanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando 

o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 

mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

reço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor. 
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9.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retornando à Pregoeira, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

9.18.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após

fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgaçã

sessão. 

9.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

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

9.21. Após o encerramento da eta

microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empr

Lei Complementar nº 123/06. 

9.21.1. Entende-se por empate nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou lances 

apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance m

classificado durante a etapa de lances.

9.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de c

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

 

10. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.1.2. A pregoeira solicitará ao licitante 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada

10.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retornando à Pregoeira, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a 

será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação com data e hora da reabertura da 

O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

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

Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

se por empate nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou lances 

apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance m

classificado durante a etapa de lances. 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

ntrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

no prazo estabelecido no subitem anterior. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

e encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA  

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

zada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, dos documentos exigidos em edital.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na forma Eletrônica, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retornando à Pregoeira, 

persistir por tempo superior a dez minutos, a 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da  comunicação do 

data e hora da reabertura da 

O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

pa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, será assegurado como 

esas de pequeno porte, conforme 

se por empate nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou lances 

apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance melhor 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

ntrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

e encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

lassificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

zada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

(duas) horas, envie a proposta 

, dos documentos exigidos em edital. 

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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11. DA  ACEITABILIDADE DA 

11.1.   Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

11.2.   Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU 

I. Considera-se inexequível a proposta

zero, incompatíveis com os preços dos

que o ato convocatório da licitação não

instalações de propriedade do próprio

11.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

11.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somen

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

11.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no pra

11.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira,

formulada antes de findo o prazo, e formal

11.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

11.6. Será por meio de mensagem no sistema, 

das mesmas, com também os resultados das avaliações

11.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entreg

Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 

será recusada. 

11.8. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n

aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo 

de Referência. 

11.9. Os exemplares colocados à disposição da Administ

manuseados e desmontados pela equipe 

a ressarcimento. 
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ACEITABILIDADE DA PROPOSTA   VENCEDORA: 

a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

idade disponível no sistema, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não aceitação da proposta.

ecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira, por solicitação escrita e justificada do licitante, 

prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 

os passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

utro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

r meio de mensagem no sistema, que será divulgado o local de envio das amost

resultados das avaliações. 

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela 

, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a

ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo 

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados e desmontados pela equipe do departamento requisitante responsável pela análise, não gerando direito 
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ficada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

simbólicos, irrisórios ou de valor 

respectivos encargos, ainda 

quando se referirem a materiais e 

totalidade da remuneração. 

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

te poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

sob pena de não aceitação da proposta. 

por solicitação escrita e justificada do licitante, 

se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

de envio das amostras para a avaliação 

a, sem justificativa aceita pela 

, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 

ão for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a 

á com a verificação da(s) 

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo 

ração serão tratados como protótipos, podendo ser 

responsável pela análise, não gerando direito 
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11.10. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras 

licitantes no prazo de 30(trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

ressarcimento. 

11.11. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realiz

de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao se

11.12. As amostras aprovadas não serão devolvidas,  

11.13. Havendo necessidade, a Pregoeira

sua continuidade. 

11.14. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 

o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

diversas das previstas neste Edital. 

11.15. Também nas hipóteses em que a Pregoeira

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que 

a proposta não for aceita, e antes da Pregoeira

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo

antes estabelecida, se for o caso. 

11.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira

observado o disposto neste Edital. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. Para  as licitantes que se habilitarem  deveram encaminhar por e

proposta adequada no prazo de 02 (duas) horas após o encerramento 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com

12.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eve

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo

aceitação da proposta subsequente.

12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,

formato digital, via e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.

12.4. Não serão aceitos documentos de habil

legalmente permitidos. 
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Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras não aprovadas deverão ser recolhidas pelos 

) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realiz

de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao se

As amostras aprovadas não serão devolvidas,  ou como  constar em edital que fará parte da entrega.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 

o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

 

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

da por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que 

sta não for aceita, e antes da Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo

uanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a

se habilitarem  deveram encaminhar por e-mail os documentos exigidos em edital, 

proposta adequada no prazo de 02 (duas) horas após o encerramento da sessão para o e

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com ., conforme solicitação da mesma no sistema eletrôn ico.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

ecessidade de envio de documentos de habilitação complementares

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
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deverão ser recolhidas pelos 

) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 

de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio. 

constar em edital que fará parte da entrega. 

” a nova data e horário para a 

poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 

preço, vedada a negociação em condições 

não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

da por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que 

verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

verificará a habilitação do licitante, 

mail os documentos exigidos em edital, a 

da sessão para o e -mail da pregoeira: 

., conforme solicitação da mesma no sistema eletrôn ico.  

ntual ocorrência do empate ficto, 

se a disciplina antes estabelecida para 

ecessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

 

itação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
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12.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto a

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no anexo 03, para 

fins de habilitação: 

12.7. A existência de restrição 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital.

12.7.1. A declaração do vencedor acontecerá 

12.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidad

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

12.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitan

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir

de pequeno porte ou sociedade com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

12.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exi

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apres

documentos exigidos, ou apresentá-

12.12. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrê

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarad

vencedor. 

 

13. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Os documentos relativos à habilitação solicitados no anexo 3, deste edital deverão ser enviados  em até 02 

(duas) horas via email com a Proposta adequada.

13.2.     Os documentos originais, ou cópias 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de 

preços  para: 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no anexo 03, para 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

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

proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidad

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

itante, mediante apresentação de justificativa. 

regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitan

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

endo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apres

-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarad

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

Os documentos relativos à habilitação solicitados no anexo 3, deste edital deverão ser enviados  em até 02 

(duas) horas via email com a Proposta adequada. 

Os documentos originais, ou cópias autenticadas da empresa vencedora deverão ser encaminhados no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

queles documentos que, pela própria natureza, 

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no anexo 03, para 

relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

gidos, a Pregoeira suspenderá a 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

ncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

Os documentos relativos à habilitação solicitados no anexo 3, deste edital deverão ser enviados  em até 02 

autenticadas da empresa vencedora deverão ser encaminhados no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

Rua Balduíno Taques,  445 - Centro

Ponta Grossa – PR 

Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz

CEP: 84010-050 

13.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital.

13.3.1.  A proposta deve ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

13.3.2. Deve conter a indicação do banco, número

pagamento. 

13.3 .3. Conter todas as especificações do objeto, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.

13.4. A validade da proposta será de 

Pregão. 

13.5. Os preços devem ser expres

por extenso ( art 5º da Lei nº 8.666/93), e 

13.5.2. Havendo divergência entre os preços unitários e o p

divergência entre valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

13.6. A oferta deve ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

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

13.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali c

13.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação.

 

OBS: CASO O PRODUTO  SEJA MARCA DO FORNECEDOR, N

SER “FABRICAÇÃO PRÓPRIA”.  

 

 

14. DOS RECURSOS 

14.1.   Ao final da sessão na fase de habilitação, a pregoeira verificara a conformidade dos documentos e proposta 

adequada, e estando  tudo conforme edital, será comunicada através 

será adiantada a fase do processo. 

14.2.  Após envio de mensagem da habilitação do(s) fornecedor(es) vencedores

contra decisões da Pregoeira poderá fazê

da síntese das suas razões. 

14.3.   A falta de manifestação motivada importará a preclusão do direito de recurso.

14.4.   Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quand

a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

14.5.   Os recursos contra decisões da Pregoeira 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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Centro  

Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz  

O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital. 

osta deve ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Deve conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

Conter todas as especificações do objeto, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão

Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário e  valor global em algarismo e 

so ( art 5º da Lei nº 8.666/93), e no máximo com duas casas decimais. 

Havendo divergência entre os preços unitários e o preço global prevalecerão os primeiros

divergência entre valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

A oferta deve ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

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

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

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

As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

CASO O PRODUTO  SEJA MARCA DO FORNECEDOR, N O LUGAR DA MARCA E MODELO DEVERÁ 

na fase de habilitação, a pregoeira verificara a conformidade dos documentos e proposta 

e estando  tudo conforme edital, será comunicada através de mensagem no sistema da BLL,

 

Após envio de mensagem da habilitação do(s) fornecedor(es) vencedores, o proponente que desejar recorrer 

contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção

A falta de manifestação motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quand

a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

Os recursos contra decisões da Pregoeira não  terão efeito suspensivo. 
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O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

osta deve ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

Conter todas as especificações do objeto, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência. 

contados a partir da data da sessão  pública do 

sos em moeda corrente nacional, o valor unitário e  valor global em algarismo e 

reço global prevalecerão os primeiros, no caso de 

divergência entre valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

A oferta deve ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 

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

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

ontidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

O LUGAR DA MARCA E MODELO DEVERÁ 

na fase de habilitação, a pregoeira verificara a conformidade dos documentos e proposta 

mensagem no sistema da BLL,  sendo que 

, o proponente que desejar recorrer 

ntante, manifestando sua intenção no sistema e, 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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14.6.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.7.  Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do recurso, o 

pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para 

a comprovação das suas alegações.

14.8.  Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não 

serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua 

intenção de recorrer na sessão  marcada pa

12.9.   Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará a adjudicação para determinar a contratação.

14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste e

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

14.11.  A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicado

Grossa. 

 

15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:

15.1.   Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para respond

15.2.  Até  03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá 

impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato con vocatório.

15.3.   A Pregoeira emitirá sua decisão 

encaminhamentos necessários. 

15.4. ESCLARECIMENTOS 

15.4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer 

pessoa e deverão ser enviados a Pregoeir

data designada para abertura da sessão pública,

15.4.2. A Pregoeira responderá aos p

de recebimento do pedido. 

15.5.  IMPUGNAÇÕES 

15.5.1.  Quaisquer pessoas, poderão impugnar os termos do presente Edital , no prazo de até 

anteriores a data designada à abertura da sessão pública,

de até 02 (dois) dias úteis, a partir da data de recebimento da impugnação

15.5.2.  Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a r

15.5.3.  A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à senhora Pregoeira, e deverá conter a 

qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido.

15.5.4.   A petição apresentada fora do 

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

15.5.6.   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistem

a Administração. 

15.6.  RECURSOS 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  
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SEI  nº 22564/2020 

 Pregão Eletrônico 005/2020 Software RH  
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

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

Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do recurso, o 

pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para 

a comprovação das suas alegações. 

Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não 

serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua 

sessão  marcada para tanto, no sistema eletrônico da BLL.. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicados no Diário Oficial do Municípi

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:  

Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá 

solicitar esclarecimentos em relação a este ato con vocatório.  

A Pregoeira emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo a os 

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer 

pessoa e deverão ser enviados a Pregoeira, por escrito, através do email, com até 03 (três

data designada para abertura da sessão pública, para::sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com

A Pregoeira responderá aos p edidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data 

Quaisquer pessoas, poderão impugnar os termos do presente Edital , no prazo de até 

nada à abertura da sessão pública, cabendo à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo 

a partir da data de recebimento da impugnação. 

Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a r

A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à senhora Pregoeira, e deverá conter a 

qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido.

A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não será conhecida.

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

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e 
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O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do recurso, o 

pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para 

Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não 

serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

dital se excluirá o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado. 

s no Diário Oficial do Município de Ponta 

Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

er pelo proponente. 

) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo a os 

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer 

, com até 03 (três) dias úteis anteriores à 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com . 

no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data 

Quaisquer pessoas, poderão impugnar os termos do presente Edital , no prazo de até 03 (três) dias úteis 

cabendo à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo 

Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a realização do certame. 

A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à senhora Pregoeira, e deverá conter a 

qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido. 

prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não será conhecida. 

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

a e vincularão os participantes e 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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15.6.1.   Ao final da sessão na fase de habilitação a pregoeira verificará a conformidade dos documentos e proposta 

adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o edital, 

mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase do processo no sistema, de habilitação para em adjudicação, 

sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação de recorrer de forma motivada, isto é, in

contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos em campo próprio do sistema da BLL,

(uma) hora.. 

15.6.2.  Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de  recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

15.6.3.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

de recurso. 

15.6.4.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para se desejarem apresentar 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começ

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a

intenção de interpor o recurso pelo proponente.

15.6.5.  Os recursos contra decisões da Pregoeira 

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

15.6.7.  Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do recurso, o 

pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos

a comprovação das suas alegações.

15.6.8.   Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não 

serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua 

intenção de recorrer na audiência de abertura deste P

15.6.9.  Não serão concedidos prazos para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente.

15.6.10.   Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

homologará a adjudicação para determinar a contratação.

15.6.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamen

15.6.12. A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicado

Grossa. 

 

16.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1.   A adjudicação dar-se-á pela pregoeira quando não ocorrer interposição de recur

adjudicação ficará a  cargo da autoridade competente.

16.2.   A homologação dar-se-á pela autoridade competente.
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na fase de habilitação a pregoeira verificará a conformidade dos documentos e proposta 

adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o edital, a pregoeira comunicará através de 

mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase do processo no sistema, de habilitação para em adjudicação, 

sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação de recorrer de forma motivada, isto é, in

contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos em campo próprio do sistema da BLL,

Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para se desejarem apresentar 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão, a contar do termino do prazo do 

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

Os recursos contra decisões da Pregoeira não  terão efeito suspensivo. 

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

deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do recurso, o 

pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para 

a comprovação das suas alegações. 

rsos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não 

serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua 

intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 

Não serão concedidos prazos para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicados no Diário Oficial do Municípi

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

á pela pregoeira quando não ocorrer interposição de recur

adjudicação ficará a  cargo da autoridade competente. 

á pela autoridade competente. 
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na fase de habilitação a pregoeira verificará a conformidade dos documentos e proposta 

a pregoeira comunicará através de 

mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase do processo no sistema, de habilitação para em adjudicação, 

sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação de recorrer de forma motivada, isto é, indicando 

contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos em campo próprio do sistema da BLL, no prazo de 01 

Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão do direito 

a partir de então, o prazo de 03 (três) dias  para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para se desejarem apresentar 

arão, a contar do termino do prazo do 

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 12.13. 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

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

deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do recurso, o 

com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para 

rsos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, não 

serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua 

Não serão concedidos prazos para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir-se-á o do 

te protocolado. 

s no Diário Oficial do Município de Ponta 

á pela pregoeira quando não ocorrer interposição de recurso. Caso contrário, a 
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17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1.   Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.

 

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1.  Após a homologação de licitação em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

18.2.  O adjudicatário terá o prazo de  03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do termo de 

contrato, a Administração poderá encaminhá

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, úteis, a contar 

da data de seu recebimento. 

18.2.2. O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração da AMTT.

18.3.  A contratada se vincula à sua proposta e às  previsões contidas

18.4.  Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas que 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

18.5.  Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edita

se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

realizada a negociação, assinar o contrato. 

 

19.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

19.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, o(s) lic

19.1.1.  Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

prazo, salvo quando enviado por e-mail, devendo devolve

19.1.2.  Não assinar a Ata de Registro de preço, quando cabível;

19.1.3.  Apresentar documentação falsa;

19.1.4.  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5.  Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.6.  Não mantiver a proposta; 

19.1.7.  Cometer fraude fiscal; 

19.1.8.  Comportar-se de modo inidôneo.

19.2.  Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 

mesmo após o encerramento da fase de lances.
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DA GARANTIA CONTRATUAL : 

Não será exigida prestação de garantia para esta contratação. 

DO TERMO DE CONTRATO 

Após a homologação de licitação em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

O adjudicatário terá o prazo de  03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

inar o termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do termo de 

poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, úteis, a contar 

bitem acima poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração da AMTT. 

A contratada se vincula à sua proposta e às  previsões contidas no edital e seus anexos.

ontrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas que 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edita

se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para após a 

s para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

realizada a negociação, assinar o contrato. . 

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, o(s) licitante(s

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

mail, devendo devolve-lo no prazo estipulado; 

Registro de preço, quando cabível; 

Apresentar documentação falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

se de modo inidôneo. 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 

mo após o encerramento da fase de lances. 
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Após a homologação de licitação em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

O adjudicatário terá o prazo de  03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

inar o termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do termo de 

lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, úteis, a contar 

bitem acima poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do 

no edital e seus anexos. 

ontrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas que 

Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 

se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para após a 

s para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

itante(s)/adjudicatário(s) que: 

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
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19.3.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

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

19.4.  A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em 

outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 

8393/2005 e responsabilidades civil e criminal, em harmonia

alterações posteriores. 

19.4.1.  Advertência; 

19.4.2.  Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por 

valor correspondente à parte inadimplida

19.4.3. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

19.4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pe

cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

a) Não assinatura do contrato;

b) Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;

c) Apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do

d) Não manutenção da proposta;

e) Comportamento inidôneo; 

f) Cometimento de fraude fiscal. 

19.5. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total

19.6. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 

judicial. 

19.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prév

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo

19.8. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pes

no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

19.9. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

19.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo ad

interessado e recurso nos prazos definidos na Lei 8.666/93, sen

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, po

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual.

20.2.  Para os propósitos desta cláusula, definem

a) “prática corrupta”:  oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
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O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

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

á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em 

outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 

ponsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o art. 81 da Lei 8.666/93, com 

0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o 

valor correspondente à parte inadimplida; 

O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a 

ente ao término do prazo ajustado; 

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

Não assinatura do contrato; 

Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;

Apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do contrato;

Não manutenção da proposta; 

Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prév

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos 

no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos na Lei 8.666/93, sendo franqueada vista ao proces

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, po

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
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O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em 

outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 

com o que estabelece o art. 81 da Lei 8.666/93, com 

de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o 

O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a 

lo descumprimento de qualquer 

Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato; 

contrato; 

Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

lhe franqueada vista ao processo. 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto 

soa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos 

As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

ministrativo, que prevê a defesa prévia do 

do franqueada vista ao processo. 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
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b) “prática fraudulenta ”: a falsificação

de execução de contrato; 

c) “prática colusiva ”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

conhecimento de representantes ou prepostos do ó

não competitivos; 

d) “prática coercitiva ”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo li

e) “prática  obstrutiva”:  destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 

o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.3.  Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por orga

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da ex

ecução um contrato financiado pelo orga

20.4.  Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 

indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e to

relacionados à licitação e à execução do contrato.

 

21.  PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

21.1.   A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento.

21.2.  A empresa obrigar-se-á a efetuar os serviços

do recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Serviço

21.3. Caberá ao departamento requisitante, certificar

conforme Termo de referência, na forma e condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade 

funcional. 

 

22.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1.  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no § 1º ar

Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores.

22.2.  A Pregoeira, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, desfazendo dúvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos particip
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”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 

”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 

”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 

o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo 

nismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da ex

ecução um contrato financiado pelo organismo. 

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 

diante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 

indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 

tação e à execução do contrato. 

PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento.

á a efetuar os serviços, objeto desta licitação,  conforme Termo de referência

Empenho e Ordem de Serviço. 

Caberá ao departamento requisitante, certificar-se de que o serviço está sendo prestado com exatidão 

na forma e condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no § 1º ar

Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores. 

A Pregoeira, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, desfazendo dúvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes.
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ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 

”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

rgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 

”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

citatório ou afetar a execução do contrato; 

destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 

nismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo 

nismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, 

em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da ex 

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 

diante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 

dos os documentos, contas e registros 

A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento. 

conforme Termo de referência, a partir 

o serviço está sendo prestado com exatidão 

na forma e condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade 

O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no § 1º art. 65 da 

A Pregoeira, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, desfazendo dúvidas que porventura 

antes. 
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22.3.  Os casos omissos  serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  com as 

alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.991 de 27 de fevereiro de 2008 e dos demais diplomas legais 

aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada.

22.4.  É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferiç

22.5.  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê

determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.

22.6.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documen

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.7.  Após o término do credenciamento, não serão admitidas quaisquer retificações que possam influir no 

resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários.

22.8.  A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas no

Edital e demais normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 140/2003 e subsidiariamente a Lei 

Federal nº 8.666/93. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação das 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

22.9.  O desatendimento de exigências formais nã

que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10.  Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade p

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 

da prestação de serviços e quanto a quitação financeira da negociação realizada.

22.11.  Em caso de divergência entre disposiçõ

processo, prevalecerá as deste Edital.

22.12.  Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo d

e Transporte, a fim de formalizar o contrato.

22.13.  Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a critério da 

Autarquia Municipal de Trânsito e T

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das demais 

cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos.

22.14.  Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

adjudicação do objeto em igual prazo 

licitação. 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Tran sporte
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Os casos omissos  serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  com as 

alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.991 de 27 de fevereiro de 2008 e dos demais diplomas legais 

s com a legislação supracitada. 

É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado.

mados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê

determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documen

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

ão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Após o término do credenciamento, não serão admitidas quaisquer retificações que possam influir no 

resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas no

Edital e demais normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 140/2003 e subsidiariamente a Lei 

e disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação das 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade p

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 

da prestação de serviços e quanto a quitação financeira da negociação realizada. 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal de Trânsito 

e Transporte, a fim de formalizar o contrato. 

Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a critério da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das demais 

cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

correndo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro c

Ponta Grossa, 
 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Tran sporte
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Os casos omissos  serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  com as 

alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.991 de 27 de fevereiro de 2008 e dos demais diplomas legais 

É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência 

ão do ofertado. 

mados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

ão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Após o término do credenciamento, não serão admitidas quaisquer retificações que possam influir no 

A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas no 

Edital e demais normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 140/2003 e subsidiariamente a Lei 

e disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação das 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

o essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público. 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 

es deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a empresa 

e 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia Municipal de Trânsito 

Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a critério da 

ransporte, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser-lhe-á ainda aplicada 

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das demais 

correndo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a 

Ponta Grossa,  24 de abril de 2020. 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Tran sporte  
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1.  DO OBJETO:  

1.1.  A presente licitação tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 

empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento DE SISTEMA DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA, totalmente integrado 

acabado, estabilizado e disponível no mercado brasi leiro.

1.2.  A Solução deve ser completa, incluindo produtos,  li cenças temporárias de uso, durante a vigência 

do contrato bem como serviços de implantação,

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Recursos Humanos da  Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,  conforme especificações constantes 

Anexo I, Termo de Referência. 

1.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

 

O valor máximo estimado para esta licitação é de 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1.  Atualmente, na Autarquia Municipal de Trânsito e Tr ansporte existem controles informatizados que 

auxiliam nas atividades diárias dos mais diversos 

2.2.  A necessidade de modernização dos controles na admi nistração pública se mostra, portanto, 

latente, com a exigência de maior eficiência e tran sparência no setor público. Os softwares ERP são 

altamente difundidos na iniciativa privada, d

seus processos, podendo ser replicado seu sucesso n a administração pública.

2.3.  Neste cenário, com desafios cada vez mais complexos , observa

privadas atuantes nas mais diversas cadeias produtivas intensificam a ado ção de soluções ERP como 

ferramenta de apoio à gestão, integrando, aprimoran do e racionalizando processos administrativos para 

conferir o dinamismo e agilidade que o ambiente de negócios demanda.

 

2.4.  Além da redução de erros e retrabalho na alimentação  manual de dados, haveria aumento de 

velocidade do fluxo dos processos, melhor comunicaç ão entre as áreas .

 

2.5.  Outro fator significativo é a necessidade de evoluç ão tecnológica que acompanhe aquela apl

pelos diferentes órgãos que exercem controle e inte ração com esta entidade, tais como Secretaria da 

Fazenda, Tribunal de Contas, Receita Federal, Insti tuto Nacional do Seguro Social e Secretaria do Tesouro  
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO – 005/2020 

A presente licitação tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 

empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento DE SISTEMA DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA, totalmente integrado – Solução ERP (En terprise Resource Planning), na forma de produto 

acabado, estabilizado e disponível no mercado brasi leiro.  

A Solução deve ser completa, incluindo produtos,  li cenças temporárias de uso, durante a vigência 

do contrato bem como serviços de implantação,  customização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,  conforme especificações constantes 

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

para esta licitação é de R$ 51.708,00 (cinquenta e um mil setecentos e oito reais)

Atualmente, na Autarquia Municipal de Trânsito e Tr ansporte existem controles informatizados que 

auxiliam nas atividades diárias dos mais diversos departamentos. 

A necessidade de modernização dos controles na admi nistração pública se mostra, portanto, 

latente, com a exigência de maior eficiência e tran sparência no setor público. Os softwares ERP são 

altamente difundidos na iniciativa privada, d ando vantagem competitiva por proporcionar maior co ntrole de 

seus processos, podendo ser replicado seu sucesso n a administração pública.  

Neste cenário, com desafios cada vez mais complexos , observa -se que organizações públicas e 

mais diversas cadeias produtivas intensificam a ado ção de soluções ERP como 

ferramenta de apoio à gestão, integrando, aprimoran do e racionalizando processos administrativos para 

conferir o dinamismo e agilidade que o ambiente de negócios demanda.  

lém da redução de erros e retrabalho na alimentação  manual de dados, haveria aumento de 

velocidade do fluxo dos processos, melhor comunicaç ão entre as áreas .  

Outro fator significativo é a necessidade de evoluç ão tecnológica que acompanhe aquela apl

pelos diferentes órgãos que exercem controle e inte ração com esta entidade, tais como Secretaria da 

Fazenda, Tribunal de Contas, Receita Federal, Insti tuto Nacional do Seguro Social e Secretaria do Tesouro  
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A presente licitação tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento DE SISTEMA DE GESTÃO 

terprise Resource Planning), na forma de produto 

A Solução deve ser completa, incluindo produtos,  li cenças temporárias de uso, durante a vigência 

customização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,  conforme especificações constantes em 

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

R$ 51.708,00 (cinquenta e um mil setecentos e oito reais)  

Atualmente, na Autarquia Municipal de Trânsito e Tr ansporte existem controles informatizados que 

A necessidade de modernização dos controles na admi nistração pública se mostra, portanto, 

latente, com a exigência de maior eficiência e tran sparência no setor público. Os softwares ERP são 

ando vantagem competitiva por proporcionar maior co ntrole de 

se que organizações públicas e 

mais diversas cadeias produtivas intensificam a ado ção de soluções ERP como 

ferramenta de apoio à gestão, integrando, aprimoran do e racionalizando processos administrativos para 

lém da redução de erros e retrabalho na alimentação  manual de dados, haveria aumento de 

Outro fator significativo é a necessidade de evoluç ão tecnológica que acompanhe aquela apl icada 

pelos diferentes órgãos que exercem controle e inte ração com esta entidade, tais como Secretaria da 

Fazenda, Tribunal de Contas, Receita Federal, Insti tuto Nacional do Seguro Social e Secretaria do Tesouro  
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Nacional, que, através do uso de tecnologias

demandando um volume crescente de troca de informaç ões em prazos cada vez mais exíguos.

 

2.6.  Os ERP são largamente conhecidos e utilizados nos amb ientes de gestão das grandes corporações 

privadas e ór gãos da administração pública, tendo um papel cruci al na operação destas organizações por 

apresentarem vantagens como: 

a) Integração das informações e das diversas áreas da organização;

b) Maior eficiência dos processos, eliminando redundân cia das atividades e a

internos; 

c) Maior transparência e confiabilidade das informaçõe s;

d) Redução de custos e despesas.

 

 

3. DO LOTE 

LOTE ÚNICO 

Item 

 

Descrição  

01 Módulos de folha de pagamento

02 Módulo  de Recursos Humanos

03 Módulo e -Social  

04 Módulo de ponto eletrônico e 

aplicativo de atendimento mobile

05 Módulo de atendimento ao 

servidor público 

 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA LICITAÇÃO: R$ 

reais) 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

a. Os serviços abrangem implantação, customização, par ametrização de Solução ERP, migração de 

dados, testes, documentos, capaci

evolução contínua. 

b. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatí cio entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando- se qualquer relação entre estes que caracterize pes soa

 

 

5. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 
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Nacional, que, através do uso de tecnologias  de ponta, exercem controle cada vez mais abrangente , 

demandando um volume crescente de troca de informaç ões em prazos cada vez mais exíguos.

Os ERP são largamente conhecidos e utilizados nos amb ientes de gestão das grandes corporações 

gãos da administração pública, tendo um papel cruci al na operação destas organizações por 

Integração das informações e das diversas áreas da organização;  

Maior eficiência dos processos, eliminando redundân cia das atividades e a

Maior transparência e confiabilidade das informaçõe s; 

Redução de custos e despesas.  

Quant  Valor mensal

Módulos de folha de pagamento  12 meses  890,00 

de Recursos Humanos  12 meses  890,00 

12 meses  943,00 

Módulo de ponto eletrônico e 

aplicativo de atendimento mobile  

12 meses  960,0 

Módulo de atendimento ao 12 meses  626,00 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA LICITAÇÃO: R$ 51.708,00 ( cinquenta e um mil setecentos e oito 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços abrangem implantação, customização, par ametrização de Solução ERP, migração de 

dados, testes, documentos, capaci tação dos usuários, juntamente com o suporte técnic o, manutenção e 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatí cio entre os empregados da Contratada e a 

se qualquer relação entre estes que caracterize pes soa lidade e subordinação direta.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 – SOLUÇÃO ERP 
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de ponta, exercem controle cada vez mais abrangente , 

demandando um volume crescente de troca de informaç ões em prazos cada vez mais exíguos.  

Os ERP são largamente conhecidos e utilizados nos amb ientes de gestão das grandes corporações 

gãos da administração pública, tendo um papel cruci al na operação destas organizações por 

Maior eficiência dos processos, eliminando redundân cia das atividades e a primorando os controles 

Valor mensal  Valor anual  

10.680,00 

10.680,00 

11.316,00 

11.520,00 

7.512,00 

51.708,00 ( cinquenta e um mil setecentos e oito 

Os serviços abrangem implantação, customização, par ametrização de Solução ERP, migração de 

tação dos usuários, juntamente com o suporte técnic o, manutenção e 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatí cio entre os empregados da Contratada e a 

lidade e subordinação direta.  
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a. Descrição da Solução 

5.1.  A Solução ERP é software

com módulos constituintes, estabilizado e disponíve l no mercado

na CONTRATANTE, de modo integrado, processos de trab alho relativos às macro funções de, Gestão de 

Prestação de Contas, Gestão de Recursos

5.2.  O Sistema ERP, para fins do presente o

módulos constituintes, possui: 

a) Interface de apresentação (usuário), leiaute de rel atórios, usabilidade e documentação homogêneos;

b) Mesma plataforma de desenvolvimento, linguagem de c ustomização e pr

parametrização; 

c) Modulável e escalar em que todos os módulos sejam i ntegrados entre si e compartilhem uma mesma 

base de dados on- line, única e construída pelo próprio detentor dos direitos do software.

d) Troca de informações entre os vários pr

necessária migração de dados, redundâncias de infor mação ou mecanismo de integração de dados entre 

seus módulos; 

e) Informações processadas em um módulo deverão estar disponíveis online para os demais m

da Solução onde sejam necessários, evitando uma nova  entrada do mesmo item de dado, seja de forma 

direta pelo usuário ou indireta por procedimento em  lote de sincronização;

f) Procedimento uniforme de operação, monitoramento e g erenciamento;

g) Procedimen to uniforme de integração de dados com sistemas leg ados e externos;

h) Procedimento uniforme de atribuição de perfis, defin ição de regras de acesso e criação de usuários;

i) Todos os módulos pertencentes ao mesmo Fabricante, nativamente integrados entre si, sem 

necessidade de utilização de barramento SOA ou de de senvolvimento durante projeto de implantação, com 

exceção daqueles requisitos cuja origem sejam das e specificidades dos processos de negócio da Entidade 

contratante; 

5.3.  Esse sistema deverá atender a 

trabalho, bem como suprir a demanda existente de me lhor ordenamento e fornecimento de informações 

precisas para órgãos de fiscalização e controle, be m como contribuir para melhorar as condições d

disponibilidade de informações gerenciais, com vist as a orientar ajustes e mudanças d

da CONTRATANTE. 

 

5.4.  Com a iniciativa de implantação da solução ERP, esper a

áreas componentes do setor administrativo da CONTRATANTE atendam aos padrões d e qualidade e boas 

práticas de mercado, proporcionando agilidade infor macional e confiabilidade de dados.

 

5.5.   Assim, a adoção de um sistema integrado tem como fu ndamento explicitar e integrar os proces

de trabalho, promover a unificação da base de dados  e a disponibilidade de informações confiáveis e em  

tempo hábil, eliminando o retrabalho e a redundânci a de dados e informações, permitindo maior seguranç a 
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software  aplicativo na forma de produto único, totalmente in tegrado e concluído 

com módulos constituintes, estabilizado e disponíve l no mercado  brasileiro, com capacidade de informatizar 

na CONTRATANTE, de modo integrado, processos de trab alho relativos às macro funções de, Gestão de 

Prestação de Contas, Gestão de Recursos  Humanos e Folha de Pagamento. 

O Sistema ERP, para fins do presente o bjeto, é aquele que, para todos os processos de tra balho e 

Interface de apresentação (usuário), leiaute de rel atórios, usabilidade e documentação homogêneos;

Mesma plataforma de desenvolvimento, linguagem de c ustomização e pr

Modulável e escalar em que todos os módulos sejam i ntegrados entre si e compartilhem uma mesma 

line, única e construída pelo próprio detentor dos direitos do software.

Troca de informações entre os vários pr ocessos de trabalho e módulos constituintes sem que  seja 

necessária migração de dados, redundâncias de infor mação ou mecanismo de integração de dados entre 

Informações processadas em um módulo deverão estar disponíveis online para os demais m

da Solução onde sejam necessários, evitando uma nova  entrada do mesmo item de dado, seja de forma 

direta pelo usuário ou indireta por procedimento em  lote de sincronização;  

Procedimento uniforme de operação, monitoramento e g erenciamento;  

to uniforme de integração de dados com sistemas leg ados e externos;

Procedimento uniforme de atribuição de perfis, defin ição de regras de acesso e criação de usuários;

Todos os módulos pertencentes ao mesmo Fabricante, nativamente integrados entre si, sem 

necessidade de utilização de barramento SOA ou de de senvolvimento durante projeto de implantação, com 

exceção daqueles requisitos cuja origem sejam das e specificidades dos processos de negócio da Entidade 

Esse sistema deverá atender a necessidade de abordagem integrada e segura dos pro cessos de 

trabalho, bem como suprir a demanda existente de me lhor ordenamento e fornecimento de informações 

precisas para órgãos de fiscalização e controle, be m como contribuir para melhorar as condições d

disponibilidade de informações gerenciais, com vist as a orientar ajustes e mudanças d

Com a iniciativa de implantação da solução ERP, esper a-se que os serviços a serem ofertados pelas 

administrativo da CONTRATANTE atendam aos padrões d e qualidade e boas 

práticas de mercado, proporcionando agilidade infor macional e confiabilidade de dados.

Assim, a adoção de um sistema integrado tem como fu ndamento explicitar e integrar os proces

de trabalho, promover a unificação da base de dados  e a disponibilidade de informações confiáveis e em  

tempo hábil, eliminando o retrabalho e a redundânci a de dados e informações, permitindo maior seguranç a 
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aplicativo na forma de produto único, totalmente in tegrado e concluído 

brasileiro, com capacidade de informatizar 

na CONTRATANTE, de modo integrado, processos de trab alho relativos às macro funções de, Gestão de 

bjeto, é aquele que, para todos os processos de tra balho e 

Interface de apresentação (usuário), leiaute de rel atórios, usabilidade e documentação homogêneos;  

Mesma plataforma de desenvolvimento, linguagem de c ustomização e pr ocedimento para 

Modulável e escalar em que todos os módulos sejam i ntegrados entre si e compartilhem uma mesma 

line, única e construída pelo próprio detentor dos direitos do software.  

ocessos de trabalho e módulos constituintes sem que  seja 

necessária migração de dados, redundâncias de infor mação ou mecanismo de integração de dados entre 

Informações processadas em um módulo deverão estar disponíveis online para os demais m ódulos 

da Solução onde sejam necessários, evitando uma nova  entrada do mesmo item de dado, seja de forma 

to uniforme de integração de dados com sistemas leg ados e externos;  

Procedimento uniforme de atribuição de perfis, defin ição de regras de acesso e criação de usuários;  

Todos os módulos pertencentes ao mesmo Fabricante, nativamente integrados entre si, sem a 

necessidade de utilização de barramento SOA ou de de senvolvimento durante projeto de implantação, com 

exceção daqueles requisitos cuja origem sejam das e specificidades dos processos de negócio da Entidade 

necessidade de abordagem integrada e segura dos pro cessos de 

trabalho, bem como suprir a demanda existente de me lhor ordenamento e fornecimento de informações 

precisas para órgãos de fiscalização e controle, be m como contribuir para melhorar as condições d e 

disponibilidade de informações gerenciais, com vist as a orientar ajustes e mudanças d e processos internos 

se que os serviços a serem ofertados pelas 

administrativo da CONTRATANTE atendam aos padrões d e qualidade e boas 

práticas de mercado, proporcionando agilidade infor macional e confiabilidade de dados.  

Assim, a adoção de um sistema integrado tem como fu ndamento explicitar e integrar os proces sos 

de trabalho, promover a unificação da base de dados  e a disponibilidade de informações confiáveis e em  

tempo hábil, eliminando o retrabalho e a redundânci a de dados e informações, permitindo maior seguranç a 
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ao processo de tomada de decisão. Buscando, p

diversos sistemas da empresa que não estão integrad os; melhoria no cadastramento de dados; maior 

interação entre as áreas; redução de riscos; e aper feiçoamento dos processos envolvidos.

 

5.6.   Para a implementação do gerenciamento de processos i nternos de trabalho, alcançados por esse 

termo, aderentes ao modelo de Excelência em Gestão Pú blica, com modernização e automação dos 

processos de trabalho, incorporação de conceitos de  gestão com foco na 

economicidade e eficiência, será necessário a aquis ição de uma solução de gestão integrada ERP com 

fornecimento de serviços e produtos especializados,  conforme especificado a seguir.

 

5.7. O sistema deve atender plenamente a legis

e controle das finanças públicas, no que for aplicá vel à  CONTRATANTE, bem como possibilitar a prestaçã o 

de contas aos órgãos de controle, dentro do escopo da presente contratação, além de garantir 

de versões para toda e qualquer modificação que ven ha ocorrer na legislação vigente e nas obrigações d e 

prestação de contas, observando rigorosamente os pr azos estabelecidos, dentre elas:

• Constituição Federal, Emendas Constitucionais e dem ais 

• Lei Complementar nº 101/2000 

• Lei Complementar nº 131/2009 

• Lei nº 12.527/2011 – Lei do Acesso à Informação;

• Lei Federal nº 4.320/64; 

• Lei Federal nº 8.666/93; 

• Instruções do Tribunal de Co

• Legislação do Conselho Federal de Contabilidade 

• STN (Ministério da Fazenda) 

5.8.   Adicionalmente, a Solução ERP deverá:

1. Contemplar 95% dos requisitos funcionais descrito

de arquitetura e segurança, descritos no item 4.4.

2. Atender plenamente às exigências do TCE relacionadas  ao SIM

3. Integrar com os sistemas

serv ices configuráveis pelo órgão.

4. Atender aos Requisitos Funcionais e específicos de cada módulo licitado.

 

6. Prova de conceito. 

6.1.  A empresa cuja proposta seja classificada em primei ro lugar deverá submeter

objetiva de conceito, log o seja habilitada

encaminhar a habilitação original e realizar o test e de conformidade.

6.2.  Diante da essencialidade dos serviços licitados e s eu caráter ininterrupto e contínuo, e visando a 

contr atação de solução consistente e íntegra, optou
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ao processo de tomada de decisão. Buscando, p ortanto, eliminar o esforço gerencial e operacional  entre os 

diversos sistemas da empresa que não estão integrad os; melhoria no cadastramento de dados; maior 

interação entre as áreas; redução de riscos; e aper feiçoamento dos processos envolvidos.

ara a implementação do gerenciamento de processos i nternos de trabalho, alcançados por esse 

termo, aderentes ao modelo de Excelência em Gestão Pú blica, com modernização e automação dos 

processos de trabalho, incorporação de conceitos de  gestão com foco na qualidade dos resultados, 

economicidade e eficiência, será necessário a aquis ição de uma solução de gestão integrada ERP com 

fornecimento de serviços e produtos especializados,  conforme especificado a seguir.

O sistema deve atender plenamente a legis lação atual referente ao orçamento público, contabi lidade 

e controle das finanças públicas, no que for aplicá vel à  CONTRATANTE, bem como possibilitar a prestaçã o 

de contas aos órgãos de controle, dentro do escopo da presente contratação, além de garantir 

de versões para toda e qualquer modificação que ven ha ocorrer na legislação vigente e nas obrigações d e 

prestação de contas, observando rigorosamente os pr azos estabelecidos, dentre elas:

Constituição Federal, Emendas Constitucionais e dem ais normativas; 

Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Lei Complementar nº 131/2009 – Transparência Pública; 

Lei do Acesso à Informação;  

Instruções do Tribunal de Co ntas do Estado do Paraná, em especial, as regras do Projeto  SIAP;

Legislação do Conselho Federal de Contabilidade - NBCASP; 

STN (Ministério da Fazenda) – MCASP. 

Adicionalmente, a Solução ERP deverá:  

Contemplar 95% dos requisitos funcionais descrito s no item 4.3 e todos os requisitos tecnológicos, 

de arquitetura e segurança, descritos no item 4.4.  

Atender plenamente às exigências do TCE relacionadas  ao SIM-AM e SIAP.  

Integrar com os sistemas  externos e internos da  CONTRATANTE, via ambiente de API’s 

ices configuráveis pelo órgão.  

Atender aos Requisitos Funcionais e específicos de cada módulo licitado.  

A empresa cuja proposta seja classificada em primei ro lugar deverá submeter

o seja habilitada , no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prazo este que  deverá 

encaminhar a habilitação original e realizar o test e de conformidade.  

Diante da essencialidade dos serviços licitados e s eu caráter ininterrupto e contínuo, e visando a 

atação de solução consistente e íntegra, optou -se por estabelecer um grupo de especificações técni cas 
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ortanto, eliminar o esforço gerencial e operacional  entre os 

diversos sistemas da empresa que não estão integrad os; melhoria no cadastramento de dados; maior 

interação entre as áreas; redução de riscos; e aper feiçoamento dos processos envolvidos.  

ara a implementação do gerenciamento de processos i nternos de trabalho, alcançados por esse 

termo, aderentes ao modelo de Excelência em Gestão Pú blica, com modernização e automação dos 

qualidade dos resultados, 

economicidade e eficiência, será necessário a aquis ição de uma solução de gestão integrada ERP com 

fornecimento de serviços e produtos especializados,  conforme especificado a seguir.  

lação atual referente ao orçamento público, contabi lidade 

e controle das finanças públicas, no que for aplicá vel à  CONTRATANTE, bem como possibilitar a prestaçã o 

de contas aos órgãos de controle, dentro do escopo da presente contratação, além de garantir atualizações 

de versões para toda e qualquer modificação que ven ha ocorrer na legislação vigente e nas obrigações d e 

prestação de contas, observando rigorosamente os pr azos estabelecidos, dentre elas:  

ntas do Estado do Paraná, em especial, as regras do Projeto  SIAP;  

s no item 4.3 e todos os requisitos tecnológicos, 

 

CONTRATANTE, via ambiente de API’s e web 

A empresa cuja proposta seja classificada em primei ro lugar deverá submeter -se a uma prova 

, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prazo este que  deverá 

Diante da essencialidade dos serviços licitados e s eu caráter ininterrupto e contínuo, e visando a 

se por estabelecer um grupo de especificações técni cas 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

básicas, relativas ao ambiente tecnológico, estrutu ra, arquitetura e tecnologia, que são obrigatórias e 

deverão ser 100% atendidas pela licitante classifi

especificações estão relacionadas no

SISTEMAS/MÓDULOS E SERVIÇOS”. Esses requisitos possibilitarão  a estruturação tecnológica mínima de 

toda a soluçã o ERP licitada a partir de um conceito técnico padron izado, focado no gerenciamento e 

eficiência administrativas. 

6.3.   As demais funcionalidades, típicas de cada módulo, e representativas de atendimento de exigências 

legais, regras de negócio, itens gere

TÉCNICAS DOS APLICATIVOS”. Essas funcionalidades deverão ser atendidas em percentual mínimo de 95% 

(noventa por cento) de cada módulo, durante as demo nstrações.

6.4.   Os requisitos de cada módulo

limite de 5%, deverão ser aperfeiçoados durante a i mplantação dos sistemas, que contará com 60 dias de  

prazo. 

6.5.  A Prova de Conceito ocorrerá nas dependências do Aut arquia Municipal de Tr

Ponta Grossa, em até 05 (cinco) dias uteis após ter sido proferido o resultado da disputa e com duração  

máxima de 03 (três) semanas consecutivas, seguindo o

6.6.   A proponente pod erá disponibilizar os profissionais necessários par a realização da prova de

conceito. 

6.7.  A sessão de demonstração é pública, sendo permitido  o seu acompanhamento por quaisquer 

interessados, não sendo permitida a intervenção dur ante a execução da análise

poderão ser protocoladas em até três dias após o en cerramento da demonstração.

6.8.   Para a realização da Prova de Conceito, a equipe da A utarquia validará os requisitos técnicos de 

cada sistema/módulo, apresentados pela CONTRATA

metodologia observará: 

6.9.   Será designada pelo Presidente a equipe que realizará  a prova descrita no item anterior;

6.10.  A prova será dividida em duas etapas:

A1) primeiro, serão avaliados todos os requ

A2)  em seguida, por economia processual, somente com a prévia aprovação desta etapa anterior é que 

será avaliado o atendimento mínimo de 95% de cada m ódulo do item REQUISITOS FUNCIONAIS;

6.11.  A equipe ava liadora lerá ou indicará, na ordem preferencialment e sequencial, o quesito a ser 

demonstrado; 

6.12.  Em seguida, o técnico responsável da licitant e executará a demonstração e responderá a eventuais  

questionamentos; 

6.12.1.   Para o Teste de Conformidade a 

1. APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO;

2. APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS;

3. APLICATIVO DE PONTO ELETRÔNICO;

4. PORTAL DOSERVIDOR;

5. APP DE ATENDIMENTO MOBILE;
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básicas, relativas ao ambiente tecnológico, estrutu ra, arquitetura e tecnologia, que são obrigatórias e 

deverão ser 100% atendidas pela licitante classifi cada em primeiro lugar durante a demonstração. Essas  

especificações estão relacionadas no s REQUISITOS DE TECNOLOGIA constantes na DESCRIÇÃO DOS 

SISTEMAS/MÓDULOS E SERVIÇOS”. Esses requisitos possibilitarão  a estruturação tecnológica mínima de 

o ERP licitada a partir de um conceito técnico padron izado, focado no gerenciamento e 

As demais funcionalidades, típicas de cada módulo, e representativas de atendimento de exigências 

legais, regras de negócio, itens gere nciais ou facilitadores foram incluídas nas CARACTER ÍSTICAS 

TÉCNICAS DOS APLICATIVOS”. Essas funcionalidades deverão ser atendidas em percentual mínimo de 95% 

(noventa por cento) de cada módulo, durante as demo nstrações.  

Os requisitos de cada módulo , não atendidos durante a demonstração, mas que est ejam dentro do 

limite de 5%, deverão ser aperfeiçoados durante a i mplantação dos sistemas, que contará com 60 dias de  

A Prova de Conceito ocorrerá nas dependências do Aut arquia Municipal de Tr

Ponta Grossa, em até 05 (cinco) dias uteis após ter sido proferido o resultado da disputa e com duração  

máxima de 03 (três) semanas consecutivas, seguindo o horário de trabalho da Autarquia de Trânsito 

erá disponibilizar os profissionais necessários par a realização da prova de

A sessão de demonstração é pública, sendo permitido  o seu acompanhamento por quaisquer 

interessados, não sendo permitida a intervenção dur ante a execução da análise . Eventuais manifestações 

poderão ser protocoladas em até três dias após o en cerramento da demonstração.  

Para a realização da Prova de Conceito, a equipe da A utarquia validará os requisitos técnicos de 

cada sistema/módulo, apresentados pela CONTRATA NTE, de acordo com o especificado item a item. A 

Será designada pelo Presidente a equipe que realizará  a prova descrita no item anterior;

A prova será dividida em duas etapas:  

primeiro, serão avaliados todos os requ isitos técnicos do item REQUISITOS TECNOLÓGICOS;

em seguida, por economia processual, somente com a prévia aprovação desta etapa anterior é que 

será avaliado o atendimento mínimo de 95% de cada m ódulo do item REQUISITOS FUNCIONAIS;

liadora lerá ou indicará, na ordem preferencialment e sequencial, o quesito a ser 

6.12.  Em seguida, o técnico responsável da licitant e executará a demonstração e responderá a eventuais  

Para o Teste de Conformidade a empresa vencedora deverá atender a todos os quesito s dos:

1. APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO;  

2. APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS;  

3. APLICATIVO DE PONTO ELETRÔNICO;  

4. PORTAL DOSERVIDOR;  

5. APP DE ATENDIMENTO MOBILE;  
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básicas, relativas ao ambiente tecnológico, estrutu ra, arquitetura e tecnologia, que são obrigatórias e 

cada em primeiro lugar durante a demonstração. Essas  

REQUISITOS DE TECNOLOGIA constantes na DESCRIÇÃO DOS 

SISTEMAS/MÓDULOS E SERVIÇOS”. Esses requisitos possibilitarão  a estruturação tecnológica mínima de 

o ERP licitada a partir de um conceito técnico padron izado, focado no gerenciamento e 

As demais funcionalidades, típicas de cada módulo, e representativas de atendimento de exigências 

nciais ou facilitadores foram incluídas nas CARACTER ÍSTICAS 

TÉCNICAS DOS APLICATIVOS”. Essas funcionalidades deverão ser atendidas em percentual mínimo de 95% 

, não atendidos durante a demonstração, mas que est ejam dentro do 

limite de 5%, deverão ser aperfeiçoados durante a i mplantação dos sistemas, que contará com 60 dias de  

A Prova de Conceito ocorrerá nas dependências do Aut arquia Municipal de Tr ânsito e Transporte de 

Ponta Grossa, em até 05 (cinco) dias uteis após ter sido proferido o resultado da disputa e com duração  

horário de trabalho da Autarquia de Trânsito - AMTT. 

erá disponibilizar os profissionais necessários par a realização da prova de  

A sessão de demonstração é pública, sendo permitido  o seu acompanhamento por quaisquer 

. Eventuais manifestações 

Para a realização da Prova de Conceito, a equipe da A utarquia validará os requisitos técnicos de 

NTE, de acordo com o especificado item a item. A 

Será designada pelo Presidente a equipe que realizará  a prova descrita no item anterior;  

isitos técnicos do item REQUISITOS TECNOLÓGICOS;  

em seguida, por economia processual, somente com a prévia aprovação desta etapa anterior é que 

será avaliado o atendimento mínimo de 95% de cada m ódulo do item REQUISITOS FUNCIONAIS;  

liadora lerá ou indicará, na ordem preferencialment e sequencial, o quesito a ser 

6.12.  Em seguida, o técnico responsável da licitant e executará a demonstração e responderá a eventuais  

empresa vencedora deverá atender a todos os quesito s dos:  
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6. E-SOCIAL 

6.13. A equipe avaliadora c onsignará sua decisão em ata a ser elaborada em ses são reservada, declarando: 

se atende ao quesito, se não atende ou se não foi d emonstrado, e a divulgará quando da elaboração 

laudo de que trata o item 6.9. -  o requisito declarado não atendido deverá c

objetiva. 

6.14. Não será permitida  manifestação dos demais propone ntes, que poderão executar as anotações e 

registros que entenderem pertinentes, e, em

de polícia v isando a garantia da ordem, podendo determinar a qu alquer pessoa que se retire do recinto, 

justificando a decisão em ata. 

6.15. A equipe de que trata o item anterior será designad a até dois dias antes da realização da prova de 

conceito. 

6.16.  A Autarquia informará a ordem dos sistemas/módulos para a Prova de Conceito, podendo executar a 

demonstração concomitante de módulos (p.ex., sistem as da área contábil em um ambiente, e sistema da 

área de Recursos Humanos em outro ambiente, concomi tantemente).

6.17. Toda a infraestrutura necessária para a demonstração do atendimento dos requisitos técnicos e 

funcionais será de responsabilidade da empresa prop onente, assim como os dados necessários para 

demonstração. Caberá a Autarquia apenas a disponibi lização do local 

prática de conceito. 

6.18. Os módulos do sistema integrado proposto pela licit ante não necessitam ter, necessariamente, as 

mesmas denominações descritas no Edital, desde que t enham todas as funcionalidades exigidas.

6.19. As duas etapas da prova de conceito/amostra deverão  ter sua avaliação devidamente registrada em 

duas atas/laudos assinados pela respectiva equipe a valiadora, declarando expressamente o percentual de  

atendimento dos requisitos avaliados, encaminhando

6.20. Caso a licitante deixe de atender a todos os requis itos

dos requisitos exigidos no item 7.

licitante subsequente, n a ordem de classificação, para que, se habilitada, faça a respectiva demonstração do 

sistema, sendo avaliada nos mesmos moldes da empres a licitante anterior, e assim, sucessivamente, até a 

apuração de um software que atenda às exigências.

6.21. Somente ser á concedida uma única oportunidade de realização da  prova de conceito para a empresa 

proponente. Em caso de impeditivo técnico pontual, o  item poderá ser retomado até o final da demonstraç ão 

do módulo em demonstração, ficando preclusa oportun idade de redem

6.22. Em caso de não comparecimento injustificado da licit ante para execução da prova de conceito em data 

e hora marcada, a empresa será imediatamente descla ssificada.

6.23. Os materiais e equipamentos necessários para a real ização da 

responsabilidade da licitante provisoriamente class ificada.

6.24. A prova de conceito poderá ser dispensada em caso d e proponente única, executando

do atendimento das exigências do edital no momento da homologação 

recebimento definitivo dos serviços.
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onsignará sua decisão em ata a ser elaborada em ses são reservada, declarando: 

se atende ao quesito, se não atende ou se não foi d emonstrado, e a divulgará quando da elaboração 

o requisito declarado não atendido deverá c onter fundamentação concisa e 

Não será permitida  manifestação dos demais propone ntes, que poderão executar as anotações e 

registros que entenderem pertinentes, e, em  caso de perturbação da ordem, a Pregoeira

isando a garantia da ordem, podendo determinar a qu alquer pessoa que se retire do recinto, 

A equipe de que trata o item anterior será designad a até dois dias antes da realização da prova de 

informará a ordem dos sistemas/módulos para a Prova de Conceito, podendo executar a 

demonstração concomitante de módulos (p.ex., sistem as da área contábil em um ambiente, e sistema da 

área de Recursos Humanos em outro ambiente, concomi tantemente).  

da a infraestrutura necessária para a demonstração do atendimento dos requisitos técnicos e 

funcionais será de responsabilidade da empresa prop onente, assim como os dados necessários para 

demonstração. Caberá a Autarquia apenas a disponibi lização do local (ou locais) para a realização da prova 

Os módulos do sistema integrado proposto pela licit ante não necessitam ter, necessariamente, as 

mesmas denominações descritas no Edital, desde que t enham todas as funcionalidades exigidas.

As duas etapas da prova de conceito/amostra deverão  ter sua avaliação devidamente registrada em 

duas atas/laudos assinados pela respectiva equipe a valiadora, declarando expressamente o percentual de  

atendimento dos requisitos avaliados, encaminhando -o ao Pregoeiro. 

Caso a licitante deixe de atender a todos os requis itos , ou,  no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) 

item 7. , será ela desclassificada. Nesse caso, o Pregoeiro convocará a empresa 

a ordem de classificação, para que, se habilitada, faça a respectiva demonstração do 

sistema, sendo avaliada nos mesmos moldes da empres a licitante anterior, e assim, sucessivamente, até a 

apuração de um software que atenda às exigências.  

á concedida uma única oportunidade de realização da  prova de conceito para a empresa 

proponente. Em caso de impeditivo técnico pontual, o  item poderá ser retomado até o final da demonstraç ão 

do módulo em demonstração, ficando preclusa oportun idade de redem onstração posterior.

Em caso de não comparecimento injustificado da licit ante para execução da prova de conceito em data 

e hora marcada, a empresa será imediatamente descla ssificada.  

Os materiais e equipamentos necessários para a real ização da apresentação são de inteira 

responsabilidade da licitante provisoriamente class ificada.  

A prova de conceito poderá ser dispensada em caso d e proponente única, executando

do atendimento das exigências do edital no momento da homologação das implantações, a título de 

recebimento definitivo dos serviços.  
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onsignará sua decisão em ata a ser elaborada em ses são reservada, declarando: 

se atende ao quesito, se não atende ou se não foi d emonstrado, e a divulgará quando da elaboração do 

onter fundamentação concisa e 

Não será permitida  manifestação dos demais propone ntes, que poderão executar as anotações e 

caso de perturbação da ordem, a Pregoeira  exercerá seu poder 

isando a garantia da ordem, podendo determinar a qu alquer pessoa que se retire do recinto, 

A equipe de que trata o item anterior será designad a até dois dias antes da realização da prova de 

informará a ordem dos sistemas/módulos para a Prova de Conceito, podendo executar a 

demonstração concomitante de módulos (p.ex., sistem as da área contábil em um ambiente, e sistema da 

da a infraestrutura necessária para a demonstração do atendimento dos requisitos técnicos e 

funcionais será de responsabilidade da empresa prop onente, assim como os dados necessários para 

(ou locais) para a realização da prova 

Os módulos do sistema integrado proposto pela licit ante não necessitam ter, necessariamente, as 

mesmas denominações descritas no Edital, desde que t enham todas as funcionalidades exigidas.  

As duas etapas da prova de conceito/amostra deverão  ter sua avaliação devidamente registrada em 

duas atas/laudos assinados pela respectiva equipe a valiadora, declarando expressamente o percentual de  

no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) 

, será ela desclassificada. Nesse caso, o Pregoeiro convocará a empresa 

a ordem de classificação, para que, se habilitada, faça a respectiva demonstração do 

sistema, sendo avaliada nos mesmos moldes da empres a licitante anterior, e assim, sucessivamente, até a 

á concedida uma única oportunidade de realização da  prova de conceito para a empresa 

proponente. Em caso de impeditivo técnico pontual, o  item poderá ser retomado até o final da demonstraç ão 

onstração posterior.  

Em caso de não comparecimento injustificado da licit ante para execução da prova de conceito em data 

apresentação são de inteira 

A prova de conceito poderá ser dispensada em caso d e proponente única, executando -se a aferição 

das implantações, a título de 
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7. REQUISITOS FUNCIONAIS.

Esta seção consiste na descrição dos Requisitos Func ionais (RF) da Solução ERP a ser implementada na 

CONTRATANTE, organizados de acordo com os respectivo s macroproce

funcionalidades, desde que atendidas objetivamente,  não necessitam constar de divisão macroprocessual 

proposta. Estes são os requisitos que, em sede de pr ova de conceito, deverão ser atendidos em percentua l 

mínimo de 95% por módulo: 

7.1.  APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

7.1.1.  Conter rotina de configuração de parâmetros da Previ dência Social (RGPS) assim como códigos e 

os percentuais que são utilizados na geração de val ores.

7.1.2.  Permitir limitar o acesso de usuários às in

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatício s.

7.1.3.  Flexibilizar as configurações da folha de acordo co m a necessidade e método utilizado pela Entidade 

Municipal. 

7.1.4.  Possuir cadastro único com

7.1.5.  Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pes soa física no site da Receita Federal, por meio 

do cadastro de pessoas. 

7.1.6. Possuir validação do dígito verificador de inscriçõe s 

1.7.7. Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastr o de pessoas informando o tipo de 

dependência, data inicial e final. 

7.1.8. Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configur ar estes contratos possibi

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

7.1.9. Controlar a lotação e localização física dos servid ores.

7.1.10. Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão

através da informação do ato. 

7.1.11. Permitir indicar para cada funcionário substituto, q uem este está substituindo.

7.1.12. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente a prorrogação de contrato de 

servidores com contrat os de prazo determinado, através da informação do a to.

7.1.13. Permitir o controle dos planos previdenciários ou as sistenciais a que cada servidor esteve ou está 

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

7.1.14. Permitir registrar os vínculos previdenciários dos f uncionários, planos, matrículas e período de 

permanência. Entende- se por vínculo previdenciário: o plano previdencial  ou assistencial ao qual o 

funcionário esta vinculado. 

7.1.15. Controlar informações re

escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.

7.1.16. Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à  entidade, permitindo registrar a data e o 

valor de cad a serviço prestado, permitindo informar seus depend entes para desconto no IRRF.

7.1.17. Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e 

cancelamentos por funcionário conforme configuração .
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REQUISITOS FUNCIONAIS. 

Esta seção consiste na descrição dos Requisitos Func ionais (RF) da Solução ERP a ser implementada na 

CONTRATANTE, organizados de acordo com os respectivo s macroproce ssos funcionais (módulo). As 

funcionalidades, desde que atendidas objetivamente,  não necessitam constar de divisão macroprocessual 

proposta. Estes são os requisitos que, em sede de pr ova de conceito, deverão ser atendidos em percentua l 

APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO.  

Conter rotina de configuração de parâmetros da Previ dência Social (RGPS) assim como códigos e 

os percentuais que são utilizados na geração de val ores.  

Permitir limitar o acesso de usuários às in formações de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatício s. 

Flexibilizar as configurações da folha de acordo co m a necessidade e método utilizado pela Entidade 

Possuir cadastro único com  dados de pessoas com foto, integrado com os outros sistemas.

Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pes soa física no site da Receita Federal, por meio 

Possuir validação do dígito verificador de inscriçõe s do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.

Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastr o de pessoas informando o tipo de 

Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configur ar estes contratos possibi

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

Controlar a lotação e localização física dos servid ores.  

Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão

Permitir indicar para cada funcionário substituto, q uem este está substituindo.

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

os de prazo determinado, através da informação do a to.  

Permitir o controle dos planos previdenciários ou as sistenciais 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 f uncionários, planos, matrículas e período de 

se por vínculo previdenciário: o plano previdencial  ou assistencial ao qual o 

Controlar informações re ferentes 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 

a serviço prestado, permitindo informar seus depend entes para desconto no IRRF.

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

cancelamentos por funcionário conforme configuração . 
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Esta seção consiste na descrição dos Requisitos Func ionais (RF) da Solução ERP a ser implementada na 

ssos funcionais (módulo). As 

funcionalidades, desde que atendidas objetivamente,  não necessitam constar de divisão macroprocessual 

proposta. Estes são os requisitos que, em sede de pr ova de conceito, deverão ser atendidos em percentua l 

Conter rotina de configuração de parâmetros da Previ dência Social (RGPS) assim como códigos e 

formações de funcionários de determinados grupos 

Flexibilizar as configurações da folha de acordo co m a necessidade e método utilizado pela Entidade 

dados de pessoas com foto, integrado com os outros sistemas.  

Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pes soa física no site da Receita Federal, por meio 

do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.  

Permitir cadastrar e vincular dependentes no cadastr o de pessoas informando o tipo de 

Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configur ar estes contratos possibi litando informar um 

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

Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão  do funcionário, 

Permitir indicar para cada funcionário substituto, q uem este está substituindo.  

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

Permitir o controle dos planos previdenciários ou as sistenciais 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 f uncionários, planos, matrículas e período de 

se por vínculo previdenciário: o plano previdencial  ou assistencial ao qual o 

ferentes aos estagiários vinculados com a entidade,  bem como sua 

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

a serviço prestado, permitindo informar seus depend entes para desconto no IRRF.  

Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamentos, suspensões e 
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7.1.18. Controlar os perí odos 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.

7.1.19. Permitir visualizar as faltas e os descontos de falt as que o funcionário teve dentro do período

aquisitivo de férias e propiciar o lançamento desta s faltas.

7.1.20. Permitir programar o gozo e pagamento das férias ant ecipadamente.

7.1.21. Permitir a criação de períodos aquisitivos configurá veis em relação ao período aquisitivo, período de 

gozo e can celamentos, suspensões dos períodos ou manutenção m anual dos períodos aquisitivos.

7.1.22. Permitir o cadastro de processos judiciais, processo s de pensão alimentícia e reclamatórias 

trabalhistas dos funcionários. 

7.1.21. Permitir cadastrar grupos funciona

dentro do organograma da entidade não se permitem c ontroles adicionais por espécie de contratação ou 

características comuns de determinado grupo.

7.1.24. Permitir diferentes configurações de f

7.1.25. Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a or dem de progressão das classes e referências, 

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

7.1.26. Possuir processo de progressão sa

funcionários de forma automática.

7.1.27. Manter as respectivas informações de progressão sal ariais registradas no histórico salarial do 

servidor, com os atos publicados para cada servidor  a

7.1.28. Permitir registrar todas as informações referentes a os atos legais associados às movimentações 

cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são  gerados os registros a serem enviados para o TCE

PR. Os registros desse cad astro podem ser gerados automaticamente pelo sistem a, caso seja informado o 

código do ato durante o cadastramento de uma movime ntação (admissão, alteração de cargo, alteração 

salarial, demissão/exoneração, etc). Esse cadastro,  também, pode ser feito manual

isso, cadastrar a movimentação de pessoal no própri o cadastro.

7.1.29. Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pes soal. Estas movimentações servem para 

alimentar o registro funcional, e também, para gera r informações necessári

cada alteração cadastral - alterações salariais, de cargo, de lotação, admissã o, exoneração ou demissão, 

aposentadoria, falecimento, transferências, etc 

movimentação de pessoal. 

7.1.30. Permitir a configuração das tabelas de cálculo, pode ndo o usuário incluir novas tabelas, definir a 

quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas d e acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário 

família, piso salarial, entre outr as).

7.1.31. Permitir copiar os dados de uma outra tabela para qu e sejam realizadas as devidas alterações, 

conforme legislação. 

7.1.32. Permitir a configuração de quais proventos e descont os devem ser considerados como automáticos 

para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as  restrições para o cálculo.
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odos 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 visualizar as faltas e os descontos de falt as que o funcionário teve dentro do período

aquisitivo de férias e propiciar o lançamento desta s faltas.  

Permitir programar o gozo e pagamento das férias ant ecipadamente.  

Permitir a criação de períodos aquisitivos configurá veis em relação ao período aquisitivo, período de 

celamentos, suspensões dos períodos ou manutenção m anual dos períodos aquisitivos.

Permitir o cadastro de processos judiciais, processo s de pensão alimentícia e reclamatórias 

Permitir cadastrar grupos funciona is visando a flexibilização no controle de funcioná rios, já que 

dentro do organograma da entidade não se permitem c ontroles adicionais por espécie de contratação ou 

características comuns de determinado grupo.  

Permitir diferentes configurações de f érias por cargo. 

Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a or dem de progressão das classes e referências, 

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

Possuir processo de progressão sa larial automatizado, alterando os níveis salariais e salários dos 

funcionários de forma automática.  

Manter as respectivas informações de progressão sal ariais registradas no histórico salarial do 

servidor, com os atos publicados para cada servidor  ao longo de sua carreira. 

Permitir registrar todas as informações referentes a os atos legais associados às movimentações 

cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são  gerados os registros a serem enviados para o TCE

astro podem ser gerados automaticamente pelo sistem a, caso seja informado o 

código do ato durante o cadastramento de uma movime ntação (admissão, alteração de cargo, alteração 

salarial, demissão/exoneração, etc). Esse cadastro,  também, pode ser feito manual

isso, cadastrar a movimentação de pessoal no própri o cadastro.  

Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pes soal. Estas movimentações servem para 

alimentar o registro funcional, e também, para gera r informações necessári as ao TCE

alterações salariais, de cargo, de lotação, admissã o, exoneração ou demissão, 

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

Permitir a configuração das tabelas de cálculo, pode ndo o usuário incluir novas tabelas, definir a 

quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas d e acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário 

as). 

Permitir copiar os dados de uma outra tabela para qu e sejam realizadas as devidas alterações, 

Permitir a configuração de quais proventos e descont os devem ser considerados como automáticos 

(mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as  restrições para o cálculo.
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odos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo 

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

Permitir a criação de períodos aquisitivos configurá veis em relação ao período aquisitivo, período de 

celamentos, suspensões dos períodos ou manutenção m anual dos períodos aquisitivos.  

Permitir o cadastro de processos judiciais, processo s de pensão alimentícia e reclamatórias 

is visando a flexibilização no controle de funcioná rios, já que 

dentro do organograma da entidade não se permitem c ontroles adicionais por espécie de contratação ou 

Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a or dem de progressão das classes e referências, 

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

larial automatizado, alterando os níveis salariais e salários dos 

Manter as respectivas informações de progressão sal ariais registradas no histórico salarial do 

Permitir registrar todas as informações referentes a os atos legais associados às movimentações 

cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são  gerados os registros a serem enviados para o TCE -

astro podem ser gerados automaticamente pelo sistem a, caso seja informado o 

código do ato durante o cadastramento de uma movime ntação (admissão, alteração de cargo, alteração 

salarial, demissão/exoneração, etc). Esse cadastro,  também, pode ser feito manual mente, bastando para 

Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pes soal. Estas movimentações servem para 

as ao TCE-PR. De maneira geral, 

alterações salariais, de cargo, de lotação, admissã o, exoneração ou demissão, 

sofrida pelo funcionário, pode ser considerada um t ipo de 

Permitir a configuração das tabelas de cálculo, pode ndo o usuário incluir novas tabelas, definir a 

quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas d e acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário 

Permitir copiar os dados de uma outra tabela para qu e sejam realizadas as devidas alterações, 

Permitir a configuração de quais proventos e descont os devem ser considerados como automáticos 

(mensal, férias, complementar, etc.) e adicionar as  restrições para o cálculo.  
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7.1.33. Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipo s: proventos, descontos e eventos 

informativos que servem somente para realizar o cál culo interno não havendo crédit

pago ao funcionário. 

7.1.34. Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálc ulo em conformidade com as legislações 

vigentes da entidade. 

7.1.35. Permitir a inclusão e configuração de motivos de res cisão e respectivas verbas resc

como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.

7.1.36. Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que 

incidam no cálculo da entidade, ou alterar o proces so 

como médias e/ou vantagens. 

7.1.37. Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono 

pecuniário e aviso prévio referentes às médias e va ntagens percebidas pelos

7.1.38. Permitir estipular as regras para "cancelamento" dos  períodos aquisitivos de férias conforme as 

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada . Motivos que o funcionário perde o direito às féri as.

7.1.39. Permitir estipular as reg

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

7.1.40. Permitir a configuração de Férias, informando para c ada configuração q

necessários para aquisição, quantidade de dias de d ireito a férias a cada vencimento de período aquisi tivo, 

quantidade de dias que podem ser abonados, configur ação de descontos de faltas, ou seja, informar para  

cada configuração de féria s as faixas para descontos de faltas em relação aos  dias de direito do período 

aquisitivo. 

7.1.41. Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respecti vo valor conforme o cargo.

7.1.42. Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagam ento.

7.1.43. Poss uir rotina de cálculo automático de rescisão para f uncionários com vínculo de prazo 

determinado, na competência em que expira o contrat o.

7.1.44. Possuir rotina para processamento de cálculos de fér ias individuais, férias coletivas e férias 

programadas. 

7.1.45. Permitir o desconto de faltas no pagamento das féria s.

7.1.46. Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.

7.1.47. Permitir calcular individualmente para o funcionário  as verbas rescisórias e também excluir 

rescisões. 

7.1.48. Permitir calcular para vários funcionários, as verba s rescisórias.

7.1.49. Permitir calcular uma rescisão complementar para fun cionários que tiverem a rescisão calculada.

7.1.50. Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcioná

matrícula, podendo ser inseridas informações de pag amento em juízo e número do processo.

7.1.51. Permitir simulações parciais ou totais da folha de p agamento mensal, 13º salário integral, férias e 

rescisórias, para a competência atual ou 

de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é  simulado.

7.1.52. Controlar os afastamentos do funcionário.
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Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipo s: proventos, descontos e eventos 

informativos que servem somente para realizar o cál culo interno não havendo crédit

Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálc ulo em conformidade com as legislações 

Permitir a inclusão e configuração de motivos de res cisão e respectivas verbas resc

como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.

Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que 

incidam no cálculo da entidade, ou alterar o proces so de provisionamento para tratar os eventos principai s 

Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono 

pecuniário e aviso prévio referentes às médias e va ntagens percebidas pelos  servidores.

Permitir estipular as regras para "cancelamento" dos  períodos aquisitivos de férias conforme as 

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada . Motivos que o funcionário perde o direito às féri as.

Permitir estipular as reg ras para "suspensão" do período aquisitivo de féria s conforme normas 

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

Permitir a configuração de Férias, informando para c ada configuração q

necessários para aquisição, quantidade de dias de d ireito a férias a cada vencimento de período aquisi tivo, 

quantidade de dias que podem ser abonados, configur ação de descontos de faltas, ou seja, informar para  

s as faixas para descontos de faltas em relação aos  dias de direito do período 

Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respecti vo valor conforme o cargo.

Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagam ento.  

uir rotina de cálculo automático de rescisão para f uncionários com vínculo de prazo 

determinado, na competência em que expira o contrat o. 

Possuir rotina para processamento de cálculos de fér ias individuais, férias coletivas e férias 

Permitir o desconto de faltas no pagamento das féria s. 

Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.  

Permitir calcular individualmente para o funcionário  as verbas rescisórias e também excluir 

ermitir calcular para vários funcionários, as verba s rescisórias.  

Permitir calcular uma rescisão complementar para fun cionários que tiverem a rescisão calculada.

Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcioná

matrícula, podendo ser inseridas informações de pag amento em juízo e número do processo.

Permitir simulações parciais ou totais da folha de p agamento 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.  

Controlar os afastamentos do funcionário.  
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Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipo s: proventos, descontos e eventos 

informativos que servem somente para realizar o cál culo interno não havendo crédit o ou débito do salário 

Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálc ulo em conformidade com as legislações 

Permitir a inclusão e configuração de motivos de res cisão e respectivas verbas resc isórias, assim 

como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.  

Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que 

de provisionamento para tratar os eventos principai s 

Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono 

servidores.  

Permitir estipular as regras para "cancelamento" dos  períodos aquisitivos de férias conforme as 

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada . Motivos que o funcionário perde o direito às féri as. 

ras para "suspensão" do período aquisitivo de féria s conforme normas 

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

Permitir a configuração de Férias, informando para c ada configuração q uantidade de meses 

necessários para aquisição, quantidade de dias de d ireito a férias a cada vencimento de período aquisi tivo, 

quantidade de dias que podem ser abonados, configur ação de descontos de faltas, ou seja, informar para  

s as faixas para descontos de faltas em relação aos  dias de direito do período 

Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respecti vo valor conforme o cargo.  

uir rotina de cálculo automático de rescisão para f uncionários com vínculo de prazo 

Possuir rotina para processamento de cálculos de fér ias individuais, férias coletivas e férias 

Permitir calcular individualmente para o funcionário  as verbas rescisórias e também excluir 

Permitir calcular uma rescisão complementar para fun cionários que tiverem a rescisão calculada.  

Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcioná rios, sob a mesma 

matrícula, podendo ser inseridas informações de pag amento em juízo e número do processo.  

Permitir simulações parciais ou totais da folha de p agamento mensal, 13º salário integral, férias e 

para competência futura. Não permitir a emissão de guias e geração 
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7.1.53. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente aos afa

através da informação do ato. 

7.1.54. Registrar todo o histórico salarial do servidor, re gistrando a automaticamente a movimentação de 

pessoal referente as alterações salariais do servid or, através da informação do ato.

7.1.55. Calcular alterações salariais de modo coletivo ou par a níveis salariais do plano de cargos.

7.1.56. Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e 

níveis salariais. 

7.1.57. Permite também a progressão sala

encontram no plano especificado.

7.1.58. Permitir a inserção de dados adicionais, possibilita ndo informar novos campos para o cadastro de 

níveis salariais conforme a sua necessidade.

7.1.59. Bloquear qualquer tentativa de alteração no históri co de funcionário quando o processamento da 

folha estiver com data informada.  

7.1.60. Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique m agrupados em lotes diferentes e possibilita 

fechar o processame nto dos lotes em grupo.

7.1.61. Emitir o resumo da folha por período com todos os ti pos de proventos e descontos gerados na 

folha, mostrando o valor total e a quantidade total  de funcionários. Além disso, permitir selecionar a s 

informações, assim como agru par os dados, e também ordená

7.1.62. 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.

7.1.63. Permitir a emissão de g uia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti

escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a se leção das informações.

7.1.64. 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 à rescisão 

são geradas automaticamente pelo processo da Sefip.

7.1.65. Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as 

infor mações que constarão no relatório e ordená

7.1.66. Emitir comparativo de situações dos servidores entre  duas competências, inclusive com anos 

diferentes. 

7.1.67. Emitir comparativo de valores referentes a proventos  e descontos dos servidores entre dua

competências, inclusive com anos diferentes.

7.1.68. Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais co mpetências, inclusive com anos diferentes.

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

7.1.70. Permitir a consulta prévia das médias e vantagens qu e cada servidor tem direito a receber em férias, 

13º salário ou rescisão de contrato.

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

acord o com a competência informada e o processamento del a para cada funcionário.

7.1.72. Permitir a reestruturação da classificação instituci onal de um exercício para outro através da 

mudança de organogramas. 
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Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente aos afa stamentos do funcionário, 

Registrar todo o histórico salarial do servidor, re gistrando a automaticamente a movimentação de 

pessoal referente as alterações salariais do servid or, através da informação do ato.  

lcular alterações salariais de modo coletivo ou par a níveis salariais do plano de cargos.

Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e 

Permite também a progressão sala rial dos planos salariais ajustados para todos os f uncionários que 

encontram no plano especificado.  

Permitir a inserção de dados adicionais, possibilita ndo informar novos campos para o cadastro de 

níveis salariais conforme a sua necessidade.  

Bloquear qualquer tentativa de alteração no históri co de funcionário quando o processamento da 

 

Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique m agrupados em lotes diferentes e possibilita 

nto dos lotes em grupo.  

Emitir o resumo da folha por período com todos os ti pos de proventos e descontos gerados na 

folha, mostrando o valor total e a quantidade total  de funcionários. Além disso, permitir selecionar a s 

par os dados, e também ordená -los. 

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.

uia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti

escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a se leção das informações.  

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

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

são geradas automaticamente pelo processo da Sefip.  

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

mações que constarão no relatório e ordená -las. 

Emitir comparativo de situações dos servidores entre  duas competências, inclusive com anos 

Emitir comparativo de valores referentes a proventos  e descontos dos servidores entre dua

competências, inclusive com anos diferentes.  

Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais co mpetências, inclusive com anos diferentes.

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

Permitir a consulta prévia das médias e vantagens qu e 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 

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

Permitir a reestruturação da classificação instituci onal de um exercício para outro através da 
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stamentos do funcionário, 

Registrar todo o histórico salarial do servidor, re gistrando a automaticamente a movimentação de 

 

lcular alterações salariais de modo coletivo ou par a níveis salariais do plano de cargos.  

Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e 

rial dos planos salariais ajustados para todos os f uncionários que 

Permitir a inserção de dados adicionais, possibilita ndo informar novos campos para o cadastro de 

Bloquear qualquer tentativa de alteração no históri co de funcionário quando o processamento da 

Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique m agrupados em lotes diferentes e possibilita 

Emitir o resumo da folha por período com todos os ti pos de proventos e descontos gerados na 

folha, mostrando o valor total e a quantidade total  de funcionários. Além disso, permitir selecionar a s 

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.  

uia de recolhimento da previdência municipal (GPM). Ao emiti -la, poderá 

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

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

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

Emitir comparativo de situações dos servidores entre  duas competências, inclusive com anos 

Emitir comparativo de valores referentes a proventos  e descontos dos servidores entre dua s 

Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais co mpetências, inclusive com anos diferentes.  

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

Permitir a consulta prévia das médias e vantagens qu e cada servidor tem direito a receber em férias, 

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

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

Permitir a reestruturação da classificação instituci onal de um exercício para outro através da 
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7.1.73. Permitir a readmissão em massa. Esta funcion

aos funcionários já demitidos, sem a necessidade re digitar todos os dados.

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

7.1.75. Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automát ica dos empenhos e 

ordens de pagamentos da folha de pagamento e respec tivos encargos patronais.

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

proces samento para cada funcionário.

7.1.77. Permitir consultar os contratos, períodos e situaçõe s que a pessoa se encontra nos registros 

informados. 

7.1.78. Permitir registrar casos de moléstias graves por mei o do CID à pessoa, com data inicial e data final 

quando for o caso. Estas informações servem de base pa ra isenção do I.R.R.F por moléstia grave.

7.1.79. Ter cadastro de servidores com todos os campos exig idos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de reg istro do

março de 2007. 

7.1.80. Registrar os atos e todas as movimentações de pesso al do servidor, tais como: alterações salariais, 

alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentado ria, afastamentos conforme a solic

7.1.81.  Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Contr ole de Óbitos). Serve para atender ao 

convênio firmado entre o Ministério da Previdência So cial e os governos estaduais e municipais do 

Identificar as pessoas falecidas para

7.1.82.   Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.

7.1.83.  Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a gera ção de arquivos retificadores (RDE, RDT, RRD).

7.1.84.  Gerar em arquivo magnético 

competência ou dia informado (CAGED).

7.1.85.  Emitir informações que comprovem o rendimento e rete nção de imposto de renda retido na fonte.

7.1.86.  Gerar o arquivo com a relação dos funcionários p

7.1.87.  Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para  Rais, além disso, pode

entidades para gerar dados para o arquivo e informa r o mês base para a remuneração dos funcionários

7.1.88.  Propiciar a classificação "SISPREV WEB".

7.1.89.  Permitir gerar informações de dados cadastrados no s istema para atendimento das exigências 

legais do TCE-PR. 

7.1.90.  Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu holerit

Consultada 

7.1.91.  Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de rendimentos para 

IRPF na Entidade consultada. 

7.2. APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.

7.2.1.  Permitir o controle de empréstimos concedidos a se

parcelas na folha mensal ou na rescisão.
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Permitir a readmissão em massa. Esta funcion alidade será possível cadastrar funcionários idênti cos 

aos funcionários já demitidos, sem a necessidade re digitar todos os dados.  

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

com o sistema de contabilidade para geração automát ica dos empenhos e 

ordens de pagamentos da folha de pagamento e respec tivos encargos patronais.  

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

samento para cada funcionário.  

Permitir consultar os contratos, períodos e situaçõe s que a pessoa se encontra nos registros 

Permitir registrar casos de moléstias graves por mei o do CID à pessoa, com data inicial e data final 

ndo for o caso. Estas informações servem de base pa ra isenção do I.R.R.F por moléstia grave.

Ter cadastro de servidores com todos os campos exig idos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de reg istro do s servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de 

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

alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentado ria, afastamentos conforme a solic

Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Contr ole de Óbitos). Serve para atender ao 

convênio firmado entre o Ministério da Previdência So cial e os governos estaduais e municipais do 

Identificar as pessoas falecidas para  cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.

Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.  

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

Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demiti dos na 

competência ou dia informado (CAGED).  

Emitir informações que comprovem o rendimento e rete nção de imposto de renda retido na fonte.

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

Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para  Rais, além disso, pode

entidades para gerar dados para o arquivo e informa r o mês base para a remuneração dos funcionários

Propiciar a classificação "SISPREV WEB".  

Permitir gerar informações de dados cadastrados no s istema para atendimento das exigências 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu holerit

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de rendimentos para 

APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.  

Permitir o controle de empréstimos concedidos a se rvidores com desconto automático das 

parcelas na folha mensal ou na rescisão.  
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alidade será possível cadastrar funcionários idênti cos 

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

com o sistema de contabilidade para geração automát ica dos empenhos e 

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

Permitir consultar os contratos, períodos e situaçõe s que a pessoa se encontra nos registros 

Permitir registrar casos de moléstias graves por mei o do CID à pessoa, com data inicial e data final 

ndo for o caso. Estas informações servem de base pa ra isenção do I.R.R.F por moléstia grave.  

Ter cadastro de servidores com todos os campos exig idos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

s servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de 

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

alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentado ria, afastamentos conforme a solic itações do TCE-PR. 

Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Contr ole de Óbitos). Serve para atender ao 

convênio firmado entre o Ministério da Previdência So cial e os governos estaduais e municipais do 

cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.  

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

a relação de todos os servidores admitidos e demiti dos na 

Emitir informações que comprovem o rendimento e rete nção de imposto de renda retido na fonte.  

ara a Dirf, conforme exigências da Receita Federal.  

Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para  Rais, além disso, pode -se selecionar outras 

entidades para gerar dados para o arquivo e informa r o mês base para a remuneração dos funcionários . 

Permitir gerar informações de dados cadastrados no s istema para atendimento das exigências 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu holerit e na Entidade 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de rendimentos para 

rvidores com desconto automático das 
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7.2.2. Permitir a limitação do acesso de usuários às inform ações de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatício s.

7.2.3. Propiciar o l ançamento de históricos do tempo de serviço anterio r, permitindo averbar esses 

períodos anteriores como: 

a) Tempo para a aquisição de licença

b) Tempo para a aquisição de adicional;

c) Tempo válido para a contagem de tempo de serviço.

7.2.4. Permit ir o registro de salários de contribuição das exper iências anteriores a admissão nesta 

entidade, informando a competência, valor da contri buição e o tipo de previdência.

7.2.5. Permitir o cadastro das emissões de certidão de temp o de serviço.

7.2.6. Regist rar atos de elogio, advertência e punição.

7.2.7. Propiciar a geração automática de afastamento.

7.2.8. Propiciar que seja informado o responsável pelo ato.

7.2.9. Propiciar o cadastro de processos administrativos pa ra identificar motivos que levem a exone

ou demissão de um funcionário concursado, podendo i nformar a banca avaliadora e a conclusão do 

processo. 

7.2.10. Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exi gido para o cargo, informando ao usuário se 

for cadastrado algum servidor que não ten

7.2.11. Permitir o controle de níveis salariais do cargo.

7.2.12. Propiciar as informações dos processos de aposentado rias e pensões integrado com a folha de 

pagamento. 

7.2.13. Registrar os históricos dos processos de requerimen t

7.2.14. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente ao requerimento de 

aposentadorias e pensões. 

7.2.15. Propiciar o cadastro de pensionistas integrado com a  folha de pagamento.

7.2.16. Propiciar o controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é po r morte ou judicial.

7.2.17. Permitir a inserção de representante legal do benefi ciário menor ou incapaz.

7.2.18. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente concessão de benefícios de 

pensão. 

7.2.19. Permitir o cadastro de concursos públicos e processo s seletivos para provimento de vagas de 

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

7.2.20. Permitir a separação dos candidatos por regiã

concorrido a vaga. 

7.2.21. Permitir o cadastro da forma como serão informados o s resultados finais (aprovação e 

classificação) das avaliações do concurso público.

7.2.22. Permitir o cadastro de comissões ava

sendo presidente, secretário ou membro.

7.2.23. Permitir o cadastro de atestados com informação do C ID (Classificação Internacional de Doenças).

7.2.24. Permitir o controle dos atestados através de l
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Permitir a limitação do acesso de usuários às inform ações de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatício s. 

ançamento de históricos do tempo de serviço anterio r, permitindo averbar esses 

Tempo para a aquisição de licença -prêmio; 

Tempo para a aquisição de adicional;  

Tempo válido para a contagem de tempo de serviço.  

ir o registro de salários de contribuição das exper iências anteriores a admissão nesta 

entidade, informando a competência, valor da contri buição e o tipo de previdência.  

Permitir o cadastro das emissões de certidão de temp o de serviço.  

rar atos de elogio, advertência e punição.  

Propiciar a geração automática de afastamento.  

Propiciar que seja informado o responsável pelo ato.  

Propiciar o cadastro de processos administrativos pa ra identificar motivos que levem a exone

ou demissão de um funcionário concursado, podendo i nformar a banca avaliadora e a conclusão do 

Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exi gido para o cargo, informando ao usuário se 

for cadastrado algum servidor que não ten ha o nível mínimo exigido. 

Permitir o controle de níveis salariais do cargo.  

Propiciar as informações dos processos de aposentado rias e pensões integrado com a folha de 

Registrar os históricos dos processos de requerimen tos de aposentadorias e pensões.

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente ao requerimento de 

Propiciar o cadastro de pensionistas integrado com a  folha de pagamento.  

de pensionistas permitindo indicar se a pensão é po r morte ou judicial.

Permitir a inserção de representante legal do benefi ciário menor ou incapaz.

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente concessão de benefícios de 

Permitir o cadastro de concursos públicos e processo s seletivos para provimento de vagas de 

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

Permitir a separação dos candidatos por regiã o, área, avaliações, candidatos, perfil do cargo 

Permitir o cadastro da forma como serão informados o s resultados finais (aprovação e 

classificação) das avaliações do concurso público.  

Permitir o cadastro de comissões ava liadora dos concursos e seus membros que irão parti cipar 

sendo presidente, secretário ou membro.  

Permitir o cadastro de atestados com informação do C ID (Classificação Internacional de Doenças).

Permitir o controle dos atestados através de l audos médicos. 
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Permitir a limitação do acesso de usuários às inform ações de funcionários de determinados grupos 

ançamento de históricos do tempo de serviço anterio r, permitindo averbar esses 

ir o registro de salários de contribuição das exper iências anteriores a admissão nesta 

 

Propiciar o cadastro de processos administrativos pa ra identificar motivos que levem a exone ração 

ou demissão de um funcionário concursado, podendo i nformar a banca avaliadora e a conclusão do 

Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exi gido para o cargo, informando ao usuário se 

Propiciar as informações dos processos de aposentado rias e pensões integrado com a folha de 

os de aposentadorias e pensões.  

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente ao requerimento de 

 

de pensionistas permitindo indicar se a pensão é po r morte ou judicial.  

Permitir a inserção de representante legal do benefi ciário menor ou incapaz.  

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente concessão de benefícios de 

Permitir o cadastro de concursos públicos e processo s seletivos para provimento de vagas de 

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

o, área, avaliações, candidatos, perfil do cargo 

Permitir o cadastro da forma como serão informados o s resultados finais (aprovação e 

liadora dos concursos e seus membros que irão parti cipar 

Permitir o cadastro de atestados com informação do C ID (Classificação Internacional de Doenças).  
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7.2.25. Propiciar o controle por meio do laudo médico se o s ervidor já se encontra em readaptação pelo 

mesmo CID (Classificação Internacional de Doenças) do atestado.

7.2.26. Permitir no deferimento do laudo médico a geração au tomática de af

7.2.27. Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestad o, possibilitando sua impressão agrupados ao 

momento do Cadastro de Laudos Médicos.

7.2.28. Propiciar o agendamento e posterior registro de cons ultas e exames ocupacionais.

7.2.29. Permitir o cadastro de responsáveis pelos PPP 

7.2.30. Oferecer a opção para agendamento de consultas e ex ames médicos.

7.2.31. Propiciar o cadastro de acidentes de trabalho com re gistro dos dados do acidente, utilizaçã

não de equipamento de segurança, entrevista com o f uncionário e testemunhas do acidente.

7.2.32. Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médi ca "Anamnese", para fazer a entrevista de 

saúde do candidato a vaga da função na entidade.

7.2.33. Permitir o cadastro de médicos que faram parte da junt a médica podendo ser composta por um ou 

vários médicos. 

7.2.34. Permitir o cadastro ou vinculação pessoa jurídica co mo instituição médica

7.2.35. Permitir o cadastro de acompanhamento das informaçõe s da av

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)

7.2.36. Permitir o ca dastro dos fatores de risco a que se expõe um funci onário, servindo para a geração do 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

7.2.37. Permitir o registro das informações referentes às ex posições a fatores de risco, que possam causar 

danos a saúde ou integridade dos funcionários, servindo para a geraç ão do PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário). 

7.2.38. Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção 

Individual). Essas informações servem para gerar o

7.2.39. Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua atividade 

profissional. 

7.2.40. Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equ ipamentos de Proteção Individ

Equipamento de Proteção Coletiva 

7.2.41. Permitir o planejamento e execução de cursos de aper feiçoamento com as seguintes 

características: 

a) Definir cronograma, carga horária e data da emissão  de certificado;

b) Propiciar a informação d o ministrante;

c) Permitir identificar se o curso foi por iniciativa d a empresa ou por solicitação dos próprios 

servidores. 

7.2.42 . Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio pr obatório, avaliação de desempenho e outras 

avaliações para os funcionár ios segundo a classificação que a entidade julgar n ecessário aplicar.

7.2.43. Propiciar o controle das informações referente estág io probatório, avaliando o servidor perante o 

atingimento da média/somatório definido ou necessid ade de geração de processos a
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Propiciar o controle por meio do laudo médico se o s ervidor já se encontra em readaptação pelo 

mesmo CID (Classificação Internacional de Doenças) do atestado.  

Permitir no deferimento do laudo médico a geração au tomática de af astamentos.

Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestad o, possibilitando sua impressão agrupados ao 

momento do Cadastro de Laudos Médicos.  

Propiciar o agendamento e posterior registro de cons ultas e exames ocupacionais.

mitir o cadastro de responsáveis pelos PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

Oferecer a opção para agendamento de consultas e ex ames médicos.  

Propiciar o cadastro de acidentes de trabalho com re gistro dos dados do acidente, utilizaçã

não de equipamento de segurança, entrevista com o f uncionário e testemunhas do acidente.

Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médi ca "Anamnese", para fazer a entrevista de 

saúde do candidato a vaga da função na entidade.  

mitir o cadastro de médicos que faram parte da junt a médica podendo ser composta por um ou 

Permitir o cadastro ou vinculação pessoa jurídica co mo instituição médica  

Permitir o cadastro de acompanhamento das informaçõe s da av aliação da situação 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)

dastro dos fatores de risco a que se expõe um funci onário, servindo para a geração do 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).  

Permitir o registro das informações referentes às ex posições a fatores de risco, que possam causar 

integridade dos funcionários, servindo para a geraç ão do PPP (Perfil Profissiográfico 

Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção 

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

Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua atividade 

Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equ ipamentos de Proteção Individ

Equipamento de Proteção Coletiva - EPC. 

Permitir o planejamento e execução de cursos de aper feiçoamento com as seguintes 

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

o ministrante;  

Permitir identificar se o curso foi por iniciativa d a empresa ou por solicitação dos próprios 

Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio pr obatório, avaliação de desempenho e outras 

ios segundo a classificação que a entidade julgar n ecessário aplicar.

Propiciar o controle das informações referente estág io probatório, avaliando o servidor perante o 

atingimento da média/somatório definido ou necessid ade de geração de processos a
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Propiciar o controle por meio do laudo médico se o s ervidor já se encontra em readaptação pelo 

astamentos.  

Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestad o, possibilitando sua impressão agrupados ao 

Propiciar o agendamento e posterior registro de cons ultas e exames ocupacionais.  

Perfil Profissiográfico Previdenciário  

Propiciar o cadastro de acidentes de trabalho com re gistro dos dados do acidente, utilizaçã o ou 

não de equipamento de segurança, entrevista com o f uncionário e testemunhas do acidente.  

Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médi ca "Anamnese", para fazer a entrevista de 

mitir o cadastro de médicos que faram parte da junt a médica podendo ser composta por um ou 

 

aliação da situação 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)  

dastro dos fatores de risco a que se expõe um funci onário, servindo para a geração do 

Permitir o registro das informações referentes às ex posições a fatores de risco, que possam causar 

integridade dos funcionários, servindo para a geraç ão do PPP (Perfil Profissiográfico 

Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).  

Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua atividade 

Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equ ipamentos de Proteção Individ ual - EPI e 

Permitir o planejamento e execução de cursos de aper feiçoamento com as seguintes 

Permitir identificar se o curso foi por iniciativa d a empresa ou por solicitação dos próprios 

Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio pr obatório, avaliação de desempenho e outras 

ios segundo a classificação que a entidade julgar n ecessário aplicar.  

Propiciar o controle das informações referente estág io probatório, avaliando o servidor perante o 

atingimento da média/somatório definido ou necessid ade de geração de processos a dministrativos. 
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7.2.44. Permitir o cadastro na forma de avaliação do servido r que encontra

órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vincu lando automaticamente ao servidor na sua admissão 

por concurso. 

7.2.45. Permitir a definição de afastamentos para cada tipo de avaliaç ão que poderão causar atrasos no 

período de avaliação do funcionário.

7.2.46. Permitir a definição para cada tipo de avaliação, af astamentos que não serão permitidos durante o 

período de avaliação. 

7.2.47. Permitir a definição para cada tipo de avaliação qua ntidade de dias de afastamento necessários 

para gerar processo administrativo.

7.2.48. Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá 

causar atraso no per íodo de avaliação do funcionário, assim como quanto s dias atrasará para a quantidade 

definida. 

7.2.49. Permitir a definição de fatores ou quesitos para cad a tipo de avaliação, como por exemplo de 

experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina,  proativi

as faixas dos conceitos considerados.

7.2.50. Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os m embros que irão participar dentro do período 

vigente informado. 

7.2.51. Propiciar o cadastro das avaliações qu

bem como, o parecer do RH e feedback do funcionário .

7.2.52. Permitir a configuração do uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do 

funcionário. 

7.2.53. Registrar automati camente a movimentação de pessoal referente a conce ssão de adicional ao 

servidor, através da informação do ato.

7.2.54. Possuir controle de compensação horas.

7.2.55. Propiciar a identificação o tipo da transferência en tre cedência ou recebimento do servid

7.2.56. Permitir a configuração de quais afastamentos ou ava liações podem levar a geração dos processos 

administrativos. 

7.2.57. Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos de licença

cargo. 

7.2.58. Permitir a conf iguração do período para a aquisição da licença

7.2.59. Permitir a configuração do período de gozo da licenç a ao ser lançado como um afastamento e qual 

o tipo do afastamento. 

7.2.60. Propiciar a configuração de quais afastamentos

que o período de aquisição de licença

7.2.61. Propiciar a configuração de quais motivos e quantida des de faltas fazem com que o período de 

aquisição de licença- prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.

7.2.62. Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos para a aquisição de 

adicionais. 
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Permitir o cadastro na forma de avaliação do servido r que encontra -se de acordo com o estatuto do 

órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vincu lando automaticamente ao servidor na sua admissão 

definição de afastamentos para cada tipo de avaliaç ão que poderão causar atrasos no 

período de avaliação do funcionário.  

Permitir a definição para cada tipo de avaliação, af astamentos que não serão permitidos durante o 

Permitir a definição para cada tipo de avaliação qua ntidade de dias de afastamento necessários 

para gerar processo administrativo.  

Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá 

íodo de avaliação do funcionário, assim como quanto s dias atrasará para a quantidade 

Permitir a definição de fatores ou quesitos para cad a tipo de avaliação, como por exemplo de 

experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina,  proativi dade, produtividade, responsabilidade e definir 

as faixas dos conceitos considerados.  

Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os m embros que irão participar dentro do período 

Propiciar o cadastro das avaliações qu e o funcionário teve participação nos ciclos de ava liação, 

bem como, o parecer do RH e feedback do funcionário . 

Permitir a configuração do uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do 

camente a movimentação de pessoal referente a conce ssão de adicional ao 

servidor, através da informação do ato.  

Possuir controle de compensação horas.  

Propiciar a identificação o tipo da transferência en tre cedência ou recebimento do servid

Permitir a configuração de quais afastamentos ou ava liações podem levar a geração dos processos 

Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos de licença

iguração do período para a aquisição da licença -prêmio em anos ou em dias.

Permitir a configuração do período de gozo da licenç a ao ser lançado como um afastamento e qual 

Propiciar 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.

Propiciar a configuração de quais motivos e quantida des de faltas fazem com que o período de 

prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.  

Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos para a aquisição de 
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se de acordo com o estatuto do 

órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vincu lando automaticamente ao servidor na sua admissão 

definição de afastamentos para cada tipo de avaliaç ão que poderão causar atrasos no 

Permitir a definição para cada tipo de avaliação, af astamentos que não serão permitidos durante o 

Permitir a definição para cada tipo de avaliação qua ntidade de dias de afastamento necessários 

Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá 

íodo de avaliação do funcionário, assim como quanto s dias atrasará para a quantidade 

Permitir a definição de fatores ou quesitos para cad a tipo de avaliação, como por exemplo de 

dade, produtividade, responsabilidade e definir 

Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os m embros que irão participar dentro do período 

e o funcionário teve participação nos ciclos de ava liação, 

Permitir a configuração do uso de tempos anteriores averbados, para cada período de adicional do 

camente a movimentação de pessoal referente a conce ssão de adicional ao 

Propiciar a identificação o tipo da transferência en tre cedência ou recebimento do servid or. 

Permitir a configuração de quais afastamentos ou ava liações podem levar a geração dos processos 

Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos de licença -prêmio por 

prêmio em anos ou em dias.  

Permitir a configuração do período de gozo da licenç a ao ser lançado como um afastamento e qual 

e qual a quantidade de dias afastados fazem com 

prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.  

Propiciar a configuração de quais motivos e quantida des de faltas fazem com que o período de 

Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos para a aquisição de 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

7.2.63. Permitir a utilização dos tempos de experiências ant eriores para mais de uma mat

servidor. 

7.2.64. Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados  de contratos anteriores para mais de uma 

matrícula atual do servidor. 

7.2.65. Propiciar a configuração de quais afastamentos e qua l a quantidade de dias afastados fazem 

que o período de aquisição de adicional do funcioná rio seja cancelado ou postergado.

7.2.66. Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o 

período de aquisição de adicional do funcionário se ja cancela

7.2.67. Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de  aposentadoria: “Tempo de Serviço”, “Idade”, 

“Invalidez”, “Compulsória”, “Especial” (Professor).

7.2.68. Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessá rios para o cálculo d

cada tipo de aposentadoria. 

7.2.69. Permitir o registro do valor do piso e do teto salar ial para o pagamento de aposentadorias 

indicados para um período. 

7.2.70. Proporcionar o controle automático dos períodos de a quisição de adicionai

configurações. 

7.2.71. Proporcionar o controle dos períodos de aquisição de  licenças

da licença-prêmio. 

7.2.72. Oportunizar o controle dos afastamentos do funcioná rio, integrado com a folha de pagamento do 

mesmo. 

7.2.73. Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente aos afastamentos do 

funcionário, por meio da informação do ato.

7.2.74. Propiciar o encerramento do concurso para não ocorre r alterações das informações e candidatos 

que parti ciparam a fim de serem admitidos como funcionários.

7.2.75. Permitir o controle do nível de escolaridade do serv idor.

7.2.76. Viabilizar a efetuação do encerramento dos cursos of erecidos pela entidade aos funcionários.

7.2.77. Permitir os registros dos tem

anteriores e averbações que devem ser contados para  adicionais, licenças

7.2.78. Permitir o registro dos históricos salariais do serv idor.

7.2.79. Propiciar o re gistro automático da movimentação de pessoal refere nte as alterações salariais do 

servidor por meio da informação do ato.

7.2.80. Propiciar o registro do histórico de alterações de c argo do servidor.

7.2.81. Permitir a geração das despesas referentes aos p

cadastrando nas despesas do funcionário.

7.2.82. Propiciar a importação dos planos de saúde com todas  as informações de contrato, abrangência, 

valor atual do plano da operadora para o cadastro d e despesa de plano de saúd

7.2.83. Propiciar a geração das avaliações para os funcionár ios que estiverem com a configuração 

estabelecida. 
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Permitir a utilização dos tempos de experiências ant eriores para mais de uma mat

Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados  de contratos anteriores para mais de uma 

Propiciar a configuração de quais afastamentos e qua l a quantidade de dias afastados fazem 

que o período de aquisição de adicional do funcioná rio seja cancelado ou postergado.

Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o 

período de aquisição de adicional do funcionário se ja cancela do ou postergado. 

Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de  aposentadoria: “Tempo de Serviço”, “Idade”, 

“Invalidez”, “Compulsória”, “Especial” (Professor).  

Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessá rios para o cálculo d

Permitir o registro do valor do piso e do teto salar ial para o pagamento de aposentadorias 

Proporcionar o controle automático dos períodos de a quisição de adicionai

Proporcionar o controle dos períodos de aquisição de  licenças -prêmio conforme as configurações 

Oportunizar o controle dos afastamentos do funcioná rio, integrado com a folha de pagamento do 

Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente aos afastamentos do 

funcionário, por meio da informação do ato.  

Propiciar o encerramento do concurso para não ocorre r alterações das informações e candidatos 

ciparam a fim de serem admitidos como funcionários.  

Permitir o controle do nível de escolaridade do serv idor.  

Viabilizar a efetuação do encerramento dos cursos of erecidos pela entidade aos funcionários.

Permitir os registros dos tem pos referentes a contratos rescindidos anteriorment e, experiências 

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

Permitir o registro dos históricos salariais do serv idor.  

gistro automático da movimentação de pessoal refere nte as alterações salariais do 

servidor por meio da informação do ato.  

Propiciar o registro do histórico de alterações de c argo do servidor.  

Permitir a geração das despesas referentes aos p lanos de saúde no período informado 

cadastrando nas despesas do funcionário.  

Propiciar a importação dos planos de saúde com todas  as informações de contrato, abrangência, 

valor atual do plano da operadora para o cadastro d e despesa de plano de saúd e do funcionário.

Propiciar a geração das avaliações para os funcionár ios que estiverem com a configuração 
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Permitir a utilização dos tempos de experiências ant eriores para mais de uma mat rícula atual do 

Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados  de contratos anteriores para mais de uma 

Propiciar a configuração de quais afastamentos e qua l a quantidade de dias afastados fazem com 

que o período de aquisição de adicional do funcioná rio seja cancelado ou postergado.  

Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o 

Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de  aposentadoria: “Tempo de Serviço”, “Idade”, 

Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessá rios para o cálculo d a aposentadoria para 

Permitir o registro do valor do piso e do teto salar ial para o pagamento de aposentadorias 

Proporcionar o controle automático dos períodos de a quisição de adicionai s conforme as 

prêmio conforme as configurações 

Oportunizar o controle dos afastamentos do funcioná rio, integrado com a folha de pagamento do 

Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente aos afastamentos do 

Propiciar o encerramento do concurso para não ocorre r alterações das informações e candidatos 

Viabilizar a efetuação do encerramento dos cursos of erecidos pela entidade aos funcionários.  

pos referentes a contratos rescindidos anteriorment e, experiências 

prêmio ou tempo de serviço.  

gistro automático da movimentação de pessoal refere nte as alterações salariais do 

lanos de saúde no período informado 

Propiciar a importação dos planos de saúde com todas  as informações de contrato, abrangência, 

e do funcionário.  

Propiciar a geração das avaliações para os funcionár ios que estiverem com a configuração 
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7.2.84. Propiciar a geração das avaliações de estágio probat ório, avaliação 360º, avaliação de 

desempenho, avaliações extraordi

da entidade. 

7.2.85. Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de 

agendamento da execução da rotina.

7.2.86. Propiciar a emissão dos relatórios ref

7.2.87. Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pess oa, dependentes, experiências anteriores, 

averbações e bolsas de estudo. 

7.2.88. Propiciar a emissão de relatórios referente a pessoa , compreendend

dependentes, experiências anteriores, averbações pa ra aposentadoria, licença

de serviço e bolsa de estudo. 

7.2.89. Propiciar a emissão da ficha de avaliação médica "An amnese", preenchendo a entrevista de saúd

do candidato a vaga da função na entidade.

7.2.90. Permitir a configuração de movimentações de pessoal,  conforme a solicitação do TCE.

7.2.91. Propiciar o cadastro de comunicação de acidente de t rabalho para posterior emissão da 

Comunicação de Acidente d e Trabalho 

7.2.92. Propiciar a emissão do Perfil Profissiográfico Previden ciário 

conforme o layout da Previdência Social

7.2. APLICATIVO DE PONTO ELETRÔNICO.

7.2.1. Permitir registrar o quadro de cargos da en

ato de criação e do percentual mínimo e também o at o de revogação.

7.2.2. Possibilitar realizar a manutenção das marcações das  matrículas

7.2.3. Possibilitar o bloqueio de manutenção para o período  de apuração

7.2.4. Possi bilitar o cadastro de tipos de ausências para justi ficativas de faltas.

7.2.5. Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento , Conferência, Congresso, Palestra, 

Seminário, Encontro técnico, Fórum, Workshop, Nascime nto de filho(a).

7.2.6. Permitir o cadastro de to

temporários, agentes políticos. 

7.2.7. Permitir a configuração de layout de importação padr ão de EFD e layout específico do cliente.

7.2.8. Aplicação totalmente integrada com o sistema de Rec ursos Hum

duplicidade de informações 

7.2.9. Disponibilizar serviço web das funcionalidades para  migrar dados para o sistema

7.2.10. Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por  data inicial e final do período de apuração, por 

servidor, por regime, por centro de custo, por cargo e por lote.
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Propiciar a geração das avaliações de estágio probat ório, avaliação 360º, avaliação de 

desempenho, avaliações extraordi nárias e outras avaliações para os funcionários con forme a necessidade 

Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de 

agendamento da execução da rotina.  

Propiciar a emissão dos relatórios ref erentes aos dados cadastrais de planos de saúde.

Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pess oa, dependentes, experiências anteriores, 

Propiciar a emissão de relatórios referente a pessoa , compreendend

dependentes, experiências anteriores, averbações pa ra aposentadoria, licença -prêmio, adicionais de tempo 

Propiciar a emissão da ficha de avaliação médica "An amnese", preenchendo a entrevista de saúd

do candidato a vaga da função na entidade.  

Permitir a configuração de movimentações de pessoal,  conforme a solicitação do TCE.

Propiciar o cadastro de comunicação de acidente de t rabalho para posterior emissão da 

e Trabalho - CAT para o INSS. 

Propiciar a emissão do Perfil Profissiográfico Previden ciário – PPP, baseado no histórico do servidor, 

conforme o layout da Previdência Social  

APLICATIVO DE PONTO ELETRÔNICO.  

Permitir registrar o quadro de cargos da en tidade, informando a descrição, o percentual mínimo , o 

ato de criação e do percentual mínimo e também o at o de revogação.  

Possibilitar realizar a manutenção das marcações das  matrículas  

Possibilitar o bloqueio de manutenção para o período  de apuração  

bilitar o cadastro de tipos de ausências para justi ficativas de faltas.  

Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento , Conferência, Congresso, Palestra, 

Seminário, Encontro técnico, Fórum, Workshop, Nascime nto de filho(a).  

Permitir o cadastro de to dos os cargos do quadro de pessoal. Exemplo: Efetivos , comissionados, 

Permitir a configuração de layout de importação padr ão de EFD e layout específico do cliente.

Aplicação totalmente integrada com o sistema de Rec ursos Hum anos e Folha, não gerando 

Disponibilizar serviço web das funcionalidades para  migrar dados para o sistema

Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por  data inicial e final do período de apuração, por 

por centro de custo, por cargo e por lote.  
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Propiciar a geração das avaliações de estágio probat ório, avaliação 360º, avaliação de 

nárias e outras avaliações para os funcionários con forme a necessidade 

Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de 

erentes aos dados cadastrais de planos de saúde.  

Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pess oa, dependentes, experiências anteriores, 

Propiciar a emissão de relatórios referente a pessoa , compreendend o as informações de 

prêmio, adicionais de tempo 

Propiciar a emissão da ficha de avaliação médica "An amnese", preenchendo a entrevista de saúd e 

Permitir a configuração de movimentações de pessoal,  conforme a solicitação do TCE.  

Propiciar o cadastro de comunicação de acidente de t rabalho para posterior emissão da 

PPP, baseado no histórico do servidor, 

tidade, informando a descrição, o percentual mínimo , o 

Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento , Conferência, Congresso, Palestra, 

dos os cargos do quadro de pessoal. Exemplo: Efetivos , comissionados, 

Permitir a configuração de layout de importação padr ão de EFD e layout específico do cliente.  

anos e Folha, não gerando 

Disponibilizar serviço web das funcionalidades para  migrar dados para o sistema  

Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por  data inicial e final do período de apuração, por 
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7.2.11. Permitir a configuração de vários tipos de horários para o servidor.

7.2.12. Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.  Exemplo: Afastamentos por motivo de 

doença, acidente de trabalho, cessão e atestado de hora

7.2.13. Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial .

7.2.14. Possuir função de gravar os filtros utilizados em de terminada emissão de relatório, para usar em 

futuras emissões do mesmo tipo de relatório

7.2.15. Permitir ca dastrar as informações do funcionário exigidas pelo  MTE, dispensando o livro registro 

conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/200 7., além de permitir a inserção de novos campos par a 

cadastramento de informações adicionais.

7.2.16. Permitir acessar o dia p

equivocada, possibilitando processar novamente o di a.

7.2.17. Permitir a parametrização de horas noturnas, interva lo mínimo entre batidas e valor mínimo de 

horas para desconto. 

7.2.18. Permitir o controle para compensação de horas extras e folgas.

7.2.19. Controlar a quantidades de vagas disponíveis por ca rgo, por grupo de cargos e por centro de 

custos. 

7.2.20. Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça cargo 

em comissão ou funçã o comissionada, incluindo o registro do cargo/funçã o.

7.2.21. Permitir parametrização para abatimentos em tempo de  serviço com afastamentos, selecionando 

por tipo de afastamento; 

7.2.22. Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo  a jornada de trabalho em horário

7.2.23. Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pe la legislação municipal, contemplando 

progressões horizontais e verticais, viabilizando a  vinculação da faixa salarial dos cargos.

7.2.24. Possibilitar que a rotina de importação e apuração d o ponto

deixando o sistema liberado para o usuário operar n ormalmente.  Ao término do processamento do cálculo  

o usuário deve ser notificado. 

7.2.25. Possibilitar a permuta de horários, com data de iníc io e término da permuta.

7.2.26. Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem d isponíveis aos servidores

7.2.27. Permitir ao usuário, a personalização de relatórios.

7.2.28. Possibilitar que a manutenção das marcações possa al ternar rapidamente entre os períodos de 

apuração, selecionando apenas o Mê
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Permitir a configuração de vários tipos de horários para o servidor.  

Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.  Exemplo: Afastamentos por motivo de 

doença, acidente de trabalho, cessão e atestado de hora s, sem prejuízo na frequência diária do servidor.

Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial . 

Possuir função de gravar os filtros utilizados em de terminada emissão de relatório, para usar em 

futuras emissões do mesmo tipo de relatório  

dastrar as informações do funcionário exigidas pelo  MTE, dispensando o livro registro 

conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/200 7., além de permitir a inserção de novos campos par a 

cadastramento de informações adicionais.  

Permitir acessar o dia p ara inserir a marcação faltante ou desconsiderar um a marcação 

equivocada, possibilitando processar novamente o di a. 

Permitir a parametrização de horas noturnas, interva lo mínimo entre batidas e valor mínimo de 

compensação de horas extras e folgas.  

Controlar a quantidades de vagas disponíveis por ca rgo, por grupo de cargos e por centro de 

Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça cargo 

o comissionada, incluindo o registro do cargo/funçã o. 

Permitir parametrização para abatimentos em tempo de  serviço com afastamentos, selecionando 

Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo  a jornada de trabalho em horário

Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pe la legislação municipal, contemplando 

progressões horizontais e verticais, viabilizando a  vinculação da faixa salarial dos cargos.

Possibilitar que a rotina de importação e apuração d o ponto  sejam executadas em segundo plano, 

deixando o sistema liberado para o usuário operar n ormalmente.  Ao término do processamento do cálculo  

Possibilitar a permuta de horários, com data de iníc io e término da permuta.

realizar o anexo de documentos de modo que fiquem d isponíveis aos servidores

Permitir ao usuário, a personalização de relatórios.  

Possibilitar que a manutenção das marcações possa al ternar rapidamente entre os períodos de 

apuração, selecionando apenas o Mê s/Ano equivalente ao período de apuração 

 

Centro   
 

 
 

36 

Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.  Exemplo: Afastamentos por motivo de 

s, sem prejuízo na frequência diária do servidor.  

Possuir função de gravar os filtros utilizados em de terminada emissão de relatório, para usar em 

dastrar as informações do funcionário exigidas pelo  MTE, dispensando o livro registro 

conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/200 7., além de permitir a inserção de novos campos par a 

ara inserir a marcação faltante ou desconsiderar um a marcação 

Permitir a parametrização de horas noturnas, interva lo mínimo entre batidas e valor mínimo de 

Controlar a quantidades de vagas disponíveis por ca rgo, por grupo de cargos e por centro de 

Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça cargo 

Permitir parametrização para abatimentos em tempo de  serviço com afastamentos, selecionando 

Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo  a jornada de trabalho em horário s diferentes. 

Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pe la legislação municipal, contemplando 

progressões horizontais e verticais, viabilizando a  vinculação da faixa salarial dos cargos.  

sejam executadas em segundo plano, 

deixando o sistema liberado para o usuário operar n ormalmente.  Ao término do processamento do cálculo  

Possibilitar a permuta de horários, com data de iníc io e término da permuta.  

realizar o anexo de documentos de modo que fiquem d isponíveis aos servidores  

Possibilitar que a manutenção das marcações possa al ternar rapidamente entre os períodos de 
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7.2.29. Possibilitar que a permuta de horário seja individua l, vinculada com um colega ou para um lote de 

servidores selecionados 

7.2.30. Permitir gerenciar períodos semanais e turnos corrid os (vigia).

7.2.31. Permitir que no cadastro de m

apenas os níveis salariais configurados para o carg o e o campo salário seja preenchido de acordo com o  

nível/classe/referência selecionado.

7.2.32. Efetuar consulta de afastamentos em tela.

7.2.33. Permit ir o registro das áreas de atuação

7.2.34. Possuir tela para controle de estagiários que permit a anexar documentos diversos integrado a tela 

de estagiários 

7.2.35. Possibilitar o acionamento do cadastro de afastament os, a partir da data onde se está realizando a 

manutenção de marcações 

7.2.36. Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas c lasses e referências e as regras de progressão 

salarial 

7.2.37. Possibilitar o registro dos servidores convocados pa ra participar do evento extraordinário

7.2.38. Permitir ao usuário trocar de entidade sem

7.2.39. Validar número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ.

7.2.40. Permitir o controle de substituição de período a cad a dia, semana ou mês para o servidor.

7.2.41. Permitir lançar afastamentos para funcionários

7.2.42. Permitir o registro das deficiências da pessoa.

7.2.43. Possibilitar o registro de informações adicionais no cadastro de  dependentes.

7.2.44. Possibilitar o autocompletar no registro de matricul as, com dados já existentes no sistema.

7.2.45. Possibilitar que o usuário defina o código da matríc ula.

7.2.46. Possibilitar o registro informações adicio

7.2.47. Possibilitar o registro de afastamentos para funcion ários e estagiários, a partir do cadastro de 

matrículas. 

7.2.48. Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais ma trículas existentes para a mesma pessoa, na 

entidade logada. 

7.2.49. Possibilitar que o usuário acesse as informações do c adastro da pessoa, a partir do cadastro de 

matrículas. 

7.2.50. Permitir o registro centralizado de endereços
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Possibilitar que a permuta de horário seja individua l, vinculada com um colega ou para um lote de 

Permitir gerenciar períodos semanais e turnos corrid os (vigia).  

Permitir que no cadastro de m atrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja  disponibilizado 

apenas os níveis salariais configurados para o carg o e o campo salário seja preenchido de acordo com o  

nível/classe/referência selecionado.  

Efetuar consulta de afastamentos em tela.  

ir o registro das áreas de atuação  

Possuir tela para controle de estagiários que permit a anexar documentos diversos integrado a tela 

Possibilitar o acionamento do cadastro de afastament os, a partir da data onde se está realizando a 

Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas c lasses e referências e as regras de progressão 

Possibilitar o registro dos servidores convocados pa ra participar do evento extraordinário

Permitir ao usuário trocar de entidade sem  sair do sistema 

Validar número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ.  

Permitir o controle de substituição de período a cad a dia, semana ou mês para o servidor.

Permitir lançar afastamentos para funcionários  

Permitir o registro das deficiências da pessoa.  

o registro de informações adicionais no cadastro de  dependentes.

Possibilitar o autocompletar no registro de matricul as, com dados já existentes no sistema.

Possibilitar que o usuário defina o código da matríc ula.  

Possibilitar o registro informações adicio nais no cadastro de matrículas. 

Possibilitar o registro de afastamentos para funcion ários e estagiários, a partir do cadastro de 

Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais ma trículas existentes para a mesma pessoa, na 

ssibilitar que o usuário acesse as informações do c adastro da pessoa, a partir do cadastro de 

Permitir o registro centralizado de endereços  
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Possibilitar que a permuta de horário seja individua l, vinculada com um colega ou para um lote de 

atrículas dos servidores, ao informar o cargo, seja  disponibilizado 

apenas os níveis salariais configurados para o carg o e o campo salário seja preenchido de acordo com o  

Possuir tela para controle de estagiários que permit a anexar documentos diversos integrado a tela 

Possibilitar o acionamento do cadastro de afastament os, a partir da data onde se está realizando a 

Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas c lasses e referências e as regras de progressão 

Possibilitar o registro dos servidores convocados pa ra participar do evento extraordinário  

Permitir o controle de substituição de período a cad a dia, semana ou mês para o servidor.  

o registro de informações adicionais no cadastro de  dependentes.  

Possibilitar o autocompletar no registro de matricul as, com dados já existentes no sistema.  

Possibilitar o registro de afastamentos para funcion ários e estagiários, a partir do cadastro de 

Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais ma trículas existentes para a mesma pessoa, na 

ssibilitar que o usuário acesse as informações do c adastro da pessoa, a partir do cadastro de 
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7.2.51. Permitir a configuração dos limites do plano salaria l no cargo

7.2.52. Possibilitar o controle de histórico dos 

com o passar do tempo, como cargo, salário, organog rama e campos adicionais.

7.2.53. Possibilitar a visualização de todos os registros de  histórico do funcionário.

7.2.54. Permitir alteração e exclusão apenas para o re

7.2.55. Permitir a informação do motivo da alteração de carg o, e também possibilitar a criação de novos 

motivos. 

7.2.56. Permitir a informação do motivo da alteração salaria l, e também possibilitar a criação de novos 

motivos. 

7.2.57. Permitir controle de Funcionários Substitutos.

7.2.58. Permitir a gestão de afastamentos de forma centraliz ada.

7.2.59. Permitir vincular um afastamento a outros afastament os que deram origem ou sequencia ao 

afastamento. 

7.2.60. Possibilitar a vinculação de atestados médicos com a fastamentos.

7.2.61. Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que poder ão ser realizados pelo 

funcionário/estagiário. 

7.2.62. Permitir o registro da estrutura de Lotação Física

7.2.63. Permitir registar todas as configurações das estrutu ras de níveis das lotações físicas utilizadas 

para dete rminar o local de trabalho do servidor na entidade

7.2.64. Possibilitar a interação de dados com o sistema de f olha de pagamento da empresa mantenedora.

7.2.65. Possibilitar a consulta das ocorrências apuradas a p artir da manutenção de marcações

7.2.66. Permitir o registro de Fer iados fixos, variáveis e ponto facultativo

7.2.67. Permitir o registro de vínculos empregatícios, com i ntuito de representar um agrupador entre os 

funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo é  possível informar a descrição, regime trabalhista,  regime 

previde nciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFI P, vínculo temporário, motivo da rescisão, data 

final obrigatória, sai no CAGED, gera licença

7.2.68. Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal dos tipos efetiv

temporário, agentes políticos, estabilizados pela C F/88, dentre outros conforme a necessidade do clien te, 

com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução , CBO, escolaridade mínima, carga horária mensal, 

referência salarial inicial e qu antidade de vagas criada.

7.2.69. Possibilitar a desativação de horários previamente c adastrados

7.2.70. Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
 
 

   
SEI  nº 22564/2020 

 Pregão Eletrônico 005/2020 Software RH  
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

Permitir a configuração dos limites do plano salaria l no cargo  

Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem ser modificad as 

com o passar do tempo, como cargo, salário, organog rama e campos adicionais.  

Possibilitar a visualização de todos os registros de  histórico do funcionário.

Permitir alteração e exclusão apenas para o re gistro histórico mais atual. 

Permitir a informação do motivo da alteração de carg o, e também possibilitar a criação de novos 

Permitir a informação do motivo da alteração salaria l, e também possibilitar a criação de novos 

de Funcionários Substitutos.  

Permitir a gestão de afastamentos de forma centraliz ada. 

Permitir vincular um afastamento a outros afastament os que deram origem ou sequencia ao 

Possibilitar a vinculação de atestados médicos com a fastamentos.  

mitir o cadastro dos tipos de afastamento que poder ão ser realizados pelo 

Permitir o registro da estrutura de Lotação Física  

Permitir registar todas as configurações das estrutu ras de níveis das lotações físicas utilizadas 

rminar o local de trabalho do servidor na entidade  

Possibilitar a interação de dados com o sistema de f olha de pagamento da empresa mantenedora.

Possibilitar a consulta das ocorrências apuradas a p artir da manutenção de marcações

iados fixos, variáveis e ponto facultativo  

Permitir o registro de vínculos empregatícios, com i ntuito de representar um agrupador entre os 

funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo é  possível informar a descrição, regime trabalhista,  regime 

nciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFI P, vínculo temporário, motivo da rescisão, data 

final obrigatória, sai no CAGED, gera licença -prêmio, sai na RAIS, código RAIS. 

Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal dos tipos efetiv

temporário, agentes políticos, estabilizados pela C F/88, dentre outros conforme a necessidade do clien te, 

com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução , CBO, escolaridade mínima, carga horária mensal, 

antidade de vagas criada.  

Possibilitar a desativação de horários previamente c adastrados  

Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário  

 

Centro   
 

 
 

38 

contratos, para informações que podem ser modificad as 

Possibilitar a visualização de todos os registros de  histórico do funcionário.  

Permitir a informação do motivo da alteração de carg o, e também possibilitar a criação de novos 

Permitir a informação do motivo da alteração salaria l, e também possibilitar a criação de novos 

Permitir vincular um afastamento a outros afastament os que deram origem ou sequencia ao 

mitir o cadastro dos tipos de afastamento que poder ão ser realizados pelo 

Permitir registar todas as configurações das estrutu ras de níveis das lotações físicas utilizadas 

Possibilitar a interação de dados com o sistema de f olha de pagamento da empresa mantenedora.  

Possibilitar a consulta das ocorrências apuradas a p artir da manutenção de marcações  

Permitir o registro de vínculos empregatícios, com i ntuito de representar um agrupador entre os 

funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo é  possível informar a descrição, regime trabalhista,  regime 

nciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFI P, vínculo temporário, motivo da rescisão, data 

Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal dos tipos efetiv o, comissionado, 

temporário, agentes políticos, estabilizados pela C F/88, dentre outros conforme a necessidade do clien te, 

com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução , CBO, escolaridade mínima, carga horária mensal, 
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7.2.71. Possibilitar a identificação de qual configuração de  lotação física esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente.

7.2.72. Possibilitar a identificação de qual configuração de  organograma esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente

7.2.73. Possibilitar a copia de uma ocorrência previamente c adastrada facilitando assim al

novas ocorrerias geradas a partir da ocorrência cop iada.

7.2.74. Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a 

exclusão ou edição do histórico mais atual.

7.2.75. Possibilitar a desativação de ocorrências previam

7.2.76. Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo pa ra execução de ocorrências do ponto.

7.2.77. Permitir a seleção de scripts de importação de marca ções a partir do cadastro de relógios.

7.2.78. Permitir o cadastro dos horários utilizados pelos se rvidore

descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível,  espera, carga horária.

7.2.79. Permitir registrar todas as configurações das estrut uras de níveis dos organogramas utilizados na 

entidade, definindo a quantidade de níveis, dí

7.2.80. Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando 

quantos níveis forem necessários para entidade, e d efinindo em qual nível do Organograma será realizad o 

o controle de vagas dos Cargos. 

7.2.81. Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilita ndo o agrupamento de funcionários.

7.2.82. Possibilitar a configuração de parâmetros para auxíl io nas apurações de marcações e impactos em 

folha de pagamento, permitindo informar a tolerânci a de

tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjo rnada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, 

ocorrência gera eventos na folha e indicativo de se gue portaria 1.510/2009.

7.2.83. Possibilitar a consulta e acompanha

7.2.84. Permitir o registro da criação, alteração e extinção  dos cargos, juntamente com a fundamentação 

legal de cada um destes registros.

7.2.85. Possibilitar o lançamento de ausências dos funcionár ios e estagiários

7.2.86. Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será 

concedido folga para os participantes, a quantidade  de dias de folga a conceder e o período em que o 

participante pode folgar, por conta 

e domingo 

7.2.87. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os estagiários

7.2.88. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os funcionários.
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Possibilitar a identificação de qual configuração de  lotação física esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente.  

Possibilitar a identificação de qual configuração de  organograma esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente  

Possibilitar a copia de uma ocorrência previamente c adastrada facilitando assim al

novas ocorrerias geradas a partir da ocorrência cop iada.  

Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a 

exclusão ou edição do histórico mais atual.  

Possibilitar a desativação de ocorrências previam ente cadastradas 

Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo pa ra execução de ocorrências do ponto.

Permitir a seleção de scripts de importação de marca ções a partir do cadastro de relógios.

Permitir o cadastro dos horários utilizados pelos se rvidore s, possibilitando informar o código, 

descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível,  espera, carga horária.  

Permitir registrar todas as configurações das estrut uras de níveis dos organogramas utilizados na 

entidade, definindo a quantidade de níveis, dí gitos e separador da máscara dos organogramas.

Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando 

quantos níveis forem necessários para entidade, e d efinindo em qual nível do Organograma será realizad o 

Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilita ndo o agrupamento de funcionários.

Possibilitar a configuração de parâmetros para auxíl io nas apurações de marcações e impactos em 

folha de pagamento, permitindo informar a tolerânci a de marcações, tolerância diária, período noturno, 

tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjo rnada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, 

ocorrência gera eventos na folha e indicativo de se gue portaria 1.510/2009.  

Possibilitar a consulta e acompanha mento de ações do sistema e rotinas de cálculo via log.

Permitir o registro da criação, alteração e extinção  dos cargos, juntamente com a fundamentação 

legal de cada um destes registros.  

Possibilitar o lançamento de ausências dos funcionár ios e estagiários , para justificar as faltas

Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será 

concedido folga para os participantes, a quantidade  de dias de folga a conceder e o período em que o 

participante pode folgar, por conta da participação no evento. Exemplo: Campanha de vaci nação no sábado 

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os estagiários

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os funcionários.

 

Centro   
 

 
 

39 

Possibilitar a identificação de qual configuração de  lotação física esta em uso não sendo 

Possibilitar a identificação de qual configuração de  organograma esta em uso não sendo 

Possibilitar a copia de uma ocorrência previamente c adastrada facilitando assim al terações em 

Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a 

Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo pa ra execução de ocorrências do ponto.  

Permitir a seleção de scripts de importação de marca ções a partir do cadastro de relógios.  

s, possibilitando informar o código, 

Permitir registrar todas as configurações das estrut uras de níveis dos organogramas utilizados na 

gitos e separador da máscara dos organogramas.  

Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando 

quantos níveis forem necessários para entidade, e d efinindo em qual nível do Organograma será realizad o 

Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilita ndo o agrupamento de funcionários.  

Possibilitar a configuração de parâmetros para auxíl io nas apurações de marcações e impactos em 

marcações, tolerância diária, período noturno, 

tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjo rnada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, 

mento de ações do sistema e rotinas de cálculo via log.  

Permitir o registro da criação, alteração e extinção  dos cargos, juntamente com a fundamentação 

, para justificar as faltas  

Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será 

concedido folga para os participantes, a quantidade  de dias de folga a conceder e o período em que o 

da participação no evento. Exemplo: Campanha de vaci nação no sábado 

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os estagiários  

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os funcionários.  
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7.2.89. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de horas extras no s istema.

7.2.90. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de h oras faltas no sistema.

7.2.91. Possibilitar a configuração da permissão de acesso p or grupos de usuários e individualmente para 

cada usuário. 

7.2.92. Possibili tar a apuração das marcações de ponto dos estagiári os. Ao registrar uma matrícula do tipo 

estagiário, será permitido preencher informações:

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

original. 

7.2.94. Possibilitar a importação de marcações das matrículas por arquiv o txt gerado a partir do layout 

configurado no cadastro de relógios.

7.2.95. Possibilitar o registro das funções de marcações par a os relógios do ponto

7.2.96. Possibilitar o cadastro de períodos de apuração de p onto poss

de apuração das marcações. 

7.2.97. Possibilitar o registro de relógios de ponto, permit indo informar o número do relógio, descrição, 

lotação física, tipo de relógio, indicativo de REP, m arca, número de fabricação.

7.2.98. Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, permitindo info rmar o código, descrição, 

competência, classificação, sigla, indicativo para gera eventos na folha.

 

7.4. PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO

7.4.1. Permitir o acesso via internet das informações dos s ervidores.

7.4.2. Permitir a consulta das informações da entidade.

7.4.4. Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou individual os 

usuários aos servidores importados.

7.4.4. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e en

cadastrais pessoais. 

7.4.5. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de alterações cadastrais pessoais anex ando documentos no formato de imagem.

7.4.6. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de cursos de 

aperfeiçoamento, palestras, seminários, workshop e/ ou treinamentos.

7.4.7. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitaçõ

de férias. 

7.4.8. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de licenças anexando documentos no for mato de imagem.

7.4.9. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e

adiantamento de férias. 
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o usuário realize o lançamento de horas extras no s istema.  

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de h oras faltas no sistema.  

Possibilitar a configuração da permissão de acesso p or grupos de usuários e individualmente para 

tar a apuração das marcações de ponto dos estagiári os. Ao registrar uma matrícula do tipo 

estagiário, será permitido preencher informações:  

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

a importação de marcações das matrículas por arquiv o txt gerado a partir do layout 

configurado no cadastro de relógios.  

Possibilitar o registro das funções de marcações par a os relógios do ponto  

Possibilitar o cadastro de períodos de apuração de p onto poss ibilitando sua utilização no processo 

Possibilitar o registro de relógios de ponto, permit indo informar o número do relógio, descrição, 

lotação física, tipo de relógio, indicativo de REP, m arca, número de fabricação.  

o registro de ocorrências de ponto, permitindo info rmar o código, descrição, 

competência, classificação, sigla, indicativo para gera eventos na folha.  

PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO  

Permitir o acesso via internet das informações dos s ervidores.  

Permitir a consulta das informações da entidade.  

Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou individual os 

usuários aos servidores importados.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de alterações 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de alterações cadastrais pessoais anex ando documentos no formato de imagem.

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de cursos de 

aperfeiçoamento, palestras, seminários, workshop e/ ou treinamentos.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitaçõ

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de licenças anexando documentos no for mato de imagem.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de 
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Possibilitar a configuração da permissão de acesso p or grupos de usuários e individualmente para 

tar a apuração das marcações de ponto dos estagiári os. Ao registrar uma matrícula do tipo 

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

a importação de marcações das matrículas por arquiv o txt gerado a partir do layout 

 

ibilitando sua utilização no processo 

Possibilitar o registro de relógios de ponto, permit indo informar o número do relógio, descrição, 

o registro de ocorrências de ponto, permitindo info rmar o código, descrição, 

Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou individual os 

tidade realizem solicitações de alterações 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de alterações cadastrais pessoais anex ando documentos no formato de imagem.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de cursos de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitaçõ es de programação 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

entidade efetuem solicitações de 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

7.4.10. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de 

adiantamento salarial. 

7.4.11. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realiz

vale transporte. 

7.4.12. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitações de folga, tipo: 

banco de horas, desconto em folha e compensação de horas extras.

7.4.13. Possibilitar aos usuários p

sobre qualquer assunto. 

7.4.14. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade consultem os recibos referentes aos 

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento .

7.4.15. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade emitam os recibos referentes aos 

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento .

7.4.16. Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios co m todas as informações que comprovem o 

rendimento e retenção de IRRF de funcionários.

7.4.17. Possibilitar aos usuários a consulta de todas as inf ormações que comprovem o rendimento e 

retenção de IRRF de funcionários.

7.4.18. Possibilitar aos usuários visualizarem todo o seu hi stórico financeiro

7.4.19. Permitir a emissão de relatórios das movimentações d os funcionários em determinado exercício, 

detalhando as bases de cálculo e apresentando as in formações mensalmente.

7.4.20. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  consultarem as in

possibilitando visualizar detalhes do cargo, salári o, organograma, férias, alterações de salário e car gos.

7.4.21. Possibilitar aos usuários consultarem as marcações d e ponto selecionando o ano e período de 

apuração. 

7.4.22. Possibil itar aos usuários a emissão por meio de relatório a s marcações de ponto selecionando o ano 

e período de apuração. 

7.4.23. Permitir a realização de pesquisa avançada por crité rios e por campos das solicitações.

7.4.24. Possibilitar ao administrador configur

7.4.25. Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.

7.4.26. Permitir a geração e o envio do código token de vinc ulação do usuário com o servidor por e

7.4.27. Possibilitar aos usuários com permissão em um único ambiente apr ovarem ou reprovarem as 

solicitações realizadas pelos servidores.

7.4.28. Possibilitar aos usuários com perfil administrador a dicionarem e concederem permissões por 

funcionalidades para usuários e grupos 

7.4.29. Possibilitar aos usuários com perfil administrador c riarem usuário e senha automaticamente de 

forma individual ou em lote. 

7.4.30. Possibilitar aos usuários com perfil administrador p ersonalizarem o formato do usuário e senha.

7.4.31. Possibilitar aos usuários com perfil administrador a lterarem a senha dos usuários adicionados a 

partir do sistema. 
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Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realiz em solicitações de benefício de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitações de folga, tipo: 

banco de horas, desconto em folha e compensação de horas extras.  

Possibilitar aos usuários p or meio e cada matrícula e entidade realizem solici tações de dúvidas 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade consultem os recibos referentes aos 

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento . 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade emitam os recibos referentes aos 

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento . 

Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios co m todas as informações que comprovem o 

endimento e retenção de IRRF de funcionários.  

Possibilitar aos usuários a consulta de todas as inf ormações que comprovem o rendimento e 

retenção de IRRF de funcionários.  

Possibilitar aos usuários visualizarem todo o seu hi stórico financeiro . 

Permitir a emissão de relatórios das movimentações d os funcionários em determinado exercício, 

detalhando as bases de cálculo e apresentando as in formações mensalmente.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  consultarem as in

possibilitando visualizar detalhes do cargo, salári o, organograma, férias, alterações de salário e car gos.

Possibilitar aos usuários consultarem as marcações d e ponto selecionando o ano e período de 

itar aos usuários a emissão por meio de relatório a s marcações de ponto selecionando o ano 

Permitir a realização de pesquisa avançada por crité rios e por campos das solicitações.

Possibilitar ao administrador configur ar as permissões de acesso dos usuários.

Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.

Permitir a geração e o envio do código token de vinc ulação do usuário com o servidor por e

aos usuários com permissão em um único ambiente apr ovarem ou reprovarem as 

solicitações realizadas pelos servidores.  

Possibilitar aos usuários com perfil administrador a dicionarem e concederem permissões por 

funcionalidades para usuários e grupos de usuários. 

Possibilitar aos usuários com perfil administrador c riarem usuário e senha automaticamente de 

Possibilitar aos usuários com perfil administrador p ersonalizarem o formato do usuário e senha.

Possibilitar aos usuários com perfil administrador a lterarem a senha dos usuários adicionados a 
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Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de 

em solicitações de benefício de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitações de folga, tipo: 

or meio e cada matrícula e entidade realizem solici tações de dúvidas 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade consultem os recibos referentes aos 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade emitam os recibos referentes aos 

Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios co m todas as informações que comprovem o 

Possibilitar aos usuários a consulta de todas as inf ormações que comprovem o rendimento e 

Permitir a emissão de relatórios das movimentações d os funcionários em determinado exercício, 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  consultarem as in formações contratuais, 

possibilitando visualizar detalhes do cargo, salári o, organograma, férias, alterações de salário e car gos.  

Possibilitar aos usuários consultarem as marcações d e ponto selecionando o ano e período de 

itar aos usuários a emissão por meio de relatório a s marcações de ponto selecionando o ano 

Permitir a realização de pesquisa avançada por crité rios e por campos das solicitações.  

ar as permissões de acesso dos usuários.  

Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.  

Permitir a geração e o envio do código token de vinc ulação do usuário com o servidor por e -mail. 

aos usuários com permissão em um único ambiente apr ovarem ou reprovarem as 

Possibilitar aos usuários com perfil administrador a dicionarem e concederem permissões por 

Possibilitar aos usuários com perfil administrador c riarem usuário e senha automaticamente de 

Possibilitar aos usuários com perfil administrador p ersonalizarem o formato do usuário e senha.  

Possibilitar aos usuários com perfil administrador a lterarem a senha dos usuários adicionados a 
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7.4.32. Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor criados a partir do sistema 

por e-mail. 

7.4.33. Possibilitar ao s usuários redefinirem a senha de acesso em qualque r momento.

 

7.5.          APP DE ATENDIMENTO MOBILE.

7.5.1. Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do seu 

holerite no orgão consultado. 

7.5.2. Permitir aos usu ários por meio de dispositivo móvel, via APP ou naveg ador a consulta do seu 

Informe de rendimentos para IRPF no orgão

7.5.3. Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta de suas 

ocorrências de ponto realizadas no orgão consultado

7.5.4. Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta das 

marcações de ponto realizadas no orgão consultado

 

7.6. E-SOCIAL 

7.6.01  Possibilitar a visualização de eventos pendentes de envio e

calendário. 

7.6.02 Possibilitar a inserção de feriados na agenda.

7.6.03 Feriados serão considerados na geração do prazo lim ite de envio, antecipando os eventos para o dia 

útil imediatamente anterior ao feriado.

7.6.03 Possibilitar a cons olidação de domínios em eventos.

7.6.05 Permitir a configuração da transformação dos registr os de domínio, no formato de arquivos do 

eSocial. 

7.6.06 Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambi ente de trabalho.

7.6.07 Possibilitar o envio de dados para o domínio

7.6.08 Possibilitar a realização da alteração ou exclusão d e um histórico de domínio via API, respeitando as 

regras definidas para situação do registro.

7.6.09 Possibilitar acesso à outros modelos via script.

7.6.10 Possibilitar a entrada de dados de domín

7.6.11 Possibilitar a entrada de dados de domínio de consel heiros tutelares.

7.6.12 Possibilitar a entrada de dados de domínio de estagi ários.

7.6.13 Possibilitar o envio de dados para o domínio de carg os.

7.6.14 Possibilitar a entrada de dados por meio de domín

pela mantenedora do sistema. 

7.6.15 Possibilitar a entrada de dados por domínio registra ndo históricos das informações.

7.6.16 Permitir a exclusão de domínios relacionados que est ão sendo utilizados em alguma validação.

7.6.17 Permitir a configuração de eventos para o eSocial.

7.6.18 Deverá permitir criar funções globais genéricas par a uso em scripts de outras funcionalidades.
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Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor criados a partir do sistema 

s usuários redefinirem a senha de acesso em qualque r momento.

APP DE ATENDIMENTO MOBILE.  

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do seu 

ários por meio de dispositivo móvel, via APP ou naveg ador a consulta do seu 

orme de rendimentos para IRPF no orgão  consultado. 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta de suas 

no orgão consultado . 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta das 

no orgão consultado . 

Possibilitar a visualização de eventos pendentes de envio e m sua data limite no formato de 

Possibilitar a inserção de feriados na agenda.  

Feriados serão considerados na geração do prazo lim ite de envio, antecipando os eventos para o dia 

útil imediatamente anterior ao feriado.  

olidação de domínios em eventos.  

Permitir a configuração da transformação dos registr os de domínio, no formato de arquivos do 

Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambi ente de trabalho.  

Possibilitar o envio de dados para o domínio  de entidade. 

Possibilitar a realização da alteração ou exclusão d e um histórico de domínio via API, respeitando as 

regras definidas para situação do registro.  

Possibilitar acesso à outros modelos via script.  

Possibilitar a entrada de dados de domín io de pessoas. 

Possibilitar a entrada de dados de domínio de consel heiros tutelares.  

Possibilitar a entrada de dados de domínio de estagi ários.  

Possibilitar o envio de dados para o domínio de carg os. 

Possibilitar a entrada de dados por meio de domín ios integrados que são configurados e mantidos 

Possibilitar a entrada de dados por domínio registra ndo históricos das informações.

Permitir a exclusão de domínios relacionados que est ão sendo utilizados em alguma validação.

mitir a configuração de eventos para o eSocial.  

Deverá permitir criar funções globais genéricas par a uso em scripts de outras funcionalidades.
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Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor criados a partir do sistema 

s usuários redefinirem a senha de acesso em qualque r momento.  

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do seu 

ários por meio de dispositivo móvel, via APP ou naveg ador a consulta do seu 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta de suas 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta das 

m sua data limite no formato de 

Feriados serão considerados na geração do prazo lim ite de envio, antecipando os eventos para o dia 

Permitir a configuração da transformação dos registr os de domínio, no formato de arquivos do 

Possibilitar a realização da alteração ou exclusão d e um histórico de domínio via API, respeitando as 

ios integrados que são configurados e mantidos 

Possibilitar a entrada de dados por domínio registra ndo históricos das informações.  

Permitir a exclusão de domínios relacionados que est ão sendo utilizados em alguma validação.  

Deverá permitir criar funções globais genéricas par a uso em scripts de outras funcionalidades.  
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7.6.19 Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de 

mensagem de orientação ao usuário.

7.6.20 Possibilitar que as validações sejam destacadas na f orma de listagem, os registros de domínios 

integrados. 

7.6.21 Possibilitar a aplicação da primeira camada de valid ação sobre os domínios integrados, de forma 

automática logo que o registro for inserido no sistema.

7.6.22 Possibilitar verifica ção de

ambiente. 

7.6.23 - Data inicial para eventos Iniciais e de Tabela;

7.6.24 - Data inicial para eventos Não Periódicos;

7.6.25 - Data ini cial para eventos Periódicos;

7.6.26 - Tipo de ambiente: Produção restrita / Produção.

7.6.27 Possibilitar a validação dos arquivos usando schema xsd provido pelo governo.

7.6.28 Possibilitar envio dos lotes de informações para o e Social.

7.6.29 Disponibilizar indicativos no dashboar

7.6.30 - Domínios integrados 

7.6.31 - Eventos gerados 

7.6.32 - Lotes eSocial 

7.6.33 - Próximos envios 

7.6.34 Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do s istema.

7.6.35 Possibilitar a listagem das inconsistências identifi cadas na validação pelo Schema.

7.6.36 Possibilitar a consulta dos resultados da integração com o sistema  de eSocial.

7.6.37 Permitir o retorno das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.

7.6.38 Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios  integrados para gerador de relatórios.

7.6.39 Possibilitar a assin atura da conexão com o serviço do eSocial.

7.6.40 Possibilitar envio dos arquivos para o eSocial via We b Service.

7.6.41 Possibilitar a consulta e controle da situação do re gistro que foi transformado no formato eSocial, 

em todas as etapas do processo de envio.

7.6.42 Realizar a validação de dados por meio de scripts de  validação.

7.6.43 Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.

7.6.44 Permitir o envio de notificações por e

 

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

8.1.  Esta se ção consiste na descrição dos Requisitos Tecnológic os (RT) que a Solução ERP a ser 

implementada pela CONTRATANTE deve atender, organiza dos de acordo com as respectivas categorias.

8.2.  Um RT tem como objetivo atender a requisitos do sis tema que não são re

referem a funcionalidades do negócio), mas que faze m parte do escopo do sistema:
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Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de 

orientação ao usuário.  

Possibilitar que as validações sejam destacadas na f orma de listagem, os registros de domínios 

Possibilitar a aplicação da primeira camada de valid ação sobre os domínios integrados, de forma 

que o registro for inserido no sistema.  

ção de  dados referentes aos prazos de início do eSocial e a lterar tipo de 

Data inicial para eventos Iniciais e de Tabela;  

Data inicial para eventos Não Periódicos;  

cial para eventos Periódicos;  

Tipo de ambiente: Produção restrita / Produção.  

Possibilitar a validação dos arquivos usando schema xsd provido pelo governo.

Possibilitar envio dos lotes de informações para o e Social.  

Disponibilizar indicativos no dashboar d das seguintes rotinas 

Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do s istema.  

Possibilitar a listagem das inconsistências identifi cadas na validação pelo Schema.

consulta dos resultados da integração com o sistema  de eSocial.

Permitir o retorno das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.

Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios  integrados para gerador de relatórios.

atura da conexão com o serviço do eSocial.  

Possibilitar envio dos arquivos para o eSocial via We b Service.  

Possibilitar a consulta e controle da situação do re gistro que foi transformado no formato eSocial, 

em todas as etapas do processo de envio.  

ealizar a validação de dados por meio de scripts de  validação.  

Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.

Permitir o envio de notificações por e -mail ou push. 

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

ção consiste na descrição dos Requisitos Tecnológic os (RT) que a Solução ERP a ser 

implementada pela CONTRATANTE deve atender, organiza dos de acordo com as respectivas categorias.

Um RT tem como objetivo atender a requisitos do sis tema que não são re quisitos funcionais (não se 

referem a funcionalidades do negócio), mas que faze m parte do escopo do sistema:  
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Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de 

Possibilitar que as validações sejam destacadas na f orma de listagem, os registros de domínios 

Possibilitar a aplicação da primeira camada de valid ação sobre os domínios integrados, de forma 

dados referentes aos prazos de início do eSocial e a lterar tipo de 

Possibilitar a validação dos arquivos usando schema xsd provido pelo governo.  

Possibilitar a listagem das inconsistências identifi cadas na validação pelo Schema.  

consulta dos resultados da integração com o sistema  de eSocial.  

Permitir o retorno das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.  

Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios  integrados para gerador de relatórios.  

Possibilitar a consulta e controle da situação do re gistro que foi transformado no formato eSocial, 

Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.  

ção consiste na descrição dos Requisitos Tecnológic os (RT) que a Solução ERP a ser 

implementada pela CONTRATANTE deve atender, organiza dos de acordo com as respectivas categorias.  

quisitos funcionais (não se 
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Categoria  

Plataforma de Software  
Visando melhor performance, independência, conectividade e acessibilidade, os 

sistemas devem ser dese

sendo responsivos à tela do equipamento (computador, smartphone ou tablet).

Plataforma de Software  
Os sistemas devem rodar (servidor de aplicações e servidor de bancos de dados) em 

ambiente cloud estr

hospedagem no mínimo em três datacenter distintos, garantindo

e segurança.

Plataforma de Software  
Os bancos de dados devem estar replicados em ambientes cloud do tipo “multi

serem estruturados em arquitetura que permita escalamento automático e performático 

de armazenamento.

Plataforma de Software  
Possuir rotina de desenvolvimento tecnológico baseada em scripts de criação de 

campos e telas, baseada em fonte de dados,

integração via API com Goole Forms, concedendo autonomia técnica à contratante.

Plataforma de Software  
Possuir uma ferramenta de geração de campos adicionais, em formato texto, lista, 

data, valor, alfanumérico, CPF, CNPJ,

múltipla seleção, telefone, texto e valor (fracionário), descrição, tamanho, dica de 

preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda, indicar se deve ser de 

preenchimento obrigatório ou não, ou mesmo poss

e a sua publicação entre as entidades, permitindo que o usuário defina críticas para 

cada um dos campos criados, sem necessidade de auxílio ou validação da empresa 

contratada.

Base de Dados  O ambiente cloud deverá possu

privilégios específicos execute extração de dados visualmente através de ferramenta 

de fonte de dados de uso visual (API), que dispense o uso de comandos de 

programação ou SQL.

Base de Dados  A solução de

alimentadas em um sistema componente do ERP, e que sejam de uso compartilhado, 

deverão ser compartilhadas em outros sistemas.

Base de Dados  A solução deverá possuir banco de dados com 

acessível pelo usuário permissionado através de fontes de dados cujo uso dispense o 

uso de comandos de programação/codificação.

Usabilidade  Não deverá haver necessidade de qualquer instalação física em qualquer máqu

dispositivo ou computador, devendo o usuário acessar os sistemas sem uso de 

nenhum recurso tecnológico como: runtimes e plugins para acesso à aplicação.

Usabilidade  
Possuir recurso de assinaturas digitais em nuvem, com o uso de Hardware HSM, com 
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Descrição  

Visando melhor performance, independência, conectividade e acessibilidade, os 

sistemas devem ser desenvolvidos em linguagem e arquitetura nativas para Web, 

sendo responsivos à tela do equipamento (computador, smartphone ou tablet).

Os sistemas devem rodar (servidor de aplicações e servidor de bancos de dados) em 

ambiente cloud estruturado com redundância de informações por zoneamentos de 

hospedagem no mínimo em três datacenter distintos, garantindo

e segurança. 

Os bancos de dados devem estar replicados em ambientes cloud do tipo “multi

serem estruturados em arquitetura que permita escalamento automático e performático 

de armazenamento. 

Possuir rotina de desenvolvimento tecnológico baseada em scripts de criação de 

campos e telas, baseada em fonte de dados, e com possibilidade adicional de 

integração via API com Goole Forms, concedendo autonomia técnica à contratante.

Possuir uma ferramenta de geração de campos adicionais, em formato texto, lista, 

data, valor, alfanumérico, CPF, CNPJ, e-mail, hora, número inteiro, lista de seleção, 

múltipla seleção, telefone, texto e valor (fracionário), descrição, tamanho, dica de 

preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda, indicar se deve ser de 

preenchimento obrigatório ou não, ou mesmo possibilitar o agrupamento destes dados 

e a sua publicação entre as entidades, permitindo que o usuário defina críticas para 

cada um dos campos criados, sem necessidade de auxílio ou validação da empresa 

contratada. 

O ambiente cloud deverá possuir interface de web service, para que o usuário com 

privilégios específicos execute extração de dados visualmente através de ferramenta 

de fonte de dados de uso visual (API), que dispense o uso de comandos de 

programação ou SQL. 

A solução deverá ser baseada no conceito de integridade relacional: as informações 

alimentadas em um sistema componente do ERP, e que sejam de uso compartilhado, 

deverão ser compartilhadas em outros sistemas. 

A solução deverá possuir banco de dados com atributo de alta disponibilidade, sendo 

acessível pelo usuário permissionado através de fontes de dados cujo uso dispense o 

uso de comandos de programação/codificação. 

Não deverá haver necessidade de qualquer instalação física em qualquer máqu

dispositivo ou computador, devendo o usuário acessar os sistemas sem uso de 

nenhum recurso tecnológico como: runtimes e plugins para acesso à aplicação.

Possuir recurso de assinaturas digitais em nuvem, com o uso de Hardware HSM, com 
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Visando melhor performance, independência, conectividade e acessibilidade, os 

nvolvidos em linguagem e arquitetura nativas para Web, 

sendo responsivos à tela do equipamento (computador, smartphone ou tablet). 

Os sistemas devem rodar (servidor de aplicações e servidor de bancos de dados) em 

uturado com redundância de informações por zoneamentos de 

hospedagem no mínimo em três datacenter distintos, garantindo-se alta disponibilidade 

Os bancos de dados devem estar replicados em ambientes cloud do tipo “multizona”, e 

serem estruturados em arquitetura que permita escalamento automático e performático 

Possuir rotina de desenvolvimento tecnológico baseada em scripts de criação de 

e com possibilidade adicional de 

integração via API com Goole Forms, concedendo autonomia técnica à contratante. 

Possuir uma ferramenta de geração de campos adicionais, em formato texto, lista, 

mail, hora, número inteiro, lista de seleção, 

múltipla seleção, telefone, texto e valor (fracionário), descrição, tamanho, dica de 

preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda, indicar se deve ser de 

ibilitar o agrupamento destes dados 

e a sua publicação entre as entidades, permitindo que o usuário defina críticas para 

cada um dos campos criados, sem necessidade de auxílio ou validação da empresa 

ir interface de web service, para que o usuário com 

privilégios específicos execute extração de dados visualmente através de ferramenta 

de fonte de dados de uso visual (API), que dispense o uso de comandos de 

verá ser baseada no conceito de integridade relacional: as informações 

alimentadas em um sistema componente do ERP, e que sejam de uso compartilhado, 

atributo de alta disponibilidade, sendo 

acessível pelo usuário permissionado através de fontes de dados cujo uso dispense o 

Não deverá 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 acesso à aplicação. 

Possuir recurso de assinaturas digitais em nuvem, com o uso de Hardware HSM, com 
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arma

permitindo ao usuário, de forma segura, executar assinaturas digitais de qualquer 

dispositivo sem necessidade de token físico.

Usabilidade  
Possuir engine de inteligência art

learning”, com amadurecimento contínuo e permanente da gestão de informações em 

nível de tomada de decisão e controles gerenciais.

Usabilidade  
Os sistemas devem ser acessados através de navegador web pa

Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge e Safari), com acesso em dispositivos com os 

seguintes sistemas operacionais, no mínimo: Windows, Linux, MacOS, e também nas 

seguintes plataformas mobile: Android e iOS.

Usabilidade  
O usuário poderá es

cadastros ou separação, mediante simples parâmetro no sistema, permitindo a 

indicação, pelo administrador do sistema, de usuários que poderão decidir as 

integrações entre os sistemas pendentes.

Usabilidade  
Possuir ferramenta automatizada de integração de cadastros duplicados, para uso do 

usuário, que poderá optar por não integrar cadastros de áreas de aplicação distintas.

Usabilidade  Utilizar unidades relativas e não absolutas nos valores dos atri

etc. 

Usabilidade  Em relação a campos de entrada de dados a Solução ERP deve por meio de funções 

de parametrização:

• 

campos do formulário utilizando apenas o tec

• 

• 

de críticas para customizações.

• 

CPF.

Usabilidade  As operações copiar, recortar e colar devem estar ativadas em todas as interfaces 

onde seu uso não seja proibitivo.

Usabilidade  Impedir duplo acionamento de operações por meio da inibição de botões, te

controles como ação imediata após uma requisição do usuário e que persista até a 

conclusão da ação.

Usabilidade  Não permitir o uso de “pop

Usabilidade  Permitir ao usuário retornar à página inicial a qualquer momento.

Usabilidade  A Solução ER

consumo de desempenho em segundo plano, permitindo ao usuário continuar o uso do 

aplicativo, com escalabilidade automática de recursos que iniba travamentos.
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armazenamento seguro de certificado digital padrão ICP Brasil em hardware inviolável, 

permitindo ao usuário, de forma segura, executar assinaturas digitais de qualquer 

dispositivo sem necessidade de token físico. 

Possuir engine de inteligência artificial que permita a aplicação do conceito “machine 

learning”, com amadurecimento contínuo e permanente da gestão de informações em 

nível de tomada de decisão e controles gerenciais. 

Os sistemas devem ser acessados através de navegador web pa

Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge e Safari), com acesso em dispositivos com os 

seguintes sistemas operacionais, no mínimo: Windows, Linux, MacOS, e também nas 

seguintes plataformas mobile: Android e iOS. 

O usuário poderá escolher, mediante parâmetro do sistema, entre integração de 

cadastros ou separação, mediante simples parâmetro no sistema, permitindo a 

indicação, pelo administrador do sistema, de usuários que poderão decidir as 

integrações entre os sistemas pendentes. 

Possuir ferramenta automatizada de integração de cadastros duplicados, para uso do 

usuário, que poderá optar por não integrar cadastros de áreas de aplicação distintas.

Utilizar unidades relativas e não absolutas nos valores dos atri

 

Em relação a campos de entrada de dados a Solução ERP deve por meio de funções 

de parametrização: 

Possibilitar além da navegação usual com o mouse a navegação entre os 

campos do formulário utilizando apenas o teclado, inclusive com teclas de atalho.

Exibir valor padrão (default) para campos de dados, quando aplicável.

Indicar quais campos são de preenchimento obrigatório, permitindo a criação 

de críticas para customizações. 

Usar mecanismo de validação local onde for cabível, obrigatório para CNPJ e 

CPF. 

As operações copiar, recortar e colar devem estar ativadas em todas as interfaces 

onde seu uso não seja proibitivo. 

Impedir duplo acionamento de operações por meio da inibição de botões, te

controles como ação imediata após uma requisição do usuário e que persista até a 

conclusão da ação. 

Não permitir o uso de “pop-up”. 

Permitir ao usuário retornar à página inicial a qualquer momento.

A Solução ERP deve ter capacidade de processar relatórios ou operações de alto 

consumo de desempenho em segundo plano, permitindo ao usuário continuar o uso do 

aplicativo, com escalabilidade automática de recursos que iniba travamentos.
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zenamento seguro de certificado digital padrão ICP Brasil em hardware inviolável, 

permitindo ao usuário, de forma segura, executar assinaturas digitais de qualquer 

ificial que permita a aplicação do conceito “machine 

learning”, com amadurecimento contínuo e permanente da gestão de informações em 

Os sistemas devem ser acessados através de navegador web padrão (Chrome, 

Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge e Safari), com acesso em dispositivos com os 

seguintes sistemas operacionais, no mínimo: Windows, Linux, MacOS, e também nas 

colher, mediante parâmetro do sistema, entre integração de 

cadastros ou separação, mediante simples parâmetro no sistema, permitindo a 

indicação, pelo administrador do sistema, de usuários que poderão decidir as 

Possuir ferramenta automatizada de integração de cadastros duplicados, para uso do 

usuário, que poderá optar por não integrar cadastros de áreas de aplicação distintas. 

Utilizar unidades relativas e não absolutas nos valores dos atributos de tabelas, textos, 

Em relação a campos de entrada de dados a Solução ERP deve por meio de funções 

Possibilitar além da navegação usual com o mouse a navegação entre os 

lado, inclusive com teclas de atalho. 

Exibir valor padrão (default) para campos de dados, quando aplicável. 

Indicar quais campos são de preenchimento obrigatório, permitindo a criação 

or cabível, obrigatório para CNPJ e 

As operações copiar, recortar e colar devem estar ativadas em todas as interfaces 

Impedir duplo acionamento de operações por meio da inibição de botões, telas ou 

controles como ação imediata após uma requisição do usuário e que persista até a 

Permitir ao usuário retornar à página inicial a qualquer momento. 

P deve ter capacidade de processar relatórios ou operações de alto 

consumo de desempenho em segundo plano, permitindo ao usuário continuar o uso do 

aplicativo, com escalabilidade automática de recursos que iniba travamentos. 
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Usabilidade  
Os principais cada

interface organizada e dinâmica, onde o usuário possa, com comandos simples e sem 

necessidade de geração de relatórios, filtrar elementos,  movimentá

operações e consultar o log de audi

alternância de telas e sem necessidade de alternância entre itens de um mesmo 

cadastro, otimizando a produtividade.

Usabilidade  
A interface organizada e dinâmica deverá possuir indicações específicas de

itens, com diferenciações por cores ou símbolos, por exemplo, para que a identificação 

seja intuitiva.

Usabilidade / Ajuda  A Solução ERP deve ter capacidade de apresentar ajuda on

módulos.

Usabilidade / Ajuda  A Solução

da tela.

Segurança da Informação  O ERP deve ter como referência os princípios básicos da Norma Brasileira ABNT NBR 

ISO/IEC 27002, código de prática para a gestão da segurança da info

Segurança da Informação  O ERP deverá apresentar a funcionalidade de controle de acesso por perfil de usuário 

com o objetivo de gerenciar e monitorar todas as operações do sistema, por meio de:

• 

de acordo com o perfil do usuário;

• 

com o perfil do usuário;

Segurança da Informação  
A segurança dos dados em cloud será assegurada mediante execução de cópi

dois níveis: incremental e integral, permitindo otimização de armazenamento de dados.

Segurança da Informação  A Solução ERP deve ter capacidade de controlar o tempo de sessão dos usuários 

logados, encerrando a sessão caso ocorra inatividade por um d

Segurança da Informação  A Solução ERP deve ter capacidade de controlar a sessão do usuário de forma a 

impedir que o mesmo consiga acessá

simultaneamente (ex.: usuário está logado no computado

mesmo tempo e executando atividades diferentes).

Segurança da Informação  A verificação e validação de dados de entrada deverão ser consideradas, onde 

aplicáveis, para garantir correção e consistência dos dados, reduzir o risco de 

prevenir ataques conhecidos como injeção de código, para detectar e tratar, no 

mínimo, os seguintes erros:

• 

• 

• 

• 
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Os principais cadastros de cada módulo ERP deverão possuir estruturação em 

interface organizada e dinâmica, onde o usuário possa, com comandos simples e sem 

necessidade de geração de relatórios, filtrar elementos,  movimentá

operações e consultar o log de auditoria de alterações, consultar indicadores, tudo sem 

alternância de telas e sem necessidade de alternância entre itens de um mesmo 

cadastro, otimizando a produtividade. 

A interface organizada e dinâmica deverá possuir indicações específicas de

itens, com diferenciações por cores ou símbolos, por exemplo, para que a identificação 

seja intuitiva. 

A Solução ERP deve ter capacidade de apresentar ajuda on

módulos. 

A Solução ERP deve ter capacidade de apresentar ajuda on

da tela. 

O ERP deve ter como referência os princípios básicos da Norma Brasileira ABNT NBR 

ISO/IEC 27002, código de prática para a gestão da segurança da info

O ERP deverá apresentar a funcionalidade de controle de acesso por perfil de usuário 

com o objetivo de gerenciar e monitorar todas as operações do sistema, por meio de:

acesso seletivo a funcionalidades do ERP, com visibili

de acordo com o perfil do usuário; 

acesso seletivo à visualização e edição de campos nas interfaces, de acordo 

com o perfil do usuário; 

A segurança dos dados em cloud será assegurada mediante execução de cópi

dois níveis: incremental e integral, permitindo otimização de armazenamento de dados.

A Solução ERP deve ter capacidade de controlar o tempo de sessão dos usuários 

logados, encerrando a sessão caso ocorra inatividade por um d

A Solução ERP deve ter capacidade de controlar a sessão do usuário de forma a 

impedir que o mesmo consiga acessá-lo a partir de dois dispositivos diferentes 

simultaneamente (ex.: usuário está logado no computado

mesmo tempo e executando atividades diferentes). 

A verificação e validação de dados de entrada deverão ser consideradas, onde 

aplicáveis, para garantir correção e consistência dos dados, reduzir o risco de 

prevenir ataques conhecidos como injeção de código, para detectar e tratar, no 

mínimo, os seguintes erros: 

Entrada duplicada. 

Valores fora de faixa. 

Caracteres inválidos em campos de dados. 

Dados incompletos ou faltantes, quando obrigatórios.
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stros de cada módulo ERP deverão possuir estruturação em 

interface organizada e dinâmica, onde o usuário possa, com comandos simples e sem 

necessidade de geração de relatórios, filtrar elementos,  movimentá-los, executar 

toria de alterações, consultar indicadores, tudo sem 

alternância de telas e sem necessidade de alternância entre itens de um mesmo 

A interface organizada e dinâmica deverá possuir indicações específicas de grupos de 

itens, com diferenciações por cores ou símbolos, por exemplo, para que a identificação 

A Solução ERP deve ter capacidade de apresentar ajuda on-line geral das funções e 

ERP deve ter capacidade de apresentar ajuda on-line relativo aos campos 

O ERP deve ter como referência os princípios básicos da Norma Brasileira ABNT NBR 

ISO/IEC 27002, código de prática para a gestão da segurança da informação. 

O ERP deverá apresentar a funcionalidade de controle de acesso por perfil de usuário 

com o objetivo de gerenciar e monitorar todas as operações do sistema, por meio de: 

acesso seletivo a funcionalidades do ERP, com visibilidade dos itens de menu 

acesso seletivo à visualização e edição de campos nas interfaces, de acordo 

A segurança dos dados em cloud será assegurada mediante execução de cópias em 

dois níveis: incremental e integral, permitindo otimização de armazenamento de dados. 

A Solução ERP deve ter capacidade de controlar o tempo de sessão dos usuários 

logados, encerrando a sessão caso ocorra inatividade por um determinado período. 

A Solução ERP deve ter capacidade de controlar a sessão do usuário de forma a 

lo a partir de dois dispositivos diferentes 

simultaneamente (ex.: usuário está logado no computador A e no computador B ao 

A verificação e validação de dados de entrada deverão ser consideradas, onde 

aplicáveis, para garantir correção e consistência dos dados, reduzir o risco de erros e 

prevenir ataques conhecidos como injeção de código, para detectar e tratar, no 

Dados incompletos ou faltantes, quando obrigatórios. 
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Segurança da Informação  O ERP deve detectar e tratar todos os erros e exceções ocorridos durante o acesso a 

qualquer componente externo ao sistema, por exemplo, banco de dados, webservices, 

etc. 

Segurança da Informação  Usuários do ERP que não tenham acesso a 

informação não deverá constar nem mesmo em resultados de pesquisas, por exemplo, 

listas e índices.

Segurança da Informação  Para assegurar a integridade e a confidencialidade das informações do ERP, deverá 

haver mon

abrangência de, no mínimo:

• 

específico for rejeitado.

• 

• 

etc.).

• 

entrada (logon) e saída (logoff) do sistema.

• 

• 

da alteração.

Segurança da Informação  Os recursos e informações de registros (log) do ERP deverão estar protegidos contra 

falsificação e acesso não autorizado, não sendo permitida qualqu

registros.

Segurança da Informação  Os registros (log) de auditoria deverão ser armazenados durante toda vida útil do 

sistema de banco de dados, mantendo

base de dados.

Segurança da Informa ção 
Nos principais cadastros dos sistemas, a auditoria deve estar visível ao usuário, 

quando da execução da alteração ou consulta de alterações. O sistema deve mostrar 

uma timeline, diretamente no cadastro e sem acesso a novas telas, indicando o 

histórico 

 

Segurança da Informação  Todos os profissionais da Contratada que forem atuar nos serviços deverão utilizar 

login individual e intransferível para qualquer tipo de conexão.

Notificações / email  A Solução ERP deve possuir integração com ser

padrão SMTP com segurança SSL.

Arquivos / Anexos  A Solução ERP deve ter capacidade de anexar documentos de no mínimo dos 

seguintes formatos: PDF, arquivos texto, planilhas eletrônicas, documentos texto, 

figuras, aprese

Relatórios  
Possuir gerenciamento de relatórios forma livre, permitindo ao usuário a escolha dos 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
 
 

   
SEI  nº 22564/2020 

 Pregão Eletrônico 005/2020 Software RH  
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

O ERP deve detectar e tratar todos os erros e exceções ocorridos durante o acesso a 

qualquer componente externo ao sistema, por exemplo, banco de dados, webservices, 

 

Usuários do ERP que não tenham acesso a determinadas classes de informação, essa 

informação não deverá constar nem mesmo em resultados de pesquisas, por exemplo, 

listas e índices. 

Para assegurar a integridade e a confidencialidade das informações do ERP, deverá 

haver monitoramento por meio de registros (log) de operações no sistema, com 

abrangência de, no mínimo: 

Bloqueio de tentativas de acesso ao sistema (login), quando um número 

específico for rejeitado. 

Identificação do usuário que deu origem ao dado, sua alteração ou

Identificação do tipo da transação (inclusão, consulta, alteração, exclusão, 

etc.). 

Data, hora e detalhes de eventos-chave, como, por exemplo, horário de 

entrada (logon) e saída (logoff) do sistema. 

Alterações na configuração do sistema. 

Conteúdo de qualquer informação do sistema modificada, usuário, data e hora 

da alteração. 

Os recursos e informações de registros (log) do ERP deverão estar protegidos contra 

falsificação e acesso não autorizado, não sendo permitida qualqu

registros. 

Os registros (log) de auditoria deverão ser armazenados durante toda vida útil do 

sistema de banco de dados, mantendo-se para fins de consulta ou migração para nova 

base de dados. 

Nos principais cadastros dos sistemas, a auditoria deve estar visível ao usuário, 

quando da execução da alteração ou consulta de alterações. O sistema deve mostrar 

uma timeline, diretamente no cadastro e sem acesso a novas telas, indicando o 

histórico de alterações. 

Todos os profissionais da Contratada que forem atuar nos serviços deverão utilizar 

login individual e intransferível para qualquer tipo de conexão.

A Solução ERP deve possuir integração com serviços de Correio Eletrônico Notes em 

padrão SMTP com segurança SSL. 

A Solução ERP deve ter capacidade de anexar documentos de no mínimo dos 

seguintes formatos: PDF, arquivos texto, planilhas eletrônicas, documentos texto, 

figuras, apresentações, nos cadastros necessários. 

Possuir gerenciamento de relatórios forma livre, permitindo ao usuário a escolha dos 
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O ERP deve detectar e tratar todos os erros e exceções ocorridos durante o acesso a 

qualquer componente externo ao sistema, por exemplo, banco de dados, webservices, 

determinadas classes de informação, essa 

informação não deverá constar nem mesmo em resultados de pesquisas, por exemplo, 

Para assegurar a integridade e a confidencialidade das informações do ERP, deverá 

itoramento por meio de registros (log) de operações no sistema, com 

Bloqueio de tentativas de acesso ao sistema (login), quando um número 

Identificação do usuário que deu origem ao dado, sua alteração ou exclusão. 

Identificação do tipo da transação (inclusão, consulta, alteração, exclusão, 

chave, como, por exemplo, horário de 

o de qualquer informação do sistema modificada, usuário, data e hora 

Os recursos e informações de registros (log) do ERP deverão estar protegidos contra 

falsificação e acesso não autorizado, não sendo permitida qualquer modificação nos 

Os registros (log) de auditoria deverão ser armazenados durante toda vida útil do 

se para fins de consulta ou migração para nova 

Nos principais cadastros dos sistemas, a auditoria deve estar visível ao usuário, 

quando da execução da alteração ou consulta de alterações. O sistema deve mostrar 

uma timeline, diretamente no cadastro e sem acesso a novas telas, indicando o 

Todos os profissionais da Contratada que forem atuar nos serviços deverão utilizar 

login individual e intransferível para qualquer tipo de conexão. 

viços de Correio Eletrônico Notes em 

A Solução ERP deve ter capacidade de anexar documentos de no mínimo dos 

seguintes formatos: PDF, arquivos texto, planilhas eletrônicas, documentos texto, 

Possuir gerenciamento de relatórios forma livre, permitindo ao usuário a escolha dos 
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campos a serem gerados, possibilitando arrastar e soltar os componentes na posição 

em que deverá ser impressa.

Relatórios  
A partir dos relatórios existentes (templates) e com o uso de comandos simples, copiar 

relatórios e salvar como um novo, para criação de novo modelo, podendo executar 

formatação de campos, adição de imagens ao corpo do relatório e configuração de 

agrupamen

Relatórios  
Possuir gerenciamento de relatórios, permitindo ao usuário final, a partir de um modelo 

de relatório existente, criar um novo relatório (salvar como/copiar), mantendo

modelo de relatório original inalterado, com a opção de torná

usuário acessa o novo modelo) ou mantê

modelo).

Relatórios  
Permitir que os relatórios solicitados sejam executados em segundo plano, permitindo 

ao usuário continuar trabalhando enquanto o relatório é

tela assim que o relatório é gerado, ou opção de abertura automática, independente da 

página em que o usuário se encontra.

Relatórios  
Permitir a restauração de relatórios excluídos através de um repositório/lixeira.

Relatórios  
Permitir que, ao gerar um relatório que tenha sido previamente compartilhado com 

outro usuário, este segundo possa ser notificado da emissão automaticamente e 

visualizá

Relatórios  
Permitir a utilização de elementos visuais no layout dos relatórios, c

imagens, linhas, quadrados, retângulos, círculos, campos calculados, códigos de barra, 

códigos QR code e gráficos.

Relatórios  
A alteração deverá permitir a criação de modelos de relatórios diretamente pelo 

usuário, a partir da alteração efeti

campo, que poderá ser utilizado em relatório ou gráfico.

Relatórios  
Permitir a geração de relatórios com o uso de dados de outros aplicativos ou sistemas 

não componentes do ERP via API’s disponíveis ao 

dados deste.

Integração  A Solução ERP deve permitir a integração de dados entre seus módulos e múltiplos 

sistemas internos e externos, estes últimos via web services disponíveis ao usuário.

Integração  A Solução ERP deve t

padrão de mercado, no mínimo: SOAP / REST, JSON, XML, WSDL.

Integração  A Solução ERP deve permitir conexões no mínimo do tipo: FILE, HTTP, SOAP, XML e 

JDBC.

Integração  A Solução ERP deve pe

devem possuir documentação).
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campos a serem gerados, possibilitando arrastar e soltar os componentes na posição 

em que deverá ser impressa. 

A partir dos relatórios existentes (templates) e com o uso de comandos simples, copiar 

relatórios e salvar como um novo, para criação de novo modelo, podendo executar 

formatação de campos, adição de imagens ao corpo do relatório e configuração de 

agrupamentos. 

Possuir gerenciamento de relatórios, permitindo ao usuário final, a partir de um modelo 

de relatório existente, criar um novo relatório (salvar como/copiar), mantendo

modelo de relatório original inalterado, com a opção de torná

usuário acessa o novo modelo) ou mantê-lo restrito (somente o usuário acessa o 

modelo). 

Permitir que os relatórios solicitados sejam executados em segundo plano, permitindo 

ao usuário continuar trabalhando enquanto o relatório é 

tela assim que o relatório é gerado, ou opção de abertura automática, independente da 

página em que o usuário se encontra. 

Permitir a restauração de relatórios excluídos através de um repositório/lixeira.

Permitir que, ao gerar um relatório que tenha sido previamente compartilhado com 

outro usuário, este segundo possa ser notificado da emissão automaticamente e 

visualizá-lo. 

Permitir a utilização de elementos visuais no layout dos relatórios, c

imagens, linhas, quadrados, retângulos, círculos, campos calculados, códigos de barra, 

códigos QR code e gráficos. 

A alteração deverá permitir a criação de modelos de relatórios diretamente pelo 

usuário, a partir da alteração efetivada, possibilitando ainda informar título para cada 

campo, que poderá ser utilizado em relatório ou gráfico. 

Permitir a geração de relatórios com o uso de dados de outros aplicativos ou sistemas 

não componentes do ERP via API’s disponíveis ao usuário final, combinando com os 

dados deste. 

A Solução ERP deve permitir a integração de dados entre seus módulos e múltiplos 

sistemas internos e externos, estes últimos via web services disponíveis ao usuário.

A Solução ERP deve ter capacidade de realizar integrações utilizando web services de 

padrão de mercado, no mínimo: SOAP / REST, JSON, XML, WSDL.

A Solução ERP deve permitir conexões no mínimo do tipo: FILE, HTTP, SOAP, XML e 

JDBC. 

A Solução ERP deve permitir, se necessário, integração através de APIs (APIs nativas 

devem possuir documentação). 
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campos a serem gerados, possibilitando arrastar e soltar os componentes na posição 

A partir dos relatórios existentes (templates) e com o uso de comandos simples, copiar 

relatórios e salvar como um novo, para criação de novo modelo, podendo executar 

formatação de campos, adição de imagens ao corpo do relatório e configuração de 

Possuir gerenciamento de relatórios, permitindo ao usuário final, a partir de um modelo 

de relatório existente, criar um novo relatório (salvar como/copiar), mantendo-se o 

modelo de relatório original inalterado, com a opção de torná-lo público (qualquer 

lo restrito (somente o usuário acessa o 

Permitir que os relatórios solicitados sejam executados em segundo plano, permitindo 

 gerado, com notificação em 

tela assim que o relatório é gerado, ou opção de abertura automática, independente da 

Permitir a restauração de relatórios excluídos através de um repositório/lixeira. 

Permitir que, ao gerar um relatório que tenha sido previamente compartilhado com 

outro usuário, este segundo possa ser notificado da emissão automaticamente e 

Permitir a utilização de elementos visuais no layout dos relatórios, como: textos, 

imagens, linhas, quadrados, retângulos, círculos, campos calculados, códigos de barra, 

A alteração deverá permitir a criação de modelos de relatórios diretamente pelo 

vada, possibilitando ainda informar título para cada 

Permitir a geração de relatórios com o uso de dados de outros aplicativos ou sistemas 

usuário final, combinando com os 

A Solução ERP deve permitir a integração de dados entre seus módulos e múltiplos 

sistemas internos e externos, estes últimos via web services disponíveis ao usuário. 

er capacidade de realizar integrações utilizando web services de 

padrão de mercado, no mínimo: SOAP / REST, JSON, XML, WSDL. 

A Solução ERP deve permitir conexões no mínimo do tipo: FILE, HTTP, SOAP, XML e 

rmitir, se necessário, integração através de APIs (APIs nativas 
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Integridade  A Solução ERP deve ter capacidade de garantir a integridade das informações, 

desfazendo eventuais transações incompletas.

Integridade  A Solução ERP d

informação de forma a garantir a integridade dos dados e não sobrepô

 

a. Migração de Dados: 

I. A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos 

sistemas em uso são de responsabilidade da empresa proponent e, com disponibilização dos mesmos pela 

entidade para uso. Deverão ser convertidos todos os  de gestão de pessoal

dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fo rnecime

a mesma migrar / converter a partir de cópia de ban co de dados a ser fornecida.

II. Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de 

configuração / customização de programa

entidade; 

III. Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, e m tempo integral na fase de implantação do 

objeto. 

IV. Na implantação dos sistemas acima discriminados, de verão ser cumpridas, quando coube

seguintes etapas: 

1. adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos ;

2. parametrização inicial de tabelas e cadastros;

3. estruturação de acesso e habilitações dos usuários;

4. adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela

5. ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cá lculo é aplicável simultaneamente.

V. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 

que impliquem em modificações ou implementações nos  planos, crono

deverão ser prévia e formalmente acordados e docume ntados entre as partes.

VI. A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, re produções indevidas e/ou adulterações que 

por ventura venham a ocorrer nas informações da CON TRATA

sua responsabilidade. 

VII. A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo  acerca de todos os dados 

e informações relacionadas ao objeto da presente li citação, assim como, quaisquer outras informaç

que venham a ter conhecimento em decorrência da pre stação de serviços contratada, podendo responder 

contratualmente e legalmente pela inobservância des ta alínea, inclusive após o término do contrato.

VIII. Todas as decisões e entendimentos que impliquem em

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, durant e o período contratual, deverão ser prévias e 

formalmente acordadas e formalizadas entre as parte s.
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A Solução ERP deve ter capacidade de garantir a integridade das informações, 

desfazendo eventuais transações incompletas. 

A Solução ERP deve controlar o acesso de múltiplos usuários ao mesmo objeto / 

informação de forma a garantir a integridade dos dados e não sobrepô

A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos 

em uso são de responsabilidade da empresa proponent e, com disponibilização dos mesmos pela 

entidade para uso. Deverão ser convertidos todos os  de gestão de pessoal  até presente data. A entidade não 

dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fo rnecime nto a empresa vencedora da licitação, devendo 

a mesma migrar / converter a partir de cópia de ban co de dados a ser fornecida.  

Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de 

configuração / customização de programa s, de forma que os mesmos estejam adequados à legis lação da 

Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, e m tempo integral na fase de implantação do 

Na implantação dos sistemas acima discriminados, de verão ser cumpridas, quando coube

adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos ; 

parametrização inicial de tabelas e cadastros;  

estruturação de acesso e habilitações dos usuários;  

adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela

ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cá lculo é aplicável simultaneamente.

Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 

que impliquem em modificações ou implementações nos  planos, crono gramas ou atividades pactuadas, 

deverão ser prévia e formalmente acordados e docume ntados entre as partes.  

A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, re produções indevidas e/ou adulterações que 

por ventura venham a ocorrer nas informações da CON TRATANTE, quando der causa e estas estiverem sob 

A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo  acerca de todos os dados 

e informações relacionadas ao objeto da presente li citação, assim como, quaisquer outras informaç

que venham a ter conhecimento em decorrência da pre stação de serviços contratada, podendo responder 

contratualmente e legalmente pela inobservância des ta alínea, inclusive após o término do contrato.

Todas as decisões e entendimentos que impliquem em  modificações ou implementações nos 

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, durant e o período contratual, deverão ser prévias e 

formalmente acordadas e formalizadas entre as parte s. 
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A Solução ERP deve ter capacidade de garantir a integridade das informações, 

eve controlar o acesso de múltiplos usuários ao mesmo objeto / 

informação de forma a garantir a integridade dos dados e não sobrepô-los. 

A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos 

em uso são de responsabilidade da empresa proponent e, com disponibilização dos mesmos pela 

até presente data. A entidade não 

nto a empresa vencedora da licitação, devendo 

Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de 

s, de forma que os mesmos estejam adequados à legis lação da 

Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, e m tempo integral na fase de implantação do 

Na implantação dos sistemas acima discriminados, de verão ser cumpridas, quando coube rem, as 

adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela  entidade; 

ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cá lculo é aplicável simultaneamente.  

Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 

gramas ou atividades pactuadas, 

A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, re produções indevidas e/ou adulterações que 

NTE, quando der causa e estas estiverem sob 

A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo  acerca de todos os dados 

e informações relacionadas ao objeto da presente li citação, assim como, quaisquer outras informaç ões a 

que venham a ter conhecimento em decorrência da pre stação de serviços contratada, podendo responder 

contratualmente e legalmente pela inobservância des ta alínea, inclusive após o término do contrato.  

modificações ou implementações nos 

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, durant e o período contratual, deverão ser prévias e 
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B. Treinamentos: 

I. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento para usuá r

equipe de informática da ENTIDADE CONTRATANTE, de aco rdo com os requisitos e condições abaixo 

especificados. 

II. A empresa CONTRATADA deverá ministrar treinamento n a operação dos módulos do sistema para 

as respectivas área s usuárias, respeitando aspectos técnico

forma que, ao final do curso, os treinados estejam aptos a utilizarem as funcionalidades de uso comum e 

específica dos módulos, incluindo as ferramentas e os utilitários 

III. Os treinamentos ocorrerão em horário comercial, em conformidade com o cronograma das fases de 

implantação do sistema definido junto com a ENTIDADE CONTRATANTE. Cada curso deverá ter carga 

horária mínima de 4 (quatro) horas.

IV. Os trein amentos deverão ser ministrados nas dependências da  ENTIDADE CONTRATANTE.

V. Os treinamentos deverão ser focados no funcionament o e operacionalização dos módulos do 

sistema, com utilização de uma base de testes (prep arada pela contratada no ambiente da contra

que seja possível a visualização e operação de toda s as suas funcionalidades.

VI. A CONTRATADA deverá disponibilizar na época do trei namento os perfis e senhas específicas, de 

forma a possibilitar o acesso ao sistema para esse fim.

VII. A CONTRATADA dever

profissional adequada ao treinamento a ser realizad o, primando também pela padronização metodológica, 

didática e de conteúdo programático.

VIII. A capacitação dos usuários e equipe técnica do cont

forma sistematizada. 

IX. Para cada treinamento realizado, a contratada deverá  emitir certificado contendo, no mínimo, título 

do treinamento, conteúdo, carga- horária, período de realização e identificação do t reinan

X. A contratada deverá oferecer treinamento, fornecend o o material impresso e mídia necessária. Todo 

material didático deve ser redigido na língua portu guesa, podendo ser editado e reproduzido pelo 

contratante, para que a ENTIDADE CONTRATANTE

de novos usuários. 

XI. Caso as avaliações realizadas pelos usuários após o  treinamento demonstrem que o mesmo não 

tenha sido satisfatório, este deverá ser melhorado e reaplicado, sem ônus adicionais par

XII. Deverão ser capacitados no mínimo 05 usuários, a se rem distribuídos entre os módulos licitados.

XIII. A carga horária mínima dos treinamentos será de 30 (trinta) horas.

 

C. Customização e parametrização

C.1.  Esta etapa tem como objetivo realizar 

Solução ERP, o refinamento dos mapeamentos das customi zações, o desenvolvimento das customizações 

identificadas como necessárias e a implementação da s integrações com legados internos e externos, de 
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A CONTRATADA deverá ministrar treinamento para usuá rios dos módulos do sistema e também à 

equipe de informática da ENTIDADE CONTRATANTE, de aco rdo com os requisitos e condições abaixo 

A empresa CONTRATADA deverá ministrar treinamento n a operação dos módulos do sistema para 

s usuárias, respeitando aspectos técnico -pedagógicos de acordo com o público

forma que, ao final do curso, os treinados estejam aptos a utilizarem as funcionalidades de uso comum e 

específica dos módulos, incluindo as ferramentas e os utilitários incorporados ao sistema

Os treinamentos ocorrerão em horário comercial, em conformidade com o cronograma das fases de 

implantação do sistema definido junto com a ENTIDADE CONTRATANTE. Cada curso deverá ter carga 

horária mínima de 4 (quatro) horas.  

amentos deverão ser ministrados nas dependências da  ENTIDADE CONTRATANTE.

Os treinamentos deverão ser focados no funcionament o e operacionalização dos módulos do 

sistema, com utilização de uma base de testes (prep arada pela contratada no ambiente da contra

que seja possível a visualização e operação de toda s as suas funcionalidades.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar na época do trei namento os perfis e senhas específicas, de 

forma a possibilitar o acesso ao sistema para esse fim.  

A CONTRATADA dever á disponibilizar instrutores em número, competência  e experiência 

profissional adequada ao treinamento a ser realizad o, primando também pela padronização metodológica, 

didática e de conteúdo programático.  

A capacitação dos usuários e equipe técnica do cont ratante deve ser planejada pela contratada de 

Para cada treinamento realizado, a contratada deverá  emitir certificado contendo, no mínimo, título 

horária, período de realização e identificação do t reinan

A contratada deverá oferecer treinamento, fornecend o o material impresso e mídia necessária. Todo 

material didático deve ser redigido na língua portu guesa, podendo ser editado e reproduzido pelo 

contratante, para que a ENTIDADE CONTRATANTE  possa utilizá- lo em ações de reciclagem e no treinamento 

Caso as avaliações realizadas pelos usuários após o  treinamento demonstrem que o mesmo não 

tenha sido satisfatório, este deverá ser melhorado e reaplicado, sem ônus adicionais par

Deverão ser capacitados no mínimo 05 usuários, a se rem distribuídos entre os módulos licitados.

A carga horária mínima dos treinamentos será de 30 (trinta) horas.  

Customização e parametrização : 

Esta etapa tem como objetivo realizar as parametrizações e configuração dos componentes d a 

Solução ERP, o refinamento dos mapeamentos das customi zações, o desenvolvimento das customizações 

identificadas como necessárias e a implementação da s integrações com legados internos e externos, de 
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ios dos módulos do sistema e também à 

equipe de informática da ENTIDADE CONTRATANTE, de aco rdo com os requisitos e condições abaixo 

A empresa CONTRATADA deverá ministrar treinamento n a operação dos módulos do sistema para 

pedagógicos de acordo com o público -alvo, de 

forma que, ao final do curso, os treinados estejam aptos a utilizarem as funcionalidades de uso comum e 

incorporados ao sistema  

Os treinamentos ocorrerão em horário comercial, em conformidade com o cronograma das fases de 

implantação do sistema definido junto com a ENTIDADE CONTRATANTE. Cada curso deverá ter carga 

amentos deverão ser ministrados nas dependências da  ENTIDADE CONTRATANTE.  

Os treinamentos deverão ser focados no funcionament o e operacionalização dos módulos do 

sistema, com utilização de uma base de testes (prep arada pela contratada no ambiente da contra tante) em 

A CONTRATADA deverá disponibilizar na época do trei namento os perfis e senhas específicas, de 

á disponibilizar instrutores em número, competência  e experiência 

profissional adequada ao treinamento a ser realizad o, primando também pela padronização metodológica, 

ratante deve ser planejada pela contratada de 

Para cada treinamento realizado, a contratada deverá  emitir certificado contendo, no mínimo, título 

horária, período de realização e identificação do t reinan do e da empresa. 

A contratada deverá oferecer treinamento, fornecend o o material impresso e mídia necessária. Todo 

material didático deve ser redigido na língua portu guesa, podendo ser editado e reproduzido pelo 

lo em ações de reciclagem e no treinamento 

Caso as avaliações realizadas pelos usuários após o  treinamento demonstrem que o mesmo não 

tenha sido satisfatório, este deverá ser melhorado e reaplicado, sem ônus adicionais par a a contratante; 

Deverão ser capacitados no mínimo 05 usuários, a se rem distribuídos entre os módulos licitados.  

as parametrizações e configuração dos componentes d a 

Solução ERP, o refinamento dos mapeamentos das customi zações, o desenvolvimento das customizações 

identificadas como necessárias e a implementação da s integrações com legados internos e externos, de 
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form a que ela atenda integralmente todos os requisitos funcionais, não funcionais e de integração descrito s 

neste termo. 

Os conceitos utilizados são: 

I. Parametrização  − quando os requisitos s

fonte do ERP ou de desenvolvimento de novos módulos d e código, ou seja, o requisito está incorporado de 

forma nativa na solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetr

implementação. 

II. Customização  − quando se faz necessária alteraç

desenvolvimento de códigos relativos a relatórios, melhorias e interfaces, formulários e telas.

III. Integração  - refere- se a uma ativi

sistemas separados são combinados em um todo, físic o ou lógico, de forma que seus processos e 

respectivos dados possam transitar de um para o out ro de forma segura, automática e transparente ao 

usuário. 

 

D. Atividades. 

D.1.  São responsabilidades da CONTRATANTE durante esta eta pa do Projeto:

I. Executar todas as atividades necessárias para adequa ção dos sistemas legados internos que serão 

integrados com a Solução ERP; 

II. Suportar os desenvolvimentos das regra

legados. 

III. Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário;

D.2.  São responsabilidades da CONTRATADA durante esta eta pa do Projeto:

I. Parametrizar e construir códig

aprovado, de forma a adequá- lo às especificidades da CONTRATANTE;

II. Implantar as funcionalidades descritas nos Requisit os Funcionais e Não Funcionais e de Integração 

com sistemas internos e externos;

III. Documentar e controlar as versões dos executáveis e  documentos da Solução pertinentes ao 

Projeto de Implantação da Solução;

IV. Construir e testar os componentes e serviços da arq uitetura técnica;

V. Construir e testar as integrações com os sistemas l egados inter

no Mapa de Integrações Sistêmicas;

VI. Desenvolver os planos de testes, identificando os c enários de negócio, as condições de teste e os 

scripts de teste para realizar os testes de integra ção e de aceitação do usuário.

 

E. Implantação (Produção):  

I. A etapa de implantação engloba o planejamento e pro cedimentos para a instalação em ambiente de 

produção da Solução ERP após a Homologação (formalizaç ão da conformidade).
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a que ela atenda integralmente todos os requisitos funcionais, não funcionais e de integração descrito s 

− quando os requisitos s ão atendidos sem a necessidade de alteração no códi go 

fonte do ERP ou de desenvolvimento de novos módulos d e código, ou seja, o requisito está incorporado de 

forma nativa na solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetr

− quando se faz necessária alteraç ão ou complementação no código

desenvolvimento de códigos relativos a relatórios, melhorias e interfaces, formulários e telas.

se a uma ativi dade de desenvolvimento em que componentes de softw are ou 

sistemas separados são combinados em um todo, físic o ou lógico, de forma que seus processos e 

respectivos dados possam transitar de um para o out ro de forma segura, automática e transparente ao 

São responsabilidades da CONTRATANTE durante esta eta pa do Projeto:  

Executar todas as atividades necessárias para adequa ção dos sistemas legados internos que serão 

Suportar os desenvolvimentos das regra s de negócio e dos scripts de teste frente aos sist emas 

Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário;

São responsabilidades da CONTRATADA durante esta eta pa do Projeto:  

Parametrizar e construir códig os complementares para a Solução ERP, quando necessári o e 

lo às especificidades da CONTRATANTE;  

Implantar as funcionalidades descritas nos Requisit os Funcionais e Não Funcionais e de Integração 

com sistemas internos e externos;  

Documentar e controlar as versões dos executáveis e  documentos da Solução pertinentes ao 

Projeto de Implantação da Solução;  

Construir e testar os componentes e serviços da arq uitetura técnica;  

Construir e testar as integrações com os sistemas l egados inter nos e sistemas externos, elencados 

no Mapa de Integrações Sistêmicas;  

Desenvolver os planos de testes, identificando os c enários de negócio, as condições de teste e os 

scripts de teste para realizar os testes de integra ção e de aceitação do usuário.  

 

A etapa de implantação engloba o planejamento e pro cedimentos para a instalação em ambiente de 

produção da Solução ERP após a Homologação (formalizaç ão da conformidade).  
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a que ela atenda integralmente todos os requisitos funcionais, não funcionais e de integração descrito s 

ão atendidos sem a necessidade de alteração no códi go 

fonte do ERP ou de desenvolvimento de novos módulos d e código, ou seja, o requisito está incorporado de 

forma nativa na solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetr os quando de sua 

ão ou complementação no código -fonte do ERP ou 

desenvolvimento de códigos relativos a relatórios, melhorias e interfaces, formulários e telas.  

dade de desenvolvimento em que componentes de softw are ou 

sistemas separados são combinados em um todo, físic o ou lógico, de forma que seus processos e 

respectivos dados possam transitar de um para o out ro de forma segura, automática e transparente ao 

Executar todas as atividades necessárias para adequa ção dos sistemas legados internos que serão 

s de negócio e dos scripts de teste frente aos sist emas 

Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário;  

os complementares para a Solução ERP, quando necessári o e 

Implantar as funcionalidades descritas nos Requisit os Funcionais e Não Funcionais e de Integração 

Documentar e controlar as versões dos executáveis e  documentos da Solução pertinentes ao 

nos e sistemas externos, elencados 

Desenvolver os planos de testes, identificando os c enários de negócio, as condições de teste e os 

A etapa de implantação engloba o planejamento e pro cedimentos para a instalação em ambiente de 
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II. A Implantação abrange o cumprimento de todos os req uisitos necessár

da solução/produto em produção 

instalação no ambiente produtivo, ativação da soluç ão/produto.

III. Envolve, também, os ajustes finais do sistema (soluç ão/produto) para o

realizar a carga de dados através o plano de migraç ão, e promover a transferência da responsabilidade e 

conhecimento para a equipe de Suporte e Manutenção d a Solução da CONTRATADA.

IV. Os serviços de implantação, compreendendo migração de 

levantamento de requisitos, customizações e paramet rizações serão concluídos no prazo de até sessenta 

dias, contados da expedição da ordem de serviços.

Os prazos de início e conclusão das implantações po derão sofrer pro

alteração do projeto ou especificações, pela Admini stração;

b)  superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contra to;

c) interrupção da ex ecução do contrato ou diminuição do ritmo de trabal ho por ordem e no interesse 

da Administração; 

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no c ontrato, nos limites permitidos por esta Lei;

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato  de terceir

em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Admini stração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do cont

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

 

V. Toda prorrogação de prazos deverá ser justificada p or escrit

contratante, respeitado o artigo 57, § 2º, da Lei F ederal nº 8.666/1993.

 

VI. São responsabil idades da CONTRATANTE durante esta etapa do Projeto:

a) Disponibilizar a infraestrutura do ambiente de prod ução;

b) Realizar todas as atividades de sua responsabilidad e na migração de dados descritas neste termo de 

referência; 

c) Aprovar a entrada em produção.

VII. São responsabilidades da CONTRATADA durante esta etapa do Projeto:

a) Preparar o ambiente produtivo para a entrada em prod ução da Solução ERP;

b) Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam a execução coordenada e 

eficiente das cargas de dados; 

c) Supervisionar e direcionar as atividades de carga fi nal no ambiente de produção;

d) Apoiar os usuários finais na utilização da Solução ER P conforme os papéis a eles atribuídos;

e) Realizar a transferência da responsabilidade para a  equipe de Suporte e Manutenção;

f) Atualizar o Plano de Recuperação de Desastre para co ntemplar todos os ambientes da Solução ERP.
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A Implantação abrange o cumprimento de todos os req uisitos necessár ios ao pleno funcionamento 

da solução/produto em produção – preparar o ambiente para a entrada em produção da So lução ERP, 

instalação no ambiente produtivo, ativação da soluç ão/produto.  

Envolve, também, os ajustes finais do sistema (soluç ão/produto) para o

realizar a carga de dados através o plano de migraç ão, e promover a transferência da responsabilidade e 

conhecimento para a equipe de Suporte e Manutenção d a Solução da CONTRATADA.

Os serviços de implantação, compreendendo migração de dados, treinamento de usuários, 

levantamento de requisitos, customizações e paramet rizações serão concluídos no prazo de até sessenta 

dias, contados da expedição da ordem de serviços.  

Os prazos de início e conclusão das implantações po derão sofrer pro rroga ções nas hipóteses de: a) 

alteração do projeto ou especificações, pela Admini stração;  

superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contra to;  

ecução do contrato ou diminuição do ritmo de trabal ho por ordem e no interesse 

aumento das quantidades inicialmente previstas no c ontrato, nos limites permitidos por esta Lei;

impedimento de execução do contrato por fato ou ato  de terceir o reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência;  

omissão ou atraso de providências a cargo da Admini stração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do cont

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.  

Toda prorrogação de prazos deverá ser justificada p or escrit o, e previamente autorizada pelo orgão

contratante, respeitado o artigo 57, § 2º, da Lei F ederal nº 8.666/1993.  

idades da CONTRATANTE durante esta etapa do Projeto:  

Disponibilizar a infraestrutura do ambiente de prod ução;  

Realizar todas as atividades de sua responsabilidad e na migração de dados descritas neste termo de 

Aprovar a entrada em produção.  

responsabilidades da CONTRATADA durante esta etapa do Projeto:  

Preparar o ambiente produtivo para a entrada em prod ução da Solução ERP;

Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam a execução coordenada e 

upervisionar e direcionar as atividades de carga fi nal no ambiente de produção;

Apoiar os usuários finais na utilização da Solução ER P conforme os papéis a eles atribuídos;

Realizar a transferência da responsabilidade para a  equipe de Suporte e Manutenção;

Atualizar o Plano de Recuperação de Desastre para co ntemplar todos os ambientes da Solução ERP.
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ios ao pleno funcionamento 

preparar o ambiente para a entrada em produção da So lução ERP, 

Envolve, também, os ajustes finais do sistema (soluç ão/produto) para o peração em produção, 

realizar a carga de dados através o plano de migraç ão, e promover a transferência da responsabilidade e 

conhecimento para a equipe de Suporte e Manutenção d a Solução da CONTRATADA.  

dados, treinamento de usuários, 

levantamento de requisitos, customizações e paramet rizações serão concluídos no prazo de até sessenta 

ções nas hipóteses de: a) 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, que altere 

ecução do contrato ou diminuição do ritmo de trabal ho por ordem e no interesse 

aumento das quantidades inicialmente previstas no c ontrato, nos limites permitidos por esta Lei;  

o reconhecido pela Administração 

omissão ou atraso de providências a cargo da Admini stração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do cont rato, sem prejuízo 

o, e previamente autorizada pelo orgão  

Realizar todas as atividades de sua responsabilidad e na migração de dados descritas neste termo de 

Preparar o ambiente produtivo para a entrada em prod ução da Solução ERP;  

Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam a execução coordenada e 

upervisionar e direcionar as atividades de carga fi nal no ambiente de produção;  

Apoiar os usuários finais na utilização da Solução ER P conforme os papéis a eles atribuídos;  

Realizar a transferência da responsabilidade para a  equipe de Suporte e Manutenção;  

Atualizar o Plano de Recuperação de Desastre para co ntemplar todos os ambientes da Solução ERP.  
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9. SUPORTE TÉCNICO: 

9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendi mento, suporte e sustentação ao usuário, 

permitindo à entidade uma visão gerencial comp

empresa contratada. 

9.2. Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no h orário das 8h00min às 18h00min, de segunda a 

sexta-feira; 

9.3. O portal de atendimento deve permitir registrar os atendimentos, poden

atendimentos solicitados, disponibilizar um canal d e atendimento via chat online em tempo real onde as  

conversas viram registro de suporte automaticamente , possibilitar abertura automática de atendimentos por 

email. 

9.4. O portal de atend imento deve disponibilizar um recurso para o usuári o pesquisar e visualizar todos 

os seus registros de chamados realizados.

9.5. O portal de atendimento deve possuir pesquisa de sa tisfação dos chamados atendidos.

9.6. A CONTRATADA colocará a disposição da Autarquia 

Grossa, sempre que solicitado, 02(Dois) técnico com  experiência na área de informática e gestão, 

responsáveis por suporte, e assistência técnica par a atendimento in loco, em dias úteis no horário de 

expediente no rmal da Administração Municipal. Os Técnicos terão que ter experiência na área pública e 

sistemas, deverão ter condições para solucionar dúv idas, corrigir erros e levantar dados e/ou implemen tar 

alterações e novas funcionalidades nos programas. N o valor pr

proponente arcará com todas as despesas de Estadia, Alimentação e despesas de deslocamento.

9.7. Auxilio nos Sistemas responsáveis pela geração, env io, processamento e verificação dos arquivos e 

identificação e correção de erros nos Sistemas, na própria base de dados, que  estejam foram do padrão do 

TCE-PR, apresentados na validação dos arquivos mensais, anuais nos módulos SIAP e ESOCIAL.

 

10.  PRAZO E LOCAL, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1.   O início da prestação do serviço

pela empresa, para iniciar a execução.

10.2.  Caso o serviço não corresponda ao exigido no  instrumento convocatório, a contratada deverá 

providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úte is, c

de contrato, a sua adequação, visando o atendimento  das especificações, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, podendo ser pro rrogado o prazo com justificativa plausível e a dev ida 

autorização por escrito do Fiscal do Contrato.

10.3.  A fiscalização terá plena autoridade para su spender por meios amigáveis ou não, a execução do 

serviço, total ou parcialmente, sempre que julgar c onveniente.

10.4.  É de inteira responsabilidade do Fisca

somente atestar a Nota Fiscal após o término da exe cução.

10.5. O contrato a ser firmado terá sua vigência po r 12(doze) meses, podendo ser prorrogado em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 ou a crité
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A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendi mento, suporte e sustentação ao usuário, 

permitindo à entidade uma visão gerencial comp leta dos serviços e do atendimento técnico prestado  pela 

Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no h orário das 8h00min às 18h00min, de segunda a 

O portal de atendimento deve permitir registrar os atendimentos, poden

atendimentos solicitados, disponibilizar um canal d e atendimento via chat online em tempo real onde as  

conversas viram registro de suporte automaticamente , possibilitar abertura automática de atendimentos por 

imento deve disponibilizar um recurso para o usuári o pesquisar e visualizar todos 

os seus registros de chamados realizados.  

O portal de atendimento deve possuir pesquisa de sa tisfação dos chamados atendidos.

A CONTRATADA colocará a disposição da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta 

Grossa, sempre que solicitado, 02(Dois) técnico com  experiência na área de informática e gestão, 

responsáveis por suporte, e assistência técnica par a atendimento in loco, em dias úteis no horário de 

rmal da Administração Municipal. Os Técnicos terão que ter experiência na área pública e 

sistemas, deverão ter condições para solucionar dúv idas, corrigir erros e levantar dados e/ou implemen tar 

alterações e novas funcionalidades nos programas. N o valor pr oposto estão previstos todos os custos. A 

proponente arcará com todas as despesas de Estadia, Alimentação e despesas de deslocamento.

Auxilio nos Sistemas responsáveis pela geração, env io, processamento e verificação dos arquivos e 

de erros nos Sistemas, na própria base de dados, que  estejam foram do padrão do 

PR, apresentados na validação dos arquivos mensais, anuais nos módulos SIAP e ESOCIAL.

E LOCAL, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO : 

O início da prestação do serviço  se dará logo após entrega do empenho ao responsável  informado 

pela empresa, para iniciar a execução.  

10.2.  Caso o serviço não corresponda ao exigido no  instrumento convocatório, a contratada deverá 

providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úte is, c ontados da data de notificação expedida pelo fiscal  

de contrato, a sua adequação, visando o atendimento  das especificações, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, podendo ser pro rrogado o prazo com justificativa plausível e a dev ida 

autorização por escrito do Fiscal do Contrato.  

10.3.  A fiscalização terá plena autoridade para su spender por meios amigáveis ou não, a execução do 

serviço, total ou parcialmente, sempre que julgar c onveniente.  

10.4.  É de inteira responsabilidade do Fisca l de contrato o acompanhamento da execução dos serv iços e 

somente atestar a Nota Fiscal após o término da exe cução.  

10.5. O contrato a ser firmado terá sua vigência po r 12(doze) meses, podendo ser prorrogado em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 ou a crité rio da Administração. 
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A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendi mento, suporte e sustentação ao usuário, 

leta dos serviços e do atendimento técnico prestado  pela 

Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no h orário das 8h00min às 18h00min, de segunda a 

O portal de atendimento deve permitir registrar os atendimentos, poden do consultar online os 

atendimentos solicitados, disponibilizar um canal d e atendimento via chat online em tempo real onde as  

conversas viram registro de suporte automaticamente , possibilitar abertura automática de atendimentos por 

imento deve disponibilizar um recurso para o usuári o pesquisar e visualizar todos 

O portal de atendimento deve possuir pesquisa de sa tisfação dos chamados atendidos.  

Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta 

Grossa, sempre que solicitado, 02(Dois) técnico com  experiência na área de informática e gestão, 

responsáveis por suporte, e assistência técnica par a atendimento in loco, em dias úteis no horário de 

rmal da Administração Municipal. Os Técnicos terão que ter experiência na área pública e 

sistemas, deverão ter condições para solucionar dúv idas, corrigir erros e levantar dados e/ou implemen tar 

oposto estão previstos todos os custos. A 

proponente arcará com todas as despesas de Estadia, Alimentação e despesas de deslocamento.  

Auxilio nos Sistemas responsáveis pela geração, env io, processamento e verificação dos arquivos e 

de erros nos Sistemas, na própria base de dados, que  estejam foram do padrão do 

PR, apresentados na validação dos arquivos mensais, anuais nos módulos SIAP e ESOCIAL.  

se dará logo após entrega do empenho ao responsável  informado 

10.2.  Caso o serviço não corresponda ao exigido no  instrumento convocatório, a contratada deverá 

ontados da data de notificação expedida pelo fiscal  

de contrato, a sua adequação, visando o atendimento  das especificações, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, podendo ser pro rrogado o prazo com justificativa plausível e a dev ida 

10.3.  A fiscalização terá plena autoridade para su spender por meios amigáveis ou não, a execução do 

l de contrato o acompanhamento da execução dos serv iços e 

10.5. O contrato a ser firmado terá sua vigência po r 12(doze) meses, podendo ser prorrogado em 
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11. DO PAGAMENTO: 

11.1.  O pagamento será efetuado mensalmente , subsequente  a prestação dos serviços e com atesto do 

Fiscal do contrato, a partir da solicitação de paga mento pela contratada, que deverá protocolar na  Au tarquia 

Munic ipal de Transito e Transporte 

a) Nota Fiscal do material, devidamente atestado pelo fiscal do contrato;

b) Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigent e);

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos  Tributos Federais 

(c/ validade vigente); 

d) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ valid ade vigente).

11.2. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome da 

Trânsito e Transporte, informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco e da respectiv a 

agência. 

11.3. Se houver, erro na Nota Fiscal

e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medi das saneadoras.

11.4.  Prazo para o pagamento iniciar

Transporte - AMTT estará isenta do pagamento de quaisquer acrésc imos, sob qualquer tí

período em atraso. 

11.5. As notas fiscais- e emitidas pela Contratada não poderão conter erros  ou rasuras, devendo ainda conter 

a mesma descrição e o número do Empenho, não respon dendo a Autarquia por quaisquer encargos 

resultantes de atr asos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

11.6.  Antes do pagamento, a Contratante verificará  condições de habilitação e qualificação da Contrat ada, 

especialmente quanto a regularidade fiscal, 

11.7. A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima poderá 

ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conform e legislação.

 

12. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo 

12.2. Interromper os serviços desde que esteja em desacor do com as especificações e demais exigências 

previstas no Edital e seus anexos;

12.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfei ções, falhas ou irregul

objeto fornecido, para que seja substituído, repara do ou corrigido;

12.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçõe s da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

12.5. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalid

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas; 
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O pagamento será efetuado mensalmente , subsequente  a prestação dos serviços e com atesto do 

Fiscal do contrato, a partir da solicitação de paga mento pela contratada, que deverá protocolar na  Au tarquia 

ipal de Transito e Transporte com os seguintes documentos: 

Nota Fiscal do material, devidamente atestado pelo fiscal do contrato;  

Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigent e); 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos  Tributos Federais e a Divida Ativa da União.

Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente).  

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ valid ade vigente).  

11.2. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome da 

Trânsito e Transporte, informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco e da respectiv a 

11.3. Se houver, erro na Nota Fiscal -e que impeça o pagamento da despesa, esta será devo lvida à contratada 

ficará pendente até que a mesma providencie as medi das saneadoras.

11.4.  Prazo para o pagamento iniciar -se-á após a regularização, e a Autarquia Municipal de Trânsito e 

AMTT estará isenta do pagamento de quaisquer acrésc imos, sob qualquer tí

e emitidas pela Contratada não poderão conter erros  ou rasuras, devendo ainda conter 

a mesma descrição e o número do Empenho, não respon dendo a Autarquia por quaisquer encargos 

asos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

11.6.  Antes do pagamento, a Contratante verificará  condições de habilitação e qualificação da Contrat ada, 

especialmente quanto a regularidade fiscal, que deverá ser realizada pelo Gestor/fiscal de cont rat

A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima poderá 

ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conform e legislação.  

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Interromper os serviços desde que esteja em desacor do com as especificações e demais exigências 

previstas no Edital e seus anexos;  

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfei ções, falhas ou irregul

objeto fornecido, para que seja substituído, repara do ou corrigido;  

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçõe s da Contratada, através de servidor 

Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalid ades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
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O pagamento será efetuado mensalmente , subsequente  a prestação dos serviços e com atesto do 

Fiscal do contrato, a partir da solicitação de paga mento pela contratada, que deverá protocolar na  Au tarquia 

e a Divida Ativa da União.  

11.2. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco e da respectiv a 

e que impeça o pagamento da despesa, esta será devo lvida à contratada 

ficará pendente até que a mesma providencie as medi das saneadoras.  

á após a regularização, e a Autarquia Municipal de Trânsito e 

AMTT estará isenta do pagamento de quaisquer acrésc imos, sob qualquer tí tulo, relativos ao 

e emitidas pela Contratada não poderão conter erros  ou rasuras, devendo ainda conter 

a mesma descrição e o número do Empenho, não respon dendo a Autarquia por quaisquer encargos 

11.6.  Antes do pagamento, a Contratante verificará  condições de habilitação e qualificação da Contrat ada, 

que deverá ser realizada pelo Gestor/fiscal de cont rato. 

A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima poderá 

e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

Interromper os serviços desde que esteja em desacor do com as especificações e demais exigências 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfei ções, falhas ou irregul aridades verificadas no 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçõe s da Contratada, através de servidor 

ades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
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12.6. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93. 

12.7. A Administração não responderá por quaisquer compro missos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objet o licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de s eus empreg

 

13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Efetuar a entrega em perfeitas condições, conforme e specificações, prazo e local constantes no 

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota  fiscal

13.2. Responsabilizar- se por todos

necessários à entrega, orientação do uso dos materi ais contratados, em plena conformidade com os termo s 

e especificações previstos neste termo de referênci a e demais regras editalícias.

13.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vin te e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumpriment o do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em com patibilidade 

todas as condições de habilitação e qualificação ex igidas na licitação;

 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A fiscalização do contrato ficará por conta de serv idor(es) designado(s) pela Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 

14.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pel a entrega, à Administração 

reserva- se o direito de, sem que de qualquer forma restrinj a a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviço s, nos termos do ar

14.3. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução 

dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e dire trizes na execução dos mesmos.

14.4. A contratada deverá dar pronto atendimento

refazendo e retificando as suas expensas, os serviç os que não estiverem com resultados satisfatórios, 

ficando sujeita à aplicação das penalidades previst as em contrato.

14.5. Cabe à fiscalização emitir parec

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar a lterações e repactuações do contrato.

14.6. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as  ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que  for necessário para regularizá

notificando a CONTRATADA. 

14.7. Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisã o do contrato, quando o objeto estiver sendo 

executado de forma irregular, em de

paralisação da execução ou cometimento de faltas qu e ensejem a adoção dessa medida ou de outras 

constante no Edital, garantida a ampla defesa à Con tratada.
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Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

A Administração não responderá por quaisquer compro missos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objet o licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de s eus empreg ados, prepostos ou subordinados.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Efetuar a entrega em perfeitas condições, conforme e specificações, prazo e local constantes no 

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota  fiscal -e, 

se por todos  os custos, diretos e indiretos, inclusive de transp orte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materi ais contratados, em plena conformidade com os termo s 

e especificações previstos neste termo de referênci a e demais regras editalícias.  

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vin te e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumpriment o do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em com patibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação ex igidas na licitação;  

A fiscalização do contrato ficará por conta de serv idor(es) designado(s) pela Autarquia Municipal de 

contratada seja a única e exclusiva responsável pel a entrega, à Administração 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinj a a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviço s, nos termos do ar tigo 67 da Lei Federal 8.666/93.

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução 

dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e dire trizes na execução dos mesmos.

A contratada deverá dar pronto atendimento  às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscai s, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviç os que não estiverem com resultados satisfatórios, 

ficando sujeita à aplicação das penalidades previst as em contrato.  

Cabe à fiscalização emitir parec eres em todos os atos relativos à execução do contr ato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar a lterações e repactuações do contrato.

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as  ocorrências de qualquer natureza verificadas 

rante a execução do contrato, para determinar o que  for necessário para regularizá

Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisã o do contrato, quando o objeto estiver sendo 

executado de forma irregular, em de sacordo com as especificações e, ainda, quando cons tatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas qu e ensejem a adoção dessa medida ou de outras 

constante no Edital, garantida a ampla defesa à Con tratada.  
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Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

A Administração não responderá por quaisquer compro missos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objet o licitado, bem como por qualquer dano causado a 

ados, prepostos ou subordinados.  

Efetuar a entrega em perfeitas condições, conforme e specificações, prazo e local constantes no 

os custos, diretos e indiretos, inclusive de transp orte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materi ais contratados, em plena conformidade com os termo s 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vin te e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumpriment o do prazo previsto, com a devida comprovação;  

com as obrigações assumidas, 

A fiscalização do contrato ficará por conta de serv idor(es) designado(s) pela Autarquia Municipal de 

contratada seja a única e exclusiva responsável pel a entrega, à Administração 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinj a a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

tigo 67 da Lei Federal 8.666/93.  

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução 

dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e dire trizes na execução dos mesmos.  

às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscai s, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviç os que não estiverem com resultados satisfatórios, 

eres em todos os atos relativos à execução do contr ato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar a lterações e repactuações do contrato.  

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as  ocorrências de qualquer natureza verificadas 

rante a execução do contrato, para determinar o que  for necessário para regularizá -las, inclusive 

Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisã o do contrato, quando o objeto estiver sendo 

sacordo com as especificações e, ainda, quando cons tatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas qu e ensejem a adoção dessa medida ou de outras 
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14.8. A fiscalização será realizada visando ga

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Au tarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomarem 

toda e qualquer decisão para assegurar a prestação adequada dos serviços.

15. DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

15.1.É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certa me licitatório

 

16. ESTIMATIVA DE CUSTOS:

16.1. Do orçamento estimado:  

16.1.1. Para obter a avaliação do custo pela Administração, 

empresas, c onforme comprovam os documentos acostados ao proces so.

16.1.2. Os valores de mercado definiram a estimativa da con tratação, onde o órgão requisitante definiu 

expressamente o valor máximo aceitável no 

 

17. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA:

17.1. Os pr eços apresentados são máximos aceitáveis para cada item do certame.

17.2. Propostas finais superiores ao máximo aceitável serã o desclassificadas.

17.3. A marca dos serviços deverá ser especificada.

17.4. Os preços ofertados devem contemplar todos os custo s decorrentes da ex

licitação, inclusive os relativos a frete, seguros,  encargos trabalhis

 

18. DA VIGÊNCIA 

18.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, pod endo por interesse da Administração, ser 

prorrogado  nos termos da Lei n° 8.666/93.

18.2. O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execuçã o do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigid as, 

na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93.

18.3. O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado  por acordo entre as partes,  mediante termo 

aditivo, devidamente autorizado pela autoridade com petente.

 

19. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO

19.1. Se for constatada desconformidade com os serviços ex ecutados

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no praz o de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento  da 

solicitação. 

19.2. A contratante reserva- se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o se rviço executado, se em 

desacord o com as especificações e exigências deste Edital, b em como com os termos firmados na proposta 

vencedora apresentada. 

19.3. O recebimento dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do con
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A fiscalização será realizada visando ga rantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Au tarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomarem 

toda e qualquer decisão para assegurar a prestação adequada dos serviços.  

CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:  

É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certa me licitatório  

: 

 

Para obter a avaliação do custo pela Administração, AMTT utilizou- se dos valore

onforme comprovam os documentos acostados ao proces so. 

Os valores de mercado definiram a estimativa da con tratação, onde o órgão requisitante definiu 

expressamente o valor máximo aceitável no presente procedimento. 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA:  

eços apresentados são máximos aceitáveis para cada item do certame.

Propostas finais superiores ao máximo aceitável serã o desclassificadas.  

deverá ser especificada.  

Os preços ofertados devem contemplar todos os custo s decorrentes da ex

licitação, inclusive os relativos a frete, seguros,  encargos trabalhis tas, previdenciários e fiscais.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, pod endo por interesse da Administração, ser 

n° 8.666/93.  

O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execuçã o do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigid as, 

na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93.  

prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado  por acordo entre as partes,  mediante termo 

aditivo, devidamente autorizado pela autoridade com petente.  

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO  

Se for constatada desconformidade com os serviços ex ecutados  em relação às especificações do 

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no praz o de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento  da 

se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o se rviço executado, se em 

o com as especificações e exigências deste Edital, b em como com os termos firmados na proposta 

O recebimento dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do con trato. 
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rantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Au tarquia Municipal de Trânsito e Transporte tomarem 

se dos valore s encaminhados por 

Os valores de mercado definiram a estimativa da con tratação, onde o órgão requisitante definiu 

eços apresentados são máximos aceitáveis para cada item do certame.  

Os preços ofertados devem contemplar todos os custo s decorrentes da ex ecução do objeto da 

tas, previdenciários e fiscais.  

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, pod endo por interesse da Administração, ser 

O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execuçã o do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigid as, 

prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado  por acordo entre as partes,  mediante termo 

em relação às especificações do 

edital, o CONTRATADO deve efetuar correção, no praz o de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento  da 

se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o se rviço executado, se em 

o com as especificações e exigências deste Edital, b em como com os termos firmados na proposta 

O recebimento dos serviços executados não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 
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19.4. A atestação de conformidade da execução dos serviço s cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá 

atestar o recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços.

 

20. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

20.1. No instrumento contratual poderá ser alterado nos c asos 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devid as 

justificativas. 

20.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e T ransporte, sobre o valor total efetivament

adquirido por meio do contrato, decorrente desta li citação, poderá haver acréscimo ou redução de até 2 5% 

(vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supre ssão dos quantitativos correspondentes, nos termos do 

art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 
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A atestação de conformidade da execução dos serviço s cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá 

atestar o recebimento na Nota Fiscal, somente após o término dos serviços.  

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:  

No instrumento contratual poderá ser alterado nos c asos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devid as 

No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e T ransporte, sobre o valor total efetivament

adquirido por meio do contrato, decorrente desta li citação, poderá haver acréscimo ou redução de até 2 5% 

(vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supre ssão dos quantitativos correspondentes, nos termos do 
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A atestação de conformidade da execução dos serviço s cabe ao Fiscal do Contrato, que deverá 

previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devid as 

No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e T ransporte, sobre o valor total efetivament e 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta li citação, poderá haver acréscimo ou redução de até 2 5% 

(vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supre ssão dos quantitativos correspondentes, nos termos do 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

1. Condições Gerais da Proposta:

1.1. A presente proposta é válida por 

1.2. O valor do preço unitário e o valor total estão det alhados nesta proposta de 

Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, al ém de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de  

qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de o bra, salários, encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas, embalagens, tr ansportes, seguros, peças de reposição, materiais u tilizados na manutenção e 

quaisquer outras despesas necessárias que incidam o u venham a incidir sobre o objeto desta licitação p ara 

o cumprimento das obrigações decorrentes do contrat o.

2. LOTE ÚNICO 

Item 

 

Descrição  

01 Módulos de folha de pagamento

02 Módulo de Recursos Humanos

03 Módulo e -Social  

04 Módulo de ponto eletrônico e 

aplicativo de atendimento mobile

05 Módulo de atendime

servidor público 

TOTAL 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:

3.1. Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e ac eitamos todas as condições nele 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunc iamos ao direito de alegar 

entendimento com relação ao Edital;

3.2. Cumprimos plenamente as disposições normativas rela tivas ao trabalho do menor, contida na Lei Nº 

9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1 988;

3.3. Informaremos a existência de fato superveniente imp

ocorrer. 

3.4. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado na s propostas, deverá ser entregue

indicado no Contrato ou na Ordem de fornecimento ou  Nota de Empenho

3.5. Cumprimos plenamente as disposições nor

9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1 988;

3.6. Informaremos a existência de fato superveniente imp editivo de nossa habilitação, caso venha a 

ocorrer. 

Assinatura do representant
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ANEXO 02 

PREGÃO ELETRÔNICO  005/2020 

PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL 

Condições Gerais da Proposta:  

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;

O valor do preço unitário e o valor total estão det alhados nesta proposta de 

Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, al ém de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de  

qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de o bra, salários, encargos sociais, previdenciários e 

ansportes, seguros, peças de reposição, materiais u tilizados na manutenção e 

quaisquer outras despesas necessárias que incidam o u venham a incidir sobre o objeto desta licitação p ara 

o cumprimento das obrigações decorrentes do contrat o. 

Quant  Valor mensal

Módulos de folha de pagamento  12 meses   

Módulo de Recursos Humanos  12 meses   

12 meses   

Módulo de ponto eletrônico e 

aplicativo de atendimento mobile  

12 meses   

Módulo de atendime nto ao 12 meses   

Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:  

Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e ac eitamos todas as condições nele 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunc iamos ao direito de alegar 

entendimento com relação ao Edital;  

Cumprimos plenamente as disposições normativas rela tivas ao trabalho do menor, contida na Lei Nº 

9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1 988; 

Informaremos a existência de fato superveniente imp editivo de nossa habilitação, caso venha a 

O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado na s propostas, deverá ser entregue

indicado no Contrato ou na Ordem de fornecimento ou  Nota de Empenho . 

Cumprimos plenamente as disposições nor mativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei Nº 

9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1 988; 

Informaremos a existência de fato superveniente imp editivo de nossa habilitação, caso venha a 

Local e data 

Assinatura do representant e legal da empresa 
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contados da data de sua apresentação;  

O valor do preço unitário e o valor total estão det alhados nesta proposta de preço, nos quais estão 

Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, al ém de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de  

qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de o bra, salários, encargos sociais, previdenciários e 

ansportes, seguros, peças de reposição, materiais u tilizados na manutenção e 

quaisquer outras despesas necessárias que incidam o u venham a incidir sobre o objeto desta licitação p ara 

Valor mensal  Valor anual  

 

 

 

 

 

 

Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e ac eitamos todas as condições nele 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunc iamos ao direito de alegar discrepância de 

Cumprimos plenamente as disposições normativas rela tivas ao trabalho do menor, contida na Lei Nº 

editivo de nossa habilitação, caso venha a 

O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado na s propostas, deverá ser entregue  no endereço 

mativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei Nº 

Informaremos a existência de fato superveniente imp editivo de nossa habilitação, caso venha a 
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HABILITAÇÃO 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:

1.1. A(s)  empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar  OBRIGATORIAMENTE  e imediatamente após o 

encerramento da disputa ( prazo de duas horas), 

PDF), sendo que tais documentos deverão serem encami nhados para o email da Pregoeira, com posterior 

encaminhamento do original, para a Autarquia Munici pal de Trânsito e Transporte, sita à Rua Dr. Balduí no 

Taques, 445 Ce ntro Ponta Grossa 

até 05 (cinco) dias úteis , contados a partir da data da realização do certam e.

OBS: deverá ser encaminhado junto aos documento, có pia do Termo de adesão a BLL, modelo a

e (B) e folder. 

 

1.  Os documentos de habilitação

1.1.  Habilitação Jurídica: 

a)  Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrument o de Registro Comercial, 

realizadas ou devidamente  consolidado.

b)  Cópia de documento com

 

1.2.  Regularidade Fiscal: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jur ídica 

b)  Inscrição Estadual, CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Presta dora de Serviços que 

esteja i senta da Inscrição, apresentar 

c)  Prova de regularidade para com a 

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União.

d)  Prova de regula ridade para com a 

Estado da fazenda. 

e)  Prova de regularidade para com a 

Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).

f)  Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS 

g)  Alvará ou Inscrição Municipal (ISS).

h)  CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

 

1.3.  Habilita ção quanto a Qualificação Econômica Financeira:

a)  Certidão negativa falência/concordata/recuperação j udicial 

sede da pessoa jurídica. (se não constar validade s erão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias

da emissão. 
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ANEXO 03 

HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:  

A(s)  empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar  OBRIGATORIAMENTE  e imediatamente após o 

prazo de duas horas), os documentos co mprobatórios de habilitação (arquivo 

PDF), sendo que tais documentos deverão serem encami nhados para o email da Pregoeira, com posterior 

encaminhamento do original, para a Autarquia Munici pal de Trânsito e Transporte, sita à Rua Dr. Balduí no 

ntro Ponta Grossa – PR CEP: 84010-050, aos cuidados da Pregoeira, observado o prazo de   

, contados a partir da data da realização do certam e. 

OBS: deverá ser encaminhado junto aos documento, có pia do Termo de adesão a BLL, modelo a

Os documentos de habilitação : 

Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrument o de Registro Comercial, 

realizadas ou devidamente  consolidado.  

Cópia de documento com  foto dos representantes da empresa participante.  

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jur ídica – CNPJ. 

CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Presta dora de Serviços que 

senta da Inscrição, apresentar Declaração de Isenção, sob as penas da Lei. 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , através da Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União.  

ridade para com a Fazenda Estadual , através da Certidão expedida pela Secretaria de 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela Prefeitura 

Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).  

Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 

ou Inscrição Municipal (ISS).  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), comprovando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  

ção quanto a Qualificação Econômica Financeira:  

Certidão negativa falência/concordata/recuperação j udicial expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. (se não constar validade s erão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias
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A(s)  empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar  OBRIGATORIAMENTE  e imediatamente após o 

mprobatórios de habilitação (arquivo 

PDF), sendo que tais documentos deverão serem encami nhados para o email da Pregoeira, com posterior 

encaminhamento do original, para a Autarquia Munici pal de Trânsito e Transporte, sita à Rua Dr. Balduí no 

050, aos cuidados da Pregoeira, observado o prazo de   

OBS: deverá ser encaminhado junto aos documento, có pia do Termo de adesão a BLL, modelo a nexo 04 (A( 

Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrument o de Registro Comercial, com as alterações 

 

CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Presta dora de Serviços que 

, através da Certidão Conjunta Negativa de 

, através da Certidão expedida pela Secretaria de 

através de Certidão expedida pela Prefeitura 

comprovando a inexistência de débitos 

expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. (se não constar validade s erão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias  
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a.1.  É permitida a participação de empresas em recuperaçã o judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que cer tifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procediment

b)  Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de 

1.4.  Habilitação Complementar:

a)  Declaração conjunta ( Anexo 0

1.5.  Habilitação Técnica: 

a)  Comprovação de aptidão 

direito público ou privado, que comprove o bom dese mpenho da empresa em quantidades e prazo de 

entrega quanto ao objeto da presente licitação.

 a.1.) Não serão aceitos atestados de empr

deverá ser para sede da empresa que executará o con trato.

1.6.  Todos os documentos de habilitação deverão estar em  

1.7.  Os documentos exigidos para habilitação poderão ser  apresent

autenticada, por qualquer Cartório competente ou ta mbém qualquer órgão público, ou ainda pela 

Pregoeira/Equipe de Apoio, mediant

perfeitamente legíveis. 

1.8.  É facultado a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a  promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do process o, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente na pro posta e/ou habilita

1.9.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilita ção previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.

1.10.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edi tal implicará em inabilitação da licitante, se

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo  para complementação da documentação exigida para 

habilitação. 

1.11.  Se a licitante desatender as exigências para a habil itação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

próxima classificada. 

1.12.  Os documentos de habilitação deverão estar em plena vi gência e, na hipótese de inexistência de 

prazo de validade expresso no documento, deverão te r sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da d ata 

estabelecida para recebimento das propostas

1.13.  Havend o alguma restrição na comprovação da regularidade f iscal, apresentadas pelas ME, EPP e 

MEI será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento em qu e a 

proponente for declarada vencedora do certame, pror rogáveis po

para regularização da documentação, pagamento ou pa rcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas e positivas com efeito de  cert idão negativa, conforme § 1º do artigo 43 da Lei 14 7/2014.

1.14.  A não regularização da documentação implicará decad ência do direito à Contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93, se ndo facultado à Administração convocar os licitante s 

remanescentes, na ordem de classificação, para assi nat
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É permitida a participação de empresas em recuperaçã o judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que cer tifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procediment o licitatório nos termo da Lei nº 8.666/93.

Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP e Faturamento (Anexo 06)

Habilitação Complementar:  

Anexo 0 5) 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por  pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove o bom dese mpenho da empresa em quantidades e prazo de 

entrega quanto ao objeto da presente licitação.  

a.1.) Não serão aceitos atestados de empr esas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. O at estado 

deverá ser para sede da empresa que executará o con trato.  

Todos os documentos de habilitação deverão estar em  plena vigência. 

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser  apresent ados em original, ou cópia 

autenticada, por qualquer Cartório competente ou ta mbém qualquer órgão público, ou ainda pela 

Pregoeira/Equipe de Apoio, mediant e conferência com os originais. As cópias deverão s er apresentadas 

cultado a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a  promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do process o, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente na pro posta e/ou habilita ção. 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilita ção previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edi tal implicará em inabilitação da licitante, se

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo  para complementação da documentação exigida para 

Se a licitante desatender as exigências para a habil itação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

documentos de habilitação deverão estar em plena vi gência e, na hipótese de inexistência de 

prazo de validade expresso no documento, deverão te r sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da d ata 

estabelecida para recebimento das propostas . 

o alguma restrição na comprovação da regularidade f iscal, apresentadas pelas ME, EPP e 

MEI será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento em qu e a 

proponente for declarada vencedora do certame, pror rogáveis po r igual período, a critério da Administração 

para regularização da documentação, pagamento ou pa rcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas e positivas com efeito de  cert idão negativa, conforme § 1º do artigo 43 da Lei 14 7/2014.

A não regularização da documentação implicará decad ência do direito à Contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93, se ndo facultado à Administração convocar os licitante s 

remanescentes, na ordem de classificação, para assi natura do contrato, ou revogar a licitação.
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É permitida a participação de empresas em recuperaçã o judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que cer tifique que a interessada está apta econômica e 

o licitatório nos termo da Lei nº 8.666/93.  

ME/EPP e Faturamento (Anexo 06)  

através de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por  pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove o bom dese mpenho da empresa em quantidades e prazo de 

esas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. O at estado 

ados em original, ou cópia 

autenticada, por qualquer Cartório competente ou ta mbém qualquer órgão público, ou ainda pela 

e conferência com os originais. As cópias deverão s er apresentadas 

cultado a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a  promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do process o, vedada a inclusão posterior de documento ou 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilita ção previstos neste Edital, a licitante será 

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edi tal implicará em inabilitação da licitante, se ndo 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo  para complementação da documentação exigida para 

Se a licitante desatender as exigências para a habil itação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

documentos de habilitação deverão estar em plena vi gência e, na hipótese de inexistência de 

prazo de validade expresso no documento, deverão te r sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da d ata 

o alguma restrição na comprovação da regularidade f iscal, apresentadas pelas ME, EPP e 

MEI será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento em qu e a 

r igual período, a critério da Administração 

para regularização da documentação, pagamento ou pa rcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas e positivas com efeito de  cert idão negativa, conforme § 1º do artigo 43 da Lei 14 7/2014. 

A não regularização da documentação implicará decad ência do direito à Contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93, se ndo facultado à Administração convocar os licitante s 

ura do contrato, ou revogar a licitação.  
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1.15.  Em se tratando de filial, os documentos de habilitaç ão jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria na tureza, são emi

 

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS F ICHAS TÉCNICAS OU 

DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TERMINO DA FASE COMPET ITIVA DO PREGÃO.
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Em se tratando de filial, os documentos de habilitaç ão jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria na tureza, são emi tidos somente em nome da matriz

DA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS F ICHAS TÉCNICAS OU 

DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TERMINO DA FASE COMPET ITIVA DO PREGÃO.
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Em se tratando de filial, os documentos de habilitaç ão jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

tidos somente em nome da matriz  

DA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS F ICHAS TÉCNICAS OU 

DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TERMINO DA FASE COMPET ITIVA DO PREGÃO.  
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕ

INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento 

Cidade:  

CEP: 

Inscrição estadual:  

Telefone comercial:  

Celular:  

Representan te legal:  

Cargo:  

Ramo de Atividade:  

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

Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual dec

conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante: 

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

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações 

em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos 

pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização

conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora 

referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitaçõe

Leilões. 

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras)

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico 

representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Ed

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;

iv. solicitar informações via sistema eletrônico;

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;

viii. assinar documentos relativos às propostas;
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ANEXO 04 (A) 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕ

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)  

Bairro: 

UF 

CNPJ/CPF: 

RG 

Fax:  

E-mail:  

Telefone:  

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

Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em 

conformidade com as disposições que seguem. 

tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

ir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações 

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos 

pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e

pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

icitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil

oriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora 

referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitaçõe

para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico 

lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

solicitar informações via sistema eletrônico; 

interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

 

licitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

assinar documentos relativos às propostas; 

 

Centro   
 

 
 

62 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕ ES DO BRASIL E DE 

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

lara ter pleno conhecimento, em 

tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; 

ir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações 

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos 

designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

icitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, 

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

oriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora 

referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora 

abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e 

lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
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ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não pode

substabelecido. 

Corretora:   

Endereço:   

CNPJ:   

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, 

mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas

negócios em andamento. Local e data: 

Assinatura:_____________________________________________________________

 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de L icitações

da Bol

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome:  

 CPF: 

 Telefone:  

 Fax:  

2 Nome:  

 CPF: 

 Telefone:  

 Fax:  

3 Nome:  

 CPF: 

 Telefone:  

 Fax:  

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do

Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou 

o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu 

usuário, por sua conta e ordem, assumindo

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no

SERASA. 

Local e data:  Responsável:_____________________________Assi
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emitir e firmar o fechamento da operação; e 

praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não pode

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, 

mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de 

Assinatura:_____________________________________________________________ (reconhecer firma em cartório)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de L icitações  

da Bol sa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante d ireto) 

Função:  

Celular:  

E-mail:  

Função:  

Celular:  

E-mail:  

Função:  

Celular:  

E-mail:  

a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do

a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para 

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu 

umindo-os como firmes e verdadeiros; e 

o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no

Responsável:_____________________________Assinatura:________________
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praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, 

durante o prazo de vigência ou decorrentes de 

(reconhecer firma em cartório) 

 

a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para 

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu 

o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no 

natura:________________________ 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Pont a Grossa

Ponta Grossa – Paraná 

EDITAL DE: _____________ ____________________ Nº____/2020

DECLARAÇÃO CONJUNTA: 

1.  Declaramos, para fins d e direito, que não fomos 

poder público, em qualquer de suas esferas.

2.  Declaramos que não existem 

3.  Declaramos que nos comprometemo

fora dos padrões estabelecidos neste edital.

4.  Declaramos que não possuímos

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e e

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quat orze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, d e 

27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

5.  Declara, que conhece todos os termos da licitação

especificações concernentes ao objeto da licitação,  declarando ainda que 

exigidos. 

Em ___ de ____________ de ____  

_____________________________

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado  da empresa, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo represe ntante legal, e deverá ainda constar todos os dados  da 

empresa, tais como: Razão So cial, Endereço completo, Telefone fixo e celular, C NPJ, e
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ANEXO 05 

PREGÃO ELETRÔNICO  005/2020 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Pont a Grossa  

____________________ Nº____/2020. 

e direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

poder público, em qualquer de suas esferas.  

Declaramos que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório.

Declaramos que nos comprometemo s em substituir nos prazos previstos os produtos que estiverem 

fora dos padrões estabelecidos neste edital.  

não possuímos , em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e e m qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quat orze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, d e 

27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.  

todos os termos da licitação , bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação,  declarando ainda que cumpre 

 

_____________________________ 

a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado  da empresa, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo represe ntante legal, e deverá ainda constar todos os dados  da 

cial, Endereço completo, Telefone fixo e celular, C NPJ, e
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para licitar ou contratar com o 

para participação deste procedimento licitatório.  

os produtos que estiverem 

empregados menores de 18 (dezoito) 

m qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos , 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quat orze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, d e 

, bem como tomou conhecimento de todas as 

cumpre todos os requisitos 

a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado  da empresa, sem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo represe ntante legal, e deverá ainda constar todos os dados  da 

cial, Endereço completo, Telefone fixo e celular, C NPJ, e-mail. 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

CNPJ/MF: 

Endereço completo: 

 

Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no 

Eletrônico nº .............,, DECLARO(AMOS) para todos os fins d e direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da 

Lei Federal 8.666/93, que a empresa está enquadrada  na condi

ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do gra u do contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente ao s meses do atual exercício, que

assinado e (exceto para microempreendedor individua l).

 

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão real izadas auditorias por amostragem, junto aos órgãos da 

Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalid ade de comprovar e veracid

ME/EPP, sendo que uma vez constatada irregularidade pod erá ocorrer responsabilidade civil, administrativa 

e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e de mais legislações pertinentes.

 

Faturamento  R$ 

Janeiro/201 9  

Fevereiro/2019   

Março/2019   

Abril/2019   

Maio/2019  

Junho/2019   

Julho/2019   

Agosto/2019   

Setembro/2019   

Outubro/2019   

Novembro/2019   

Dezembro/2019   

Acumulado/2098   

 

Por ser a expressão  verdade, firmo(amos) a  present e.

 

(Local) ___  de  ____________ de ____
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ANEXO 06 

PREGÃO ELETRÔNICO  005/2020 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

Razão Social: 

Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no 

nº .............,, DECLARO(AMOS) para todos os fins d e direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da 

Lei Federal 8.666/93, que a empresa está enquadrada  na condi ção do Regime de Tributação de Microempresa 

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do gra u do contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente ao s meses do atual exercício, que

assinado e (exceto para microempreendedor individua l). 

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão real izadas auditorias por amostragem, junto aos órgãos da 

Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalid ade de comprovar e veracid ade do enquadramento como 

ME/EPP, sendo que uma vez constatada irregularidade pod erá ocorrer responsabilidade civil, administrativa 

e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e de mais legislações pertinentes.  

Faturamento  R$

Janeiro/2020   

Fevereiro/2020   

Março/2020   

Abril/2020   

[...]   

  

  

  

  

  

  

  

Acu mulado/2020   

Por ser a expressão  verdade, firmo(amos) a  present e. 

(Local) ___  de  ____________ de ____  
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no Pregão 

nº .............,, DECLARO(AMOS) para todos os fins d e direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da 

ção do Regime de Tributação de Microempresa 

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do gra u do contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente ao s meses do atual exercício, que  vem devidamente 

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão real izadas auditorias por amostragem, junto aos órgãos da 

ade do enquadramento como 

ME/EPP, sendo que uma vez constatada irregularidade pod erá ocorrer responsabilidade civil, administrativa 

R$ 
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________________(assinatura)________________

Nome legível  sócio proprietário e CPF/MF

 

_________________(assinatura)______________

Nome completo Contador da ME/EPP com CRC

 

Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

 

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elaborada  em papel timbrado da empresa, sem ra

emendas, borrões ou entrel inhas e ser datada e assinada pelo 

empresa, e deverá ainda constar todos os dados da e mpresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, 

Telefone fixo e celular, CNPJ, e- mail.
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________________(assinatura)________________  

Nome legível  sócio proprietário e CPF/MF  

_________________(assinatura)______________  

Contador da ME/EPP com CRC  

Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elaborada  em papel timbrado da empresa, sem ra

inhas e ser datada e assinada pelo representante legal e pelo contador da 

empresa, e deverá ainda constar todos os dados da e mpresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, 

mail.  
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Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elaborada  em papel timbrado da empresa, sem ra suras, 

representante legal e pelo contador da 

empresa, e deverá ainda constar todos os dados da e mpresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

 

 

Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de con tratação com a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, pelo Edi tal de credenciamento nº __/2020

empresa/instituição_____________CNPJ

membros ou servidores em exercício da Prefeitura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou colocados à 

disposição desta Prefeitura por órgãos da Administra ção direta ou indireta, ou, ainda, cônjug

ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos resp ectivos membros ou servidores da  referida Prefeitur a.

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

 

Ponta Grossa_____- de______de 20__

 

____________________________ 

Assinatura do proponente e RG 

 

 

 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo p roprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, 

conforme o caso 
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ANEXO 07 

PREGÃO ELETRÔNICO  005/2020 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de con tratação com a Autarquia Municipal de Trânsito e 

tal de credenciamento nº __/2020 , que nos quadro da 

empresa/instituição_____________CNPJ __________, inexistem sócios, gerentes ou diretores  que sejam 

membros ou servidores em exercício da Prefeitura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou colocados à 

disposição desta Prefeitura por órgãos da Administra ção direta ou indireta, ou, ainda, cônjug

ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos resp ectivos membros ou servidores da  referida Prefeitur a.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

de______de 20__ 

 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo p roprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, 
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Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de con tratação com a Autarquia Municipal de Trânsito e 

, que nos quadro da 

__________, inexistem sócios, gerentes ou diretores  que sejam 

membros ou servidores em exercício da Prefeitura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou colocados à 

disposição desta Prefeitura por órgãos da Administra ção direta ou indireta, ou, ainda, cônjug e, companheiro 

ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos resp ectivos membros ou servidores da  referida Prefeitur a. 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo p roprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, 
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MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. 0    /2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA________

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

interno, com sede na Rua Balduíno Taques

99, neste ato representado por seu Presidente, em pl eno exercí

brasileiro, casado, portador do CI/RG 

domiciliado à Rua ____________ , nesta cidade e Estado, e

CONTRATADA: _________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na  Rua_________, inscrita no 

CNPJ sob nº________,, representada pelo Sr._________,  portador do CI/RG sob nº____  e inscrito no CPF/MF   

n°_____, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham

as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. presente contrato tem por objeto

com fornecimento DE SISTEMA DE  GESTÃO ADMINISTRATIVA, tot almente integrado 

(Enterprise Resource Planning), na forma de produto a cabado, estabilizado e disponível no mercado 

brasileiro. 

1.2. A Solução deve ser completa, incluindo produt

do contrato bem como serviços de implantação, custo mização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Recursos Humanos da  Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

ao contido e especificado na documentação realizado  sob a forma 

do protocolado municipal nº___ /20

legislação pertinente, pelos termos da proposta e p elas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes  e descrição abaixo do caminhão:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO

Item 

 

Descrição  

01 Módulos de folha de pagamento

02 Módulo de Recursos Humanos

03 Módulo e -Social  

04 Módulo de ponto eletrônico e 

aplicativo de atendimento mobile

05 Módulo de atendimento ao 

servidor público 
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ANEXO 08    

E SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

E A EMPRESA________. 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE , pessoa jurídica de direito público 

Balduíno Taques , 445 CEP 84010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001

99, neste ato representado por seu Presidente, em pl eno exercí cio de seu mandato e funções, Sr

brasileiro, casado, portador do CI/RG -_____________ e inscrito no CPF/MF __________, resid ente e 

à Rua ____________ , nesta cidade e Estado, e  

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na  Rua_________, inscrita no 

CNPJ sob nº________,, representada pelo Sr._________,  portador do CI/RG sob nº____  e inscrito no CPF/MF   

_____, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham -se justos e contratados, mediante 

as cláusulas e condições seguintes:  

DO OBJETO 

presente contrato tem por objeto  a contratação de empresa especializada  

com fornecimento DE SISTEMA DE  GESTÃO ADMINISTRATIVA, tot almente integrado 

(Enterprise Resource Planning), na forma de produto a cabado, estabilizado e disponível no mercado 

A Solução deve ser completa, incluindo produt os,  licenças temporárias de uso, durante a vigênci a 

do contrato bem como serviços de implantação, custo mização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte , a ser realizado em estrita observância 

ao contido e especificado na documentação realizado  sob a forma de Pregão Eletrônico nº 

do protocolado municipal nº___ /20 20, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

legislação pertinente, pelos termos da proposta e p elas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes  e descrição abaixo do caminhão:

DA ESPECIFICAÇÃO  

Quant  Valor mensal

Módulos de folha de pagamento  12 meses   

Módulo de Recursos Humanos  12 meses   

12 meses   

Módulo de ponto eletrônico e 

aplicativo de atendimento mobile  

12 meses  

Módulo de atendimento ao 12 meses   
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

, pessoa jurídica de direito público 

inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001 -

cio de seu mandato e funções, Sr .______ , 

_____________ e inscrito no CPF/MF __________, resid ente e 

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na  Rua_________, inscrita no 

CNPJ sob nº________,, representada pelo Sr._________,  portador do CI/RG sob nº____  e inscrito no CPF/MF   

se justos e contratados, mediante 

 na prestação de serviços 

com fornecimento DE SISTEMA DE  GESTÃO ADMINISTRATIVA, tot almente integrado – Solução ERP 

(Enterprise Resource Planning), na forma de produto a cabado, estabilizado e disponível no mercado 

os,  licenças temporárias de uso, durante a vigênci a 

do contrato bem como serviços de implantação, custo mização, parametrização, migração de dados, 

capacitação, sustentação, manutenção e suporte técn ico, para suprir as necessidades do Departamento de  

, a ser realizado em estrita observância 

de Pregão Eletrônico nº 005/2020, oriundo 

pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

legislação pertinente, pelos termos da proposta e p elas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes  e descrição abaixo do caminhão:  

Valor mensal  Valor anual  
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

2.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 

proposta corrigida, aceito pela CONTRATADA, entendi do este 

execução do presente objeto. 

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os  custos diretos e indiretos, tais como: impostos, s eguros 

de transporte, transporte (carga e descarga), e out ros e /ou obrigações soc

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato c orrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado à medida que fore

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO pela CONTRATADA, na Autarqui a Municipal de Transito e Transporte.

4.2. O pagamento será efetuado por meio de depósito em c onta bancária em nome da proponente no prazo 

de até 20 (vinte ) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais.

4.3. O pagamento deverá ser solicitado mediante requerim ento protocolado com os seguintes documentos:

a) Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contr ato;

b) Nota Fiscal dos materiais, devidamente atestado pel o 

c) Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigent e);

d) Certidão Negativa de Débito INSS Federal)

e) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente).

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ valid ade

4.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão se r comunicados por meio de carta ou fac

assinado pelo representante qualificado no processo , ficando sob  inteira responsabilidade do licitant e 

vencedor os prejuízos decorrentes de pagame

4.5. Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela empresa e 

haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagame nto até que o problema seja regularizado 

definitivamente. 

4.6. A Autarquia não fará pagament

sido aplicada. 

4.7. Antes do pagamento, a Contratante verificará condiç ões de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto à regularidade fiscal,

4.8. A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima poderá ser 

notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme le gislação.

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O presente contrato entrará em vigor por ocasião da su a assinatura, vigen

(____)/meses, a partir de __/__/202__ a __/__/202___.

5.2. O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execuçã o do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele as sumidas, respeitadas todas as condições de habilita ção e qualificação aqui exigidas, 

na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93.
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DO PREÇO 

2.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ ( ) mensal, sendo o valor anual de R$(),

proposta corrigida, aceito pela CONTRATADA, entendi do este como preço justo e suficiente para a total 

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os  custos diretos e indiretos, tais como: impostos, s eguros 

de transporte, transporte (carga e descarga), e out ros e /ou obrigações soc iais e, o que se fizer necessário.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato c orrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à medida que fore m entregue o material solicitado e protocolado com a

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO pela CONTRATADA, na Autarqui a Municipal de Transito e Transporte.

O pagamento será efetuado por meio de depósito em c onta bancária em nome da proponente no prazo 

) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais.  

O pagamento deverá ser solicitado mediante requerim ento protocolado com os seguintes documentos:

Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contr ato;  

Nota Fiscal dos materiais, devidamente atestado pel o fiscal do contrato; 

Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigent e); 

Certidão Negativa de Débito INSS Federal)  (c/ validade vigente); 

Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente).  

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ valid ade vigente). 

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão se r comunicados por meio de carta ou fac

assinado pelo representante qualificado no processo , ficando sob  inteira responsabilidade do licitant e 

vencedor os prejuízos decorrentes de pagame nto incorretos devido à falta de informação.

Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela empresa e 

haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagame nto até que o problema seja regularizado 

Autarquia não fará pagament o à empresa, antes de quitar ou relevada a multa que porventura tenha 

Antes do pagamento, a Contratante verificará condiç ões de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto à regularidade fiscal,  que deverá ser realizada pelo fiscal de contrato.

A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima poderá ser 

notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme le gislação.  

VIGENCIA DO CONTRATO 

resente contrato entrará em vigor por ocasião da su a assinatura, vigen do pelo prazo de ___  

/meses, a partir de __/__/202__ a __/__/202___.  

O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execuçã o do contrato, compatibilidade com as 

sumidas, respeitadas todas as condições de habilita ção e qualificação aqui exigidas, 

na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93.  
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mensal, sendo o valor anual de R$(), constante da 

como preço justo e suficiente para a total 

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os  custos diretos e indiretos, tais como: impostos, s eguros 

iais e, o que se fizer necessário.  

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato c orrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

m entregue o material solicitado e protocolado com a 

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO pela CONTRATADA, na Autarqui a Municipal de Transito e Transporte.  

O pagamento será efetuado por meio de depósito em c onta bancária em nome da proponente no prazo 

O pagamento deverá ser solicitado mediante requerim ento protocolado com os seguintes documentos:  

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão se r comunicados por meio de carta ou fac -símile, 

assinado pelo representante qualificado no processo , ficando sob  inteira responsabilidade do licitant e 

nto incorretos devido à falta de informação.  

Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela empresa e 

haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagame nto até que o problema seja regularizado 

ou relevada a multa que porventura tenha 

Antes do pagamento, a Contratante verificará condiç ões de habilitação e qualificação da Contratada, 

que deverá ser realizada pelo fiscal de contrato.  

A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima poderá ser 

do pelo prazo de ___  

O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execuçã o do contrato, compatibilidade com as 

sumidas, respeitadas todas as condições de habilita ção e qualificação aqui exigidas, 
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5.3. O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorroga do por acordo entre as partes, conforme previsto 

no § 1° do artigo 57 da Le i n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade 

competente. 

CLAUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS

6.1. Migração de Dados 

6.1.1. A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos 

sistemas em uso são de respon sabilidade da empresa proponente, com disponibiliza ção dos mesmos pela 

entidade para uso. Deverão ser convertidos todos os  de gestão de pessoal

dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fo rnecimento a empresa venced

a mesma migrar / converter a partir de cópia de ban co de dados a ser fornecida.

6.1.2. Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de 

configuração / customização de programas, de forma que os m

entidade; 

6.1.3. Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, e m tempo integral na fase de implantação do 

objeto. 

6.1.4. Na implantação dos sistemas acima discriminados, de verão ser cumpridas, quando couberem, as 

seguintes etapas: 

A) adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos ;

B) parametrização inicial de tabelas e cadastros;

C) estruturação de acesso e habilitações dos usuários;

D) adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela entidade;

E) ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é ap licável simultaneamente.

6.1.5. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 

que impliquem em modificações ou implementações nos  planos, cronogramas ou atividades

deverão ser prévia e formalmente acordados e docume ntados entre as partes.

6.1.6. A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, re produções indevidas e/ou adulterações que 

por ventura venham a ocorrer nas informações da CON TRATANTE, quando der caus

sua responsabilidade. 

6.1.7. A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo  acerca de todos os dados 

e informações relacionadas ao objeto da presente li citação, assim como, quaisquer outras informações a  

que venham a t er conhecimento em decorrência da prestação de serv iços contratada, podendo responder 

contratualmente e legalmente pela inobservância des ta alínea, inclusive após o término do contrato.

6.1.8. Todas as decisões e entendimentos que impliquem em modificações ou imp

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, durant e o período contratual, deverão ser prévias e 

formalmente acordadas e formalizadas entre as parte s.

 

CLAUSULA SETIMA – DO TREINAMENTO

7.1.  Treinamentos 
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O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorroga do por acordo entre as partes, conforme previsto 

i n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade 

DOS SERVIÇOS 

A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos 

sabilidade da empresa proponente, com disponibiliza ção dos mesmos pela 

entidade para uso. Deverão ser convertidos todos os  de gestão de pessoal  até presente data. A entidade não 

dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fo rnecimento a empresa venced

a mesma migrar / converter a partir de cópia de ban co de dados a ser fornecida.  

Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de 

configuração / customização de programas, de forma que os m esmos estejam adequados à legislação da 

Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, e m tempo integral na fase de implantação do 

Na implantação dos sistemas acima discriminados, de verão ser cumpridas, quando couberem, as 

adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos ; 

parametrização inicial de tabelas e cadastros;  

estruturação de acesso e habilitações dos usuários;  

adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela entidade;

cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é ap licável simultaneamente.

Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 

que impliquem em modificações ou implementações nos  planos, cronogramas ou atividades

deverão ser prévia e formalmente acordados e docume ntados entre as partes.  

A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, re produções indevidas e/ou adulterações que 

por ventura venham a ocorrer nas informações da CON TRATANTE, quando der caus

A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo  acerca de todos os dados 

e informações relacionadas ao objeto da presente li citação, assim como, quaisquer outras informações a  

er conhecimento em decorrência da prestação de serv iços contratada, podendo responder 

contratualmente e legalmente pela inobservância des ta alínea, inclusive após o término do contrato.

Todas as decisões e entendimentos que impliquem em modificações ou imp

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, durant e o período contratual, deverão ser prévias e 

formalmente acordadas e formalizadas entre as parte s. 

DO TREINAMENTO 
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O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorroga do por acordo entre as partes, conforme previsto 

i n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade 

A conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações dos 

sabilidade da empresa proponente, com disponibiliza ção dos mesmos pela 

até presente data. A entidade não 

dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fo rnecimento a empresa venced ora da licitação, devendo 

Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de 

esmos estejam adequados à legislação da 

Acompanhamento dos usuários, na sede da entidade, e m tempo integral na fase de implantação do 

Na implantação dos sistemas acima discriminados, de verão ser cumpridas, quando couberem, as 

adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela entidade;  

cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é ap licável simultaneamente.  

Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 

que impliquem em modificações ou implementações nos  planos, cronogramas ou atividades  pactuadas, 

A CONTRATADA será responsabilizada pelas perdas, re produções indevidas e/ou adulterações que 

por ventura venham a ocorrer nas informações da CON TRATANTE, quando der caus a e estas estiverem sob 

A CONTRATADA e os membros da equipe deverão manter absoluto sigilo  acerca de todos os dados 

e informações relacionadas ao objeto da presente li citação, assim como, quaisquer outras informações a  

er conhecimento em decorrência da prestação de serv iços contratada, podendo responder 

contratualmente e legalmente pela inobservância des ta alínea, inclusive após o término do contrato.  

Todas as decisões e entendimentos que impliquem em modificações ou imp lementações nos 

planos, cronogramas ou atividades pactuadas, durant e o período contratual, deverão ser prévias e 
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7.1.1. A CONTRATADA deverá ministrar treinam

equipe de informática da ENTIDADE CONTRATANTE, de aco rdo com os requisitos e condições abaixo 

especificados. 

7.1.2. A empresa CONTRATADA deverá ministrar treinamento n a operação dos módulos do sistema para 

as respectivas áreas usuárias, respeitando aspectos téc nico

forma que, ao final do curso, os treinados estejam aptos a utilizarem as funcionalidades de uso comum e 

específica dos módulos, incluindo as ferramentas e 

7.1.3. Os treinamentos ocorrerão em horário comercial, em conformidade com o cronograma das fases de 

implantação do sistema definido junto com a CONTRAT ANTE. Cada curso deverá ter carga horária mínima 

de 4 (quatro) horas. 

7.1.4. Os treinamentos deverão ser ministrados nas dependênci as da CONTRATANTE.

7.1.5. Os treinamentos deverão ser focados no funcionament o e operacionalização dos módulos do 

sistema, com utilização de uma base de testes (prep arada pela contratada no ambiente da contratan

que seja possível a visualização e operação de toda s as suas funcionalidades.

7.1.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar na época do trei namento os perfis e senhas específicas, de 

forma a possibilitar o acesso ao sistema para esse fim.

7.1.7. A CONTRATADA deverá d

profissional adequada ao treinamento a ser realizad o, primando também pela padronização metodológica, 

didática e de conteúdo programático.

7.1.8. A capacitação dos usuários e equipe técnica do cont rat

forma sistematizada. 

7.1.9. Para cada treinamento realizado, a contratada deverá  emitir certificado contendo, no mínimo, título 

do treinamento, conteúdo, carga- horária, período de realização e identificação do t reinando 

7.1.10. A contratada deverá oferecer treinamento, fornecend o o material impresso e mídia necessária. Todo 

material didático deve ser redigido na língua portu guesa, podendo ser editado e reproduzido pelo 

contratante, para que a CONTRATANTE possa utili

usuários. 

7.1.11. Caso as avaliações realizadas pelos usuários após o  treinamento demonstrem que o mesmo não 

tenha sido satisfatório, este deverá ser melhorado e reaplicado, sem ônus adicionais para a contrata

7.1.12. Deverão ser capacitados no mínimo 05 usuários, a se rem distribuídos entre os módulos licitados.

7.1.13. A carga horária mínima dos treinamentos será de 30 (trinta) horas.

 

CLAUSULA OITAVA – DA CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO

8.1. Esta etapa tem como objetivo re

ERP, o refinamento dos mapeamentos das customizações,  o desenvolvimento das customizações 

identificadas como necessárias e a implementação da s integrações com legados internos e externos, 

forma que ela atenda integralmente todos os requisi tos funcionais, não funcionais e de integração desc ritos 

neste termo. 
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A CONTRATADA deverá ministrar treinam ento para usuários dos módulos do sistema e também à 

equipe de informática da ENTIDADE CONTRATANTE, de aco rdo com os requisitos e condições abaixo 

A empresa CONTRATADA deverá ministrar treinamento n a operação dos módulos do sistema para 

espectivas áreas usuárias, respeitando aspectos téc nico -pedagógicos de acordo com o público

forma que, ao final do curso, os treinados estejam aptos a utilizarem as funcionalidades de uso comum e 

específica dos módulos, incluindo as ferramentas e os utilitários incorporados ao sistema

Os treinamentos ocorrerão em horário comercial, em conformidade com o cronograma das fases de 

implantação do sistema definido junto com a CONTRAT ANTE. Cada curso deverá ter carga horária mínima 

treinamentos deverão ser ministrados nas dependênci as da CONTRATANTE.

Os treinamentos deverão ser focados no funcionament o e operacionalização dos módulos do 

sistema, com utilização de uma base de testes (prep arada pela contratada no ambiente da contratan

que seja possível a visualização e operação de toda s as suas funcionalidades.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar na época do trei namento os perfis e senhas específicas, de 

forma a possibilitar o acesso ao sistema para esse fim.  

A CONTRATADA deverá d isponibilizar instrutores em número, competência e experiência 

profissional adequada ao treinamento a ser realizad o, primando também pela padronização metodológica, 

didática e de conteúdo programático.  

A capacitação dos usuários e equipe técnica do cont ratante deve ser planejada pela contratada de 

Para cada treinamento realizado, a contratada deverá  emitir certificado contendo, no mínimo, título 

horária, período de realização e identificação do t reinando 

A contratada deverá oferecer treinamento, fornecend o o material impresso e mídia necessária. Todo 

material didático deve ser redigido na língua portu guesa, podendo ser editado e reproduzido pelo 

CONTRATANTE possa utili zá-lo em ações de reciclagem e no treinamento de novos  

Caso as avaliações realizadas pelos usuários após o  treinamento demonstrem que o mesmo não 

tenha sido satisfatório, este deverá ser melhorado e reaplicado, sem ônus adicionais para a contrata

Deverão ser capacitados no mínimo 05 usuários, a se rem distribuídos entre os módulos licitados.

A carga horária mínima dos treinamentos será de 30 (trinta) horas.  

DA CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO  

8.1. Esta etapa tem como objetivo re alizar as parametrizações e configuração dos compon entes da Solução 

ERP, o refinamento dos mapeamentos das customizações,  o desenvolvimento das customizações 

identificadas como necessárias e a implementação da s integrações com legados internos e externos, 

forma que ela atenda integralmente todos os requisi tos funcionais, não funcionais e de integração desc ritos 
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ento para usuários dos módulos do sistema e também à 

equipe de informática da ENTIDADE CONTRATANTE, de aco rdo com os requisitos e condições abaixo 

A empresa CONTRATADA deverá ministrar treinamento n a operação dos módulos do sistema para 

pedagógicos de acordo com o público -alvo, de 

forma que, ao final do curso, os treinados estejam aptos a utilizarem as funcionalidades de uso comum e 

os utilitários incorporados ao sistema  

Os treinamentos ocorrerão em horário comercial, em conformidade com o cronograma das fases de 

implantação do sistema definido junto com a CONTRAT ANTE. Cada curso deverá ter carga horária mínima 

treinamentos deverão ser ministrados nas dependênci as da CONTRATANTE.  

Os treinamentos deverão ser focados no funcionament o e operacionalização dos módulos do 

sistema, com utilização de uma base de testes (prep arada pela contratada no ambiente da contratan te) em 

A CONTRATADA deverá disponibilizar na época do trei namento os perfis e senhas específicas, de 

isponibilizar instrutores em número, competência e experiência 

profissional adequada ao treinamento a ser realizad o, primando também pela padronização metodológica, 

ante deve ser planejada pela contratada de 

Para cada treinamento realizado, a contratada deverá  emitir certificado contendo, no mínimo, título 

horária, período de realização e identificação do t reinando e da empresa. 

A contratada deverá oferecer treinamento, fornecend o o material impresso e mídia necessária. Todo 

material didático deve ser redigido na língua portu guesa, podendo ser editado e reproduzido pelo 

lo em ações de reciclagem e no treinamento de novos  

Caso as avaliações realizadas pelos usuários após o  treinamento demonstrem que o mesmo não 

tenha sido satisfatório, este deverá ser melhorado e reaplicado, sem ônus adicionais para a contrata nte; 

Deverão ser capacitados no mínimo 05 usuários, a se rem distribuídos entre os módulos licitados.  

alizar as parametrizações e configuração dos compon entes da Solução 

ERP, o refinamento dos mapeamentos das customizações,  o desenvolvimento das customizações 

identificadas como necessárias e a implementação da s integrações com legados internos e externos, de 

forma que ela atenda integralmente todos os requisi tos funcionais, não funcionais e de integração desc ritos 
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8.2. Os conceitos utilizados são: 

A) Parametrização  − quando os requisitos s

fonte do ERP ou de desenvolvimento de novos módulos d e código, ou seja, o requisito está incorporado de 

forma nativa na solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetr

implementação. 

B) Customização  − quando se faz necessária alteraç

desenvolvimento de códigos relativos a relatórios, melhorias e interfaces, formulários e telas.

C) Integração  - refere- se a uma ativi

sistemas separados são combinados em um todo, físic o ou lógico, de forma que seus processos e 

respectivos dados possam transitar de um para o out ro de forma segura, automática e transparente ao 

usuário. 

8.3. Das Atividades. 

8.3.1. São responsabilidades da CONTRATANTE durante esta eta pa do Projeto:

a) Executar todas as atividades necessárias para adequa ção dos sistemas legados internos que serão 

integrados com a Solução ERP; 

b) Suportar os desenvolvimentos das regras d

legados. 

c) Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário;

 

8.3.2. São responsabilidades da CONTRATADA durante esta eta pa do Projeto:

a) Parametrizar e construir códigos compl

aprovado, de forma a adequá- lo às especificidades da CONTRATANTE;

b) Implantar as funcionalidades descritas nos Requisit os Funcionais e Não Funcionais e de Integração 

com sistemas internos e externos;

c) Document ar e controlar as versões dos executáveis e documen tos da Solução pertinentes ao 

Projeto de Implantação da Solução;

d) Construir e testar os componentes e serviços da arq uitetura técnica;

e) Construir e testar as integrações com os sistemas l egados internos e si

no Mapa de Integrações Sistêmicas;

f) Desenvolver os planos de testes, identificando os c enários de negócio, as condições de teste e os 

scripts de teste para realizar os testes de integra ção e de aceitação do usuário.

 

8.3.3. Implantação (Produção) 

a) A etapa de implantação engloba o planejamento e pro cedimentos para a instalação em ambiente de 

produção da Solução ERP após a Homologação (formalizaç ão da conformidade)

b) A Implantação abrange o cumprimento de todos os req uisitos necessários ao ple

da solução/produto em produção 

instalação no ambiente produtivo, ativação da soluç ão/produto.
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− quando os requisitos s ão atendidos sem a necessidade de alteração no códi go 

fonte do ERP ou de desenvolvimento de novos módulos d e código, ou seja, o requisito está incorporado de 

forma nativa na solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetr

− quando se faz necessária alteraç ão ou complementação no código

desenvolvimento de códigos relativos a relatórios, melhorias e interfaces, formulários e telas.

se a uma ativi dade de desenvolvimento em que componentes de softw are ou 

sistemas separados são combinados em um todo, físic o ou lógico, de forma que seus processos e 

respectivos dados possam transitar de um para o out ro de forma segura, automática e transparente ao 

São responsabilidades da CONTRATANTE durante esta eta pa do Projeto:  

Executar todas as atividades necessárias para adequa ção dos sistemas legados internos que serão 

Suportar os desenvolvimentos das regras d e negócio e dos scripts de teste frente aos sistema s 

Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário;

São responsabilidades da CONTRATADA durante esta eta pa do Projeto:  

Parametrizar e construir códigos compl ementares para a Solução ERP, quando necessário e 

lo às especificidades da CONTRATANTE;  

Implantar as funcionalidades descritas nos Requisit os Funcionais e Não Funcionais e de Integração 

com sistemas internos e externos;  

ar e controlar as versões dos executáveis e documen tos da Solução pertinentes ao 

Projeto de Implantação da Solução;  

Construir e testar os componentes e serviços da arq uitetura técnica;  

Construir e testar as integrações com os sistemas l egados internos e si stemas externos, elencados 

no Mapa de Integrações Sistêmicas;  

Desenvolver os planos de testes, identificando os c enários de negócio, as condições de teste e os 

scripts de teste para realizar os testes de integra ção e de aceitação do usuário.  

A etapa de implantação engloba o planejamento e pro cedimentos para a instalação em ambiente de 

produção da Solução ERP após a Homologação (formalizaç ão da conformidade)  

A Implantação abrange o cumprimento de todos os req uisitos necessários ao ple

da solução/produto em produção – preparar o ambiente para a entrada em produção da So lução ERP, 

instalação no ambiente produtivo, ativação da soluç ão/produto.  
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ão atendidos sem a necessidade de alteração no códi go 

fonte do ERP ou de desenvolvimento de novos módulos d e código, ou seja, o requisito está incorporado de 

forma nativa na solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetr os quando de sua 

ão ou complementação no código -fonte do ERP ou 

desenvolvimento de códigos relativos a relatórios, melhorias e interfaces, formulários e telas.  

dade de desenvolvimento em que componentes de softw are ou 

sistemas separados são combinados em um todo, físic o ou lógico, de forma que seus processos e 

respectivos dados possam transitar de um para o out ro de forma segura, automática e transparente ao 

Executar todas as atividades necessárias para adequa ção dos sistemas legados internos que serão 

e negócio e dos scripts de teste frente aos sistema s 

Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário;  

ementares para a Solução ERP, quando necessário e 

Implantar as funcionalidades descritas nos Requisit os Funcionais e Não Funcionais e de Integração 

ar e controlar as versões dos executáveis e documen tos da Solução pertinentes ao 

stemas externos, elencados 

Desenvolver os planos de testes, identificando os c enários de negócio, as condições de teste e os 

A etapa de implantação engloba o planejamento e pro cedimentos para a instalação em ambiente de 

A Implantação abrange o cumprimento de todos os req uisitos necessários ao ple no funcionamento 

preparar o ambiente para a entrada em produção da So lução ERP, 
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c) Envolve, também, os ajustes finais do sistema (soluç ão/produto) para operação em

realizar a carga de dados através o plano de migraç ão, e promover a transferência da responsabilidade e 

conhecimento para a equipe de Suporte e Manutenção d a Solução da CONTRATADA.

d) Os serviços de implantação, compreendendo migração de dados, tre

levantamento de requisitos, customizações e paramet rizações serão concluídos no prazo de até sessenta 

dias, contados da expedição da ordem de serviços.

e) Os prazos de início e conclusão das implantações po derão sofrer prorrogações nas h

alteração do projeto ou especificações, pela Admini stração;

i. superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contra to;

ii. interrupção da execução do cont

da Administração; 

iii. aumento das quantidades inicialmente previstas no c ontrato, nos limites permitidos por esta Lei;

iv. impedimento de execução do contrato por fato ou ato  de terceiro reconhecido 

em documento contemporâneo à sua ocorrência;

v. omissão ou atraso de providências a cargo da Admini stração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prej

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

 

f) Toda prorrogação de prazos deverá ser justificada p or escrito, e previamente autorizada pelo orgão 

contratante, respeitado o artigo 57, § 2º, da Lei F ederal nº 8.666/1993.

 

g) São responsabilidades da CONT

i. Disponibilizar a infraestrutura do ambiente de prod ução;

ii. Realizar todas as atividades de sua responsabilidad e na migração de dados descritas neste termo de 

referência; 

iii. Aprovar a entrada em produção.

h) São responsabilida des da CONTRATADA durante esta etapa do Projeto:

i. Preparar o ambiente produtivo para a entrada em prod ução da Solução ERP;

ii. Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam a execução coordenada e 

eficiente das cargas de dados; 

iii. Supervisionar e direcionar as atividades de carga final no ambiente  de produção;

iv. Apoiar os usuários finais na utilização da Solução ER P conforme os papéis a eles atribuídos;

v. Realizar a transferência da responsabilidade para a  equipe de Suporte e Manutenção;

vi. Atualizar o P lano de Recuperação de Desastre para contemplar tod os os ambientes da Solução ERP.

 

CLAUSULA NONA – DO SUPORTE TÉCNICO 

9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendi mento, suporte e sustentação ao usuário, permitindo  à 

entidade uma visão gerencial co
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Envolve, também, os ajustes finais do sistema (soluç ão/produto) para operação em

realizar a carga de dados através o plano de migraç ão, e promover a transferência da responsabilidade e 

conhecimento para a equipe de Suporte e Manutenção d a Solução da CONTRATADA.

Os serviços de implantação, compreendendo migração de dados, tre

levantamento de requisitos, customizações e paramet rizações serão concluídos no prazo de até sessenta 

dias, contados da expedição da ordem de serviços.  

Os prazos de início e conclusão das implantações po derão sofrer prorrogações nas h

alteração do projeto ou especificações, pela Admini stração;  

superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contra to;  

interrupção da execução do cont rato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e  no interesse 

aumento das quantidades inicialmente previstas no c ontrato, nos limites permitidos por esta Lei;

impedimento de execução do contrato por fato ou ato  de terceiro reconhecido 

em documento contemporâneo à sua ocorrência;  

omissão ou atraso de providências a cargo da Admini stração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prej

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.  

Toda prorrogação de prazos deverá ser justificada p or escrito, e previamente autorizada pelo orgão 

contratante, respeitado o artigo 57, § 2º, da Lei F ederal nº 8.666/1993.  

São responsabilidades da CONT RATANTE durante esta etapa do Projeto: 

Disponibilizar a infraestrutura do ambiente de prod ução;  

Realizar todas as atividades de sua responsabilidad e na migração de dados descritas neste termo de 

Aprovar a entrada em produção.  

des da CONTRATADA durante esta etapa do Projeto:  

Preparar o ambiente produtivo para a entrada em prod ução da Solução ERP;

Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam a execução coordenada e 

direcionar as atividades de carga final no ambiente  de produção;

Apoiar os usuários finais na utilização da Solução ER P conforme os papéis a eles atribuídos;

Realizar a transferência da responsabilidade para a  equipe de Suporte e Manutenção;

lano de Recuperação de Desastre para contemplar tod os os ambientes da Solução ERP.

DO SUPORTE TÉCNICO  

A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendi mento, suporte e sustentação ao usuário, permitindo  à 

entidade uma visão gerencial co mpleta dos serviços e do atendimento técnico presta do pela empresa 
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Envolve, também, os ajustes finais do sistema (soluç ão/produto) para operação em  produção, 

realizar a carga de dados através o plano de migraç ão, e promover a transferência da responsabilidade e 

conhecimento para a equipe de Suporte e Manutenção d a Solução da CONTRATADA.  

Os serviços de implantação, compreendendo migração de dados, tre inamento de usuários, 

levantamento de requisitos, customizações e paramet rizações serão concluídos no prazo de até sessenta 

Os prazos de início e conclusão das implantações po derão sofrer prorrogações nas h ipóteses de: a) 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, que altere 

rato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e  no interesse 

aumento das quantidades inicialmente previstas no c ontrato, nos limites permitidos por esta Lei;  

impedimento de execução do contrato por fato ou ato  de terceiro reconhecido pela Administração 

omissão ou atraso de providências a cargo da Admini stração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prej uízo 

Toda prorrogação de prazos deverá ser justificada p or escrito, e previamente autorizada pelo orgão 

Realizar todas as atividades de sua responsabilidad e na migração de dados descritas neste termo de 

Preparar o ambiente produtivo para a entrada em prod ução da Solução ERP;  

Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam a execução coordenada e 

direcionar as atividades de carga final no ambiente  de produção;  

Apoiar os usuários finais na utilização da Solução ER P conforme os papéis a eles atribuídos;  

Realizar a transferência da responsabilidade para a  equipe de Suporte e Manutenção;  

lano de Recuperação de Desastre para contemplar tod os os ambientes da Solução ERP.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de atendi mento, suporte e sustentação ao usuário, permitindo  à 

mpleta dos serviços e do atendimento técnico presta do pela empresa 
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contratada. 

9.2. Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no h orário das 8h00min às 18h00min, de segunda a sexta

feira. 

9.3. O portal de atendimento deve permitir registrar os atendimentos, pod

solicitados, disponibilizar um canal de atendimento  via chat online em tempo real onde as conversas vi ram 

registro de suporte automaticamente, possibilitar a bertura automática de atendimentos por email.

9.4. O portal de ate ndimento deve disponibilizar um recurso para o usuá rio pesquisar e visualizar todos os seus 

registros de chamados realizados.

9.5. O portal de atendimento deve possuir pesquisa de sa tisfação dos chamados atendidos.

9.6. A CONTRATADA colocará a disposição da Autarqui

sempre que solicitado, 02(Dois) técnico com experiê ncia na área de informática e gestão, responsáveis por 

suporte, e assistência técnica para atendimento in loco, em dias úteis no horário de expediente 

Administração Municipal. Os Técnicos terão que ter experiência na área pública e sistemas, deverão ter  

condições para solucionar dúvidas, corrigir erros e  levantar dados e/ou implementar alterações e novas  

funcionalidades nos programas. No valor 

com todas as despesas de Estadia, Alimentação e des pesas de deslocamento.

9.7. Auxilio nos Sistemas responsáveis pela geração, envi o, processamento e verificação dos arquivos e 

identificação e correç ão de erros nos Sistemas, na própria base de dados, que estejam foram do padrão do 

TCE-PR, apresentados na validação dos arquivos mensais, anuais nos módulos SIAP e ESOCIAL.

 

CLAUSULA DÉCIMA  -  PRAZO E LOCAL, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1.  O início da prest ação do serviço se dará logo após entrega do empenh o ao responsável informado pela 

empresa, para iniciar a execução.  

10.2.  Caso o serviço não corresponda ao exigido no  instrumento convocatório, a contratada deverá 

providenciar no prazo máximo de 05 (cinco

de contrato, a sua adequação, visando o atendimento  das especificações, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, podendo ser pro rrogado o prazo com justificativa plausí

autorização por escrito do Fiscal do Contrato.

10.3.  A fiscalização terá plena autoridade para su spender por meios amigáveis ou não, a execução do 

serviço, total ou parcialmente, sempre que julgar c onveniente.

10.4.  É de inteira responsabi lidade do Fiscal de contrato o acompanhamento da ex ecução dos serviços e 

somente atestar a Nota Fiscal após o término da exe cução.

10.5. O contrato a ser firmado terá sua vigência po r 12(doze) meses, podendo ser prorrogado em 

conformidade com a Lei nº 8.66 6/93 ou a critério da Administração.

 

 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

11.1. Sistema de Folha de Pagamento

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
 
 

   
SEI  nº 22564/2020 

 Pregão Eletrônico 005/2020 Software RH  
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 

Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no h orário das 8h00min às 18h00min, de segunda a sexta

O portal de atendimento deve permitir registrar os atendimentos, pod endo consultar online os atendimentos 

solicitados, disponibilizar um canal de atendimento  via chat online em tempo real onde as conversas vi ram 

registro de suporte automaticamente, possibilitar a bertura automática de atendimentos por email.

ndimento deve disponibilizar um recurso para o usuá rio pesquisar e visualizar todos os seus 

registros de chamados realizados.  

O portal de atendimento deve possuir pesquisa de sa tisfação dos chamados atendidos.

A CONTRATADA colocará a disposição da Autarqui a Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa , 

sempre que solicitado, 02(Dois) técnico com experiê ncia na área de informática e gestão, responsáveis por 

suporte, e assistência técnica para atendimento in loco, em dias úteis no horário de expediente 

Administração Municipal. Os Técnicos terão que ter experiência na área pública e sistemas, deverão ter  

condições para solucionar dúvidas, corrigir erros e  levantar dados e/ou implementar alterações e novas  

funcionalidades nos programas. No valor proposto estão previstos todos os custos. A propone nte arcará 

com todas as despesas de Estadia, Alimentação e des pesas de deslocamento.  

Auxilio nos Sistemas responsáveis pela geração, envi o, processamento e verificação dos arquivos e 

ão de erros nos Sistemas, na própria base de dados, que estejam foram do padrão do 

PR, apresentados na validação dos arquivos mensais, anuais nos módulos SIAP e ESOCIAL.

PRAZO E LOCAL, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

ação do serviço se dará logo após entrega do empenh o ao responsável informado pela 

 

10.2.  Caso o serviço não corresponda ao exigido no  instrumento convocatório, a contratada deverá 

providenciar no prazo máximo de 05 (cinco ) dias úteis, contados da data de notificação exped ida pelo fiscal 

de contrato, a sua adequação, visando o atendimento  das especificações, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, podendo ser pro rrogado o prazo com justificativa plausí

autorização por escrito do Fiscal do Contrato.  

10.3.  A fiscalização terá plena autoridade para su spender por meios amigáveis ou não, a execução do 

serviço, total ou parcialmente, sempre que julgar c onveniente.  

lidade do Fiscal de contrato o acompanhamento da ex ecução dos serviços e 

somente atestar a Nota Fiscal após o término da exe cução.  

10.5. O contrato a ser firmado terá sua vigência po r 12(doze) meses, podendo ser prorrogado em 

6/93 ou a critério da Administração.  

DA ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA  

Sistema de Folha de Pagamento  
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Deverá ser garantido o atendimento à entidade, no h orário das 8h00min às 18h00min, de segunda a sexta -

endo consultar online os atendimentos 

solicitados, disponibilizar um canal de atendimento  via chat online em tempo real onde as conversas vi ram 

registro de suporte automaticamente, possibilitar a bertura automática de atendimentos por email.  

ndimento deve disponibilizar um recurso para o usuá rio pesquisar e visualizar todos os seus 

O portal de atendimento deve possuir pesquisa de sa tisfação dos chamados atendidos.  

a Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa , 

sempre que solicitado, 02(Dois) técnico com experiê ncia na área de informática e gestão, responsáveis por 

suporte, e assistência técnica para atendimento in loco, em dias úteis no horário de expediente normal da 

Administração Municipal. Os Técnicos terão que ter experiência na área pública e sistemas, deverão ter  

condições para solucionar dúvidas, corrigir erros e  levantar dados e/ou implementar alterações e novas  

proposto estão previstos todos os custos. A propone nte arcará 

Auxilio nos Sistemas responsáveis pela geração, envi o, processamento e verificação dos arquivos e 

ão de erros nos Sistemas, na própria base de dados, que estejam foram do padrão do 

PR, apresentados na validação dos arquivos mensais, anuais nos módulos SIAP e ESOCIAL.  

ação do serviço se dará logo após entrega do empenh o ao responsável informado pela 

10.2.  Caso o serviço não corresponda ao exigido no  instrumento convocatório, a contratada deverá 

) dias úteis, contados da data de notificação exped ida pelo fiscal 

de contrato, a sua adequação, visando o atendimento  das especificações, sem ônus para a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, podendo ser pro rrogado o prazo com justificativa plausí vel e a devida 

10.3.  A fiscalização terá plena autoridade para su spender por meios amigáveis ou não, a execução do 

lidade do Fiscal de contrato o acompanhamento da ex ecução dos serviços e 

10.5. O contrato a ser firmado terá sua vigência po r 12(doze) meses, podendo ser prorrogado em 
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I. O Sistema de Folha de pagamento deverá disponibiliza r acesso para dois usuários e atender na íntegra as  

seguintes especificações: 

 

I. Conter rotina de configuração de parâmetros da Previ dência Social (RGPS) assim como códigos e os 

percentuais que são utilizados na geração de valore s.

II. Permitir limitar o acesso de usuários às informações  de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogram as e/ou vínculos empregatícios.

III. Flexibilizar as configurações da folha de acordo co m a necessidade e méto

Municipal. 

IV. Possuir cadastro único de pessoas com

V. Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pes soa física no site da Receita Federal, por meio 

do cadastro de pessoas. 

VI. Possuir validação do dígito verificador de inscriçõe s do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.

VII. Permitir cadastrar e vincular de

dependência, data inicial e final. 

VIII. Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configur ar estes contratos possibilitando informar um 

vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao víncu

IX. Controlar a lotação e localização física dos servid ores.

X. Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, 

através da informação do ato. 

XI. Permitir indicar para cada funcionário substituto, q uem e

XII. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente a prorrogação de contrato de 

servidores com contratos de prazo determinado, atra vés da informação do ato.

XIII. Permitir o controle dos planos previdenciários ou as sistenciais a

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

XIV. Permitir registrar os vínculos previdenciários dos f uncionários, planos, matrículas e período de 

permanência. Entende- se por vínculo pre

funcionário esta vinculado. 

XV. Controlar informações referentes aos estagiários vi nculados com a entidade, bem como sua 

escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.

XVI. Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à e ntidade, permitindo registrar a data e o 

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

XVII. Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamen

cancelamentos por funcionário conforme configuração .

XVIII. Controlar os períodos aquisitivos de férias em rela ção a quantidade de dias disponíveis para o gozo 

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

XIX. Permitir visual izar as faltas e os descontos de faltas que o funci onário teve dentro do período 

aquisitivo de férias e propiciar o lançamento desta s faltas.

Município de Ponta Grossa 
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O Sistema de Folha de pagamento deverá disponibiliza r acesso para dois usuários e atender na íntegra as  

Conter rotina de configuração de parâmetros da Previ dência Social (RGPS) assim como códigos e os 

percentuais que são utilizados na geração de valore s. 

Permitir limitar o acesso de usuários às informações  de funcionários de determinados grupos 

as e/ou vínculos empregatícios.  

Flexibilizar as configurações da folha de acordo co m a necessidade e méto do utilizado pelo Entidade 

Possuir cadastro único de pessoas com  dados de pessoas com foto, integrad o com os outros sistemas

Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pes soa física no site da Receita Federal, por meio 

Possuir validação do dígito verificador de inscriçõe s do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.

Permitir cadastrar e vincular de pendentes no cadastro de pessoas informando o tipo de 

Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configur ar estes contratos possibilitando informar um 

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

Controlar a lotação e localização física dos servid ores.  

Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, 

Permitir indicar para cada funcionário substituto, q uem este está substituindo.

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

servidores com contratos de prazo determinado, atra vés da informação do ato.  

Permitir o controle dos planos previdenciários ou as sistenciais 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 f uncionários, planos, matrículas e período de 

se por vínculo pre videnciário: o plano previdencial ou assistencial a o qual o 

Controlar informações referentes aos estagiários vi nculados com a entidade, bem como sua 

escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.  

suir cadastro de autônomos que prestam serviços à e ntidade, permitindo registrar a data e o 

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

Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamen

cancelamentos por funcionário conforme configuração . 

Controlar os períodos aquisitivos de férias em rela ção a quantidade de dias disponíveis para o gozo 

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

izar as faltas e os descontos de faltas que o funci onário teve dentro do período 

aquisitivo de férias e propiciar o lançamento desta s faltas.  
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O Sistema de Folha de pagamento deverá disponibiliza r acesso para dois usuários e atender na íntegra as  

Conter rotina de configuração de parâmetros da Previ dência Social (RGPS) assim como códigos e os 

Permitir limitar o acesso de usuários às informações  de funcionários de determinados grupos 

do utilizado pelo Entidade 

o com os outros sistemas . 

Permitir consultar a situação cadastral no CPF da pes soa física no site da Receita Federal, por meio 

Possuir validação do dígito verificador de inscriçõe s do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.  

pendentes no cadastro de pessoas informando o tipo de 

Permitir mais de um vínculo para a pessoa e configur ar estes contratos possibilitando informar um 

lo secundário.  

Permite registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, 

ste está substituindo.  

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

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 f uncionários, planos, matrículas e período de 

videnciário: o plano previdencial ou assistencial a o qual o 

Controlar informações referentes aos estagiários vi nculados com a entidade, bem como sua 

suir cadastro de autônomos que prestam serviços à e ntidade, permitindo registrar a data e o 

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

Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias, controle dos lançamen tos, suspensões e 

Controlar os períodos aquisitivos de férias em rela ção a quantidade de dias disponíveis para o gozo 

izar as faltas e os descontos de faltas que o funci onário teve dentro do período 
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XX. Permitir programar o gozo e pagamento das férias ant ecipadamente.

XXI. Permitir a criação de períodos aquisitivos confi

gozo e cancelamentos, suspensões dos períodos ou ma nutenção manual dos períodos aquisitivos.

XXII. Permitir o cadastro de processos judiciais, processo s de pensão alimentícia e reclamatórias 

trabalhistas dos funcionários. 

XXIII. Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexi bilização no controle de funcionários, já que 

dentro do organograma da entidade não se permitem c ontroles adicionais por espécie de contratação ou 

características comuns de determinado grupo

XXIV. Permitir diferentes configurações de férias por carg o.

XXV. Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a or dem de progressão das classes e referências, 

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

XXVI. Possuir p rocesso de progressão salarial automatizado, altera ndo os níveis salariais e salários dos 

funcionários de forma automática.

XXVII. Manter as respectivas informações de progressão sal ariais registradas no histórico salarial do 

servidor, com os atos publicados para

XXVIII. Permitir registrar todas as informações referentes a os atos legais associados às movimentações 

cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são  gerados os registros a serem enviados para o TCE

PR. Os registros d esse cadastro podem ser gerados automaticamente pel o sistema, caso seja informado o 

código do ato durante o cadastramento de uma movime ntação (admissão, alteração de cargo, alteração 

salarial, demissão/exoneração, etc). Esse cadastro,  também, pode ser feit

isso, cadastrar a movimentação de pessoal no própri o cadastro.

XXIX. Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pes soal. Estas movimentações servem para 

alimentar o registro funcional, e também, para gera r informações necessári

cada alteração cadastral - alterações salariais, de cargo, de lotação, admissã o, exoneração ou demissão, 

aposentadoria, falecimento, transferências, etc 

movimentação de pessoal. 

XXX.  Permitir a configuração das tabelas de cálculo, pode ndo 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).

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

conforme legislação. 

XXXII. Permitir a configuração de quais proventos e descont os devem ser considerados como automáticos 

para cada tipo de cálculo (mensal, férias, compl

XXXIII. Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipo s: proventos, descontos e eventos 

informativos que servem somente para realizar o cál culo interno não havendo crédito ou débito do salár io 

pago ao funcionário. 

XXXIV. Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálc ulo em conformidade com as legislações 

vigentes da entidade. 
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Permitir programar o gozo e pagamento das férias ant ecipadamente.  

Permitir a criação de períodos aquisitivos confi guráveis em relação ao período aquisitivo, período de 

gozo e cancelamentos, suspensões dos períodos ou ma nutenção manual dos períodos aquisitivos.

Permitir o cadastro de processos judiciais, processo s de pensão alimentícia e reclamatórias 

Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexi bilização no controle de funcionários, já que 

dentro do organograma da entidade não se permitem c ontroles adicionais por espécie de contratação ou 

características comuns de determinado grupo . 

Permitir diferentes configurações de férias por carg o. 

Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a or dem de progressão das classes e referências, 

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

rocesso de progressão salarial automatizado, altera ndo os níveis salariais e salários dos 

funcionários de forma automática.  

Manter as respectivas informações de progressão sal ariais registradas no histórico salarial do 

servidor, com os atos publicados para  cada servidor ao longo de sua carreira. 

Permitir registrar todas as informações referentes a os atos legais associados às movimentações 

cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são  gerados os registros a serem enviados para o TCE

esse cadastro podem ser gerados automaticamente pel o sistema, caso seja informado o 

código do ato durante o cadastramento de uma movime ntação (admissão, alteração de cargo, alteração 

salarial, demissão/exoneração, etc). Esse cadastro,  também, pode ser feit o manualmente, bastando para 

isso, cadastrar a movimentação de pessoal no própri o cadastro.  

Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pes soal. Estas movimentações servem para 

alimentar o registro funcional, e também, para gera r informações necessári as ao TCE

alterações salariais, de cargo, de lotação, admissã o, exoneração ou demissão, 

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

Permitir a configuração das tabelas de cálculo, pode ndo 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).  

rmitir copiar os dados de uma outra tabela para que  sejam realizadas as devidas alterações, 

Permitir a configuração de quais proventos e descont os devem ser considerados como automáticos 

para cada tipo de cálculo (mensal, férias, compl ementar, etc.) e adicionar as restrições para o cál culo.

Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipo s: proventos, descontos e eventos 

informativos que servem somente para realizar o cál culo interno não havendo crédito ou débito do salár io 

Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálc ulo em conformidade com as legislações 
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guráveis em relação ao período aquisitivo, período de 

gozo e cancelamentos, suspensões dos períodos ou ma nutenção manual dos períodos aquisitivos.  

Permitir o cadastro de processos judiciais, processo s de pensão alimentícia e reclamatórias 

Permitir cadastrar grupos funcionais visando a flexi bilização no controle de funcionários, já que 

dentro do organograma da entidade não se permitem c ontroles adicionais por espécie de contratação ou 

Cadastrar níveis salariais, permitindo definir a or dem de progressão das classes e referências, 

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

rocesso de progressão salarial automatizado, altera ndo os níveis salariais e salários dos 

Manter as respectivas informações de progressão sal ariais registradas no histórico salarial do 

Permitir registrar todas as informações referentes a os atos legais associados às movimentações 

cadastrais do funcionário. Por meio desses dados são  gerados os registros a serem enviados para o TCE -

esse cadastro podem ser gerados automaticamente pel o sistema, caso seja informado o 

código do ato durante o cadastramento de uma movime ntação (admissão, alteração de cargo, alteração 

o manualmente, bastando para 

Permitir o cadastro dos tipos de movimentação de pes soal. Estas movimentações servem para 

as ao TCE-PR. De maneira geral, 

alterações salariais, de cargo, de lotação, admissã o, exoneração ou demissão, 

sofrida pelo funcionário, pode ser considerada um t ipo de 

Permitir a configuração das tabelas de cálculo, pode ndo o usuário incluir novas tabelas, 

definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas  tabelas de acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, 

rmitir copiar os dados de uma outra tabela para que  sejam realizadas as devidas alterações, 

Permitir a configuração de quais proventos e descont os devem ser considerados como automáticos 

ementar, etc.) e adicionar as restrições para o cál culo.  

Permitir o cadastro e manutenção de eventos dos tipo s: proventos, descontos e eventos 

informativos que servem somente para realizar o cál culo interno não havendo crédito ou débito do salár io 

Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálc ulo em conformidade com as legislações 
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XXXV. Permitir a inclusão e configuração de motivos de res cisão e respectivas verbas rescisórias, assim 

como respectivos códigos a serem

XXXVI. Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que 

incidam no cálculo da entidade, ou alterar o proces so de provisionamento para tratar os eventos princi pais 

como médias e/ou vantagens. 

XXXVII. Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono 

pecuniário e aviso prévio referentes às médias e va ntagens percebidas pelos servidores.

XXXVIII. Permitir estipular as regras para "cancelamento" d

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada . Motivos que o funcionário perde o direito às féri as.

XXXIX. Permitir estipular as regras para "suspensão" do per íodo aquisitivo de férias conforme normas 

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

XL. Permitir a configuração de Férias, informando para c ada configuração quantidade de meses 

necessários para aquisição, quantidade de dias de d ireito a férias a

quantidade de dias que podem ser abonados, configur ação de descontos de faltas, ou seja, informar para  

cada configuração de férias as faixas para desconto s de faltas em relação aos dias de direito do perío do 

aquisitivo. 

XLI. Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respecti vo valor conforme o cargo.

XLII. Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagam ento.

XLIII. Possuir rotina de cálculo automático de rescisão par a funcionários com vínculo de prazo 

determinado, na competência em que expira o contrato.

XLIV. Possuir rotina para processamento de cálculos de fér ias individuais, férias coletivas e férias 

programadas. 

XLV. Permitir o desconto de faltas no pagamento das féria s.

XLVI. Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.

XLVII. Permitir calcular individualmente para o funcionário  as verbas rescisórias e também excluir 

rescisões. 

XLVIII. Permitir calcular para vários funcionários, as verba s rescisórias.

XLIX. Permitir calcular uma rescisão complementar para fun cionários que tiverem a rescisão 

L. Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma 

matrícula, podendo ser inseridas informações de pag amento em juízo e número do processo.

LI. Permitir simulações parciais ou totais da folha de p agamento

rescisórias, para a competência atual ou para compe tência futura. Não permitir a emissão de guias e ge ração 

de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é  simulado.

LII. Controlar os afastamentos do funcionário.

LIII. Regi strar automaticamente a movimentação de pessoal ref erente aos afastamentos do funcionário, 

através da informação do ato. 

LIV. Registrar todo o histórico salarial do servidor, re gistrando a automaticamente a movimentação de 

pessoal referente as alterações salari

LV. Calcular alterações salariais de modo coletivo ou p ara níveis salariais do plano de cargos.
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Permitir a inclusão e configuração de motivos de res cisão e respectivas verbas rescisórias, assim 

como respectivos códigos a serem  gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.

Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que 

incidam no cálculo da entidade, ou alterar o proces so de provisionamento para tratar os eventos princi pais 

Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono 

pecuniário e aviso prévio referentes às médias e va ntagens percebidas pelos servidores.

Permitir estipular as regras para "cancelamento" d os períodos aquisitivos de férias conforme as 

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada . Motivos que o funcionário perde o direito às féri as.

Permitir estipular as regras para "suspensão" do per íodo aquisitivo de férias conforme normas 

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

Permitir a configuração de Férias, informando para c ada configuração quantidade de meses 

necessários para aquisição, quantidade de dias de d ireito a férias a  cada vencimento de período aquisitivo, 

quantidade de dias que podem ser abonados, configur ação de descontos de faltas, ou seja, informar para  

cada configuração de férias as faixas para desconto s de faltas em relação aos dias de direito do perío do 

Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respecti vo valor conforme o cargo.

Permitir realizar cálculo simulado da folha de pagam ento.  

Possuir rotina de cálculo automático de rescisão par a funcionários com vínculo de prazo 

em que expira o contrato.  

Possuir rotina para processamento de cálculos de fér ias individuais, férias coletivas e férias 

Permitir o desconto de faltas no pagamento das féria s. 

Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias.  

Permitir calcular individualmente para o funcionário  as verbas rescisórias e também excluir 

Permitir calcular para vários funcionários, as verba s rescisórias.  

Permitir calcular uma rescisão complementar para fun cionários que tiverem a rescisão 

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

matrícula, podendo ser inseridas informações de pag amento em juízo e número do processo.

Permitir simulações parciais ou totais da folha de p agamento  mensal, 13º salário integral, férias e 

rescisórias, para a competência atual ou para compe tência futura. Não permitir a emissão de guias e ge ração 

de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é  simulado.  

Controlar os afastamentos do funcionário.  

strar automaticamente a movimentação de pessoal ref erente aos afastamentos do funcionário, 

Registrar todo o histórico salarial do servidor, re gistrando a automaticamente a movimentação de 

pessoal referente as alterações salari ais do servidor, através da informação do ato.  

Calcular alterações salariais de modo coletivo ou p ara níveis salariais do plano de cargos.
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Permitir a inclusão e configuração de motivos de res cisão e respectivas verbas rescisórias, assim 

gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.  

Permitir configurar o cálculo da provisão de férias e 13º salário, adicionando novos eventos que 

incidam no cálculo da entidade, ou alterar o proces so de provisionamento para tratar os eventos princi pais 

Permitir a configuração dos proventos para cálculos de férias, rescisão, 13º salário, abono 

pecuniário e aviso prévio referentes às médias e va ntagens percebidas pelos servidores.  

os períodos aquisitivos de férias conforme as 

normas previstas em estatuto e/ou lei regulamentada . Motivos que o funcionário perde o direito às féri as. 

Permitir estipular as regras para "suspensão" do per íodo aquisitivo de férias conforme normas 

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

Permitir a configuração de Férias, informando para c ada configuração quantidade de meses 

cada vencimento de período aquisitivo, 

quantidade de dias que podem ser abonados, configur ação de descontos de faltas, ou seja, informar para  

cada configuração de férias as faixas para desconto s de faltas em relação aos dias de direito do perío do 

Permitir cadastrar tipos de diárias e o seu respecti vo valor conforme o cargo.  

Possuir rotina de cálculo automático de rescisão par a funcionários com vínculo de prazo 

Possuir rotina para processamento de cálculos de fér ias individuais, férias coletivas e férias 

Permitir calcular individualmente para o funcionário  as verbas rescisórias e também excluir 

Permitir calcular uma rescisão complementar para fun cionários que tiverem a rescisão calculada. 

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

matrícula, podendo ser inseridas informações de pag amento em juízo e número do processo.  

mensal, 13º salário integral, férias e 

rescisórias, para a competência atual ou para compe tência futura. Não permitir a emissão de guias e ge ração 

strar automaticamente a movimentação de pessoal ref erente aos afastamentos do funcionário, 

Registrar todo o histórico salarial do servidor, re gistrando a automaticamente a movimentação de 

 

Calcular alterações salariais de modo coletivo ou p ara níveis salariais do plano de cargos.  
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LVI. Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e 

níveis salariais. 

LVII. Permite também a progressão salarial dos planos sala riais ajustados para todos os funcionários que 

encontram no plano especificado.

LVIII. Permitir a inserção de dados adicionais, possibilita ndo informar novos campos para o cadastro de 

níveis salariais conforme a sua necessidade.

LIX. Bloquear qualquer tentativa de alteração no históri co de funcionário quando o processamento da 

folha estiver com data informada.  

LX. Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique m agrupados em lotes diferentes e possibilita 

fechar o p rocessamento dos lotes em grupo.

LXI. Emitir o resumo da folha por período com todos os ti pos de proventos e descontos gerados na 

folha, mostrando o valor total e a quantidade total  de funcionários. Além disso, permitir selecionar a s 

informações, assim como agr upar os dados, e também ordená

LXII. 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.

LXIII. Permitir a emissão de guia de recolhim

escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a se leção das informações.

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

para funcionários que não po ssuem rescisão por motivo de morte, pois as informa ções referentes à rescisão 

são geradas automaticamente pelo processo da Sefip.

LXV. Emitir o formulário da Derf (Documento Específico de Recolhimento do FGTS), selecionar as 

informações que constarão no relatór

LXVI. Emitir comparativo de situações dos servidores entre  duas competências, inclusive com anos 

diferentes. 

LXVII. Emitir comparativo de valores referentes a proventos  e descontos dos servidores entre duas 

competências, inclusive com anos diferentes.

LXVIII. Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais co mpetências, inclusive com anos diferentes.

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

LXX. Permitir a consulta prévia das médias e vantagens qu e cada servi

13º salário ou rescisão de contrato.

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

acordo com a competência informada e o processament o dela para cada funcionário.

LXXII. Permitir a reestruturação da classificação institucion al de um exercício para outro através da 

mudança de organogramas. 

LXXIII. Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade s erá possível cadastrar funcionários idênticos 

aos funcionários já demitidos, sem a nec

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

LXXV. Permitir a integração com o sistema de contabilidade  para geração automática dos empenhos e 

ordens de pagamentos da folha de pagamen
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Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e 

Permite também a progressão salarial dos planos sala riais ajustados para todos os funcionários que 

encontram no plano especificado.  

Permitir a inserção de dados adicionais, possibilita ndo informar novos campos para o cadastro de 

a sua necessidade.  

Bloquear qualquer tentativa de alteração no históri co de funcionário quando o processamento da 

 

Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique m agrupados em lotes diferentes e possibilita 

rocessamento dos lotes em grupo.  

Emitir o resumo da folha por período com todos os ti pos de proventos e descontos gerados na 

folha, mostrando o valor total e a quantidade total  de funcionários. Além disso, permitir selecionar a s 

upar os dados, e também ordená -los. 

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 de guia de recolhim ento da previdência municipal (GPM). Ao emiti

escolher o modelo, o tipo de impressão e fazer a se leção das informações.  

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

ssuem rescisão por motivo de morte, pois as informa ções referentes à rescisão 

são geradas automaticamente pelo processo da Sefip.  

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

informações que constarão no relatór io e ordená-las. 

Emitir comparativo de situações dos servidores entre  duas competências, inclusive com anos 

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

competências, inclusive com anos diferentes.  

Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais co mpetências, inclusive com anos diferentes.

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

Permitir a consulta prévia das médias e vantagens qu e cada servi dor 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 processament o dela para cada funcionário.

mitir a reestruturação da classificação institucion al de um exercício para outro através da 

Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade s erá possível cadastrar funcionários idênticos 

aos funcionários já demitidos, sem a nec essidade redigitar todos os dados. 

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

Permitir a integração com o sistema de contabilidade  para geração automática dos empenhos e 

ordens de pagamentos da folha de pagamen to e respectivos encargos patronais. 
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Propiciar a adição de classes e referências através do histórico de cargos, salários, informações e 

Permite também a progressão salarial dos planos sala riais ajustados para todos os funcionários que 

Permitir a inserção de dados adicionais, possibilita ndo informar novos campos para o cadastro de 

Bloquear qualquer tentativa de alteração no históri co de funcionário quando o processamento da 

Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fique m agrupados em lotes diferentes e possibilita 

Emitir o resumo da folha por período com todos os ti pos de proventos e descontos gerados na 

folha, mostrando o valor total e a quantidade total  de funcionários. Além disso, permitir selecionar a s 

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.  

ento da previdência municipal (GPM). Ao emiti -la, poderá 

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

ssuem rescisão por motivo de morte, pois as informa ções referentes à rescisão 

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

Emitir comparativo de situações dos servidores entre  duas competências, inclusive com anos 

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

Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais co mpetências, inclusive com anos diferentes.  

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

dor tem direito a receber em férias, 

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

acordo com a competência informada e o processament o dela para cada funcionário.  

mitir a reestruturação da classificação institucion al de um exercício para outro através da 

Permitir a readmissão em massa. Esta funcionalidade s erá possível cadastrar funcionários idênticos 

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

Permitir a integração com o sistema de contabilidade  para geração automática dos empenhos e 
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LXXVI. Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o 

processamento para cada funcionário.

LXXVII. Permitir consultar os contratos, períodos e situaçõe s que a pessoa se encontra nos regis

informados. 

LXXVIII. Permitir registrar casos de moléstias graves por mei o 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.

LXXIX. Ter cadastro de servidores com todos os ca

possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de reg istro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28  de 

março de 2007. 

LXXX. Registrar os atos e todas as movimentações de pesso al do servidor, tais como: al

alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentado ria, afastamentos conforme a solicitações do TCE

LXXXI.  Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Contr ole de Óbitos). Serve para atender ao 

convênio firmado entre o Ministério da

Identificar as pessoas falecidas para cessar o paga mento de aposentados e pensionistas.

LXXXII.  Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.

LXXXIII.  Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a gera ção

LXXXIV.  Gerar em arquivo magnético a relação de todos os se rvidores admitidos e demitidos na 

competência ou dia informado (CAGED).

LXXXV.  Emitir informações que comprovem o rendimento e rete nção de imposto de renda retido na 

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

LXXXVII. Gerar o arquivo com a relação dos funcionários para  Rais, além disso, pode

outras entidades para gerar dados para o arquivo e informar

funcionários. 

LXXXVIII.  Propiciar a classificação "SISPREV WEB".

LXXXIX.         Permitir gerar informações de dados cadastrados no sistema para atendimento das exigências 

legais do TCE-PR. 

XC.   Permitir aos usuários por meio de dispositivo 

Consultada 

XCI.  Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de rendimentos para 

IRPF na Entidade consultada. 

11.2. APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.

I.  Permitir o controle de emprést

folha mensal ou na rescisão. 

II. Permitir a limitação do acesso de usuários às inform ações de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatício s.
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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 situaçõe s que a pessoa se encontra nos regis

Permitir registrar casos de moléstias graves por mei o do CID à pessoa, com data inicial e data final 

quando for o caso. Estas informações servem de base  para isenção do I.R.R.F por moléstia grave.

Ter cadastro de servidores com todos os ca mpos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de reg istro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28  de 

Registrar os atos e todas as movimentações de pesso al do servidor, tais como: al

alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentado ria, afastamentos conforme a solicitações do TCE

Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Contr ole de Óbitos). Serve para atender ao 

convênio firmado entre o Ministério da  Previdência Social e os governos estaduais e municipa is do 

Identificar as pessoas falecidas para cessar o paga mento de aposentados e pensionistas.

Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.  

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

Gerar em arquivo magnético a relação de todos os se rvidores admitidos e demitidos na 

competência ou dia informado (CAGED).  

Emitir informações que comprovem o rendimento e rete nção de imposto de renda retido na 

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, além disso, pode

outras entidades para gerar dados para o arquivo e informar  o mês base para a remuneração dos 

Propiciar a classificação "SISPREV WEB".  

Permitir gerar informações de dados cadastrados no sistema para atendimento das exigências 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu holerite na Entidade 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de rendimentos para 

11.2. APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.  

Permitir o controle de emprést imos concedidos a servidores com desconto automátic o das parcelas na 

Permitir a limitação do acesso de usuários às inform ações de funcionários de determinados grupos 

funcionais, organogramas e/ou vínculos empregatício s. 
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Permitir consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o 

Permitir consultar os contratos, períodos e situaçõe s que a pessoa se encontra nos regis tros 

Permitir registrar casos de moléstias graves por mei o 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.  

mpos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de reg istro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28  de 

Registrar os atos e todas as movimentações de pesso al do servidor, tais como: al terações salariais, 

alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentado ria, afastamentos conforme a solicitações do TCE -PR. 

Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Contr ole de Óbitos). Serve para atender ao 

Previdência Social e os governos estaduais e municipa is do 

Identificar as pessoas falecidas para cessar o paga mento de aposentados e pensionistas.  

de arquivos retificadores (RDE, RDT, RRD).  

Gerar em arquivo magnético a relação de todos os se rvidores admitidos e demitidos na 

Emitir informações que comprovem o rendimento e rete nção 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, além disso, pode -se selecionar 

o mês base para a remuneração dos 

Permitir gerar informações de dados cadastrados no sistema para atendimento das exigências 

móvel a consulta do seu holerite na Entidade 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel a consulta do seu Informe de rendimentos para 

imos concedidos a servidores com desconto automátic o das parcelas na 

Permitir a limitação do acesso de usuários às inform ações de funcionários de determinados grupos 
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III.  Propiciar o lançamento de históricos do tempo de ser viço anterior, permitindo averbar esses 

períodos anteriores como: 

a) Tempo para a aquisição de licença

b) Tempo para a aquisição de adicional;

c) Tempo válido para a contagem de tempo de serviç

IV. Permitir o registro de salários de contribuição d as experiências anteriores a admissão nesta entidad e, 

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

V. Permitir o cadastro das emissões de certidão de te mpo de serviço.

VI.  Registrar atos de elogio, advertência e punição.

VII.Propiciar a geração automática de afastamento.

VIII.  Propiciar que seja informado o responsável pelo ato.

IX. Propiciar o cadastro de processos administrativos pa ra identificar motivos que levem a exoneração 

ou demissão de um funcionário concursado, podendo info rmar a banca avaliadora e a conclusão 

do processo. 

X. Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exi gido para o cargo, informando ao usuário se 

for cadastrado algum servidor que não tenha o nível  mínimo

XI. Permitir o controle de níveis salariais do cargo.

XII. Propiciar as informações dos processos de aposentado rias e pensões integrado com a folha de 

pagamento. 

XIII. Registrar os históricos dos processos de requerimen tos de aposentadorias e pensões.

XIV. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente  ao requerimento de 

aposentadorias e pensões.

XV. Propiciar o cadastro de pensionistas integrado com a  folha de pagamento.

XVI. Propiciar o controle de pensionistas permitindo indi car se a pensão é por morte ou ju

XVII. Permitir a inserção de representante legal do benefi ciário menor ou incapaz.

XVIII. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente concessão de benefícios de 

pensão. 

XIX. Permitir o cadastro de concursos públicos e processo s seletivos para provi

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

XX. Permitir a separação dos candidatos por região, área , avaliações, candidatos, perfil do cargo 

concorrido a vaga. 

XXI. Permitir o cadastro da forma 

classificação) das avaliações do concurso público.

XXII. Permitir o cadastro de comissões avaliadora dos conc ursos e seus membros que irão participar 

sendo presidente, secretário ou membro.

XXIII. Permitir o cadas tro de atestados com informação do CID (Classificaç ão Internacional de Doenças).

XXIV. Permitir o controle dos atestados através de laudos médicos.

XXV. Propiciar o controle por meio do laudo médico se o s ervidor já se encontra em readaptação pelo 

mesmo CID (Classifi cação Internacional de Doenças) do atestado.
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Propiciar o lançamento de históricos do tempo de ser viço anterior, permitindo averbar esses 

Tempo para a aquisição de licença -prêmio; 

Tempo para a aquisição de adicional;  

Tempo válido para a contagem de tempo de serviç o. 

IV. Permitir o registro de salários de contribuição d as experiências anteriores a admissão nesta entidad e, 

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

V. Permitir o cadastro das emissões de certidão de te mpo de serviço.  

Registrar atos de elogio, advertência e punição.  

VII.Propiciar a geração automática de afastamento.  

Propiciar que seja informado o responsável pelo ato.  

Propiciar o cadastro de processos administrativos pa ra identificar motivos que levem a exoneração 

demissão de um funcionário concursado, podendo info rmar a banca avaliadora e a conclusão 

Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exi gido 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.  

Propiciar as informações dos processos de aposentado rias e pensões integrado com a folha de 

Registrar os históricos dos processos de requerimen tos de aposentadorias e pensões.

automaticamente a movimentação de pessoal referente  ao requerimento de 

aposentadorias e pensões.  

Propiciar o cadastro de pensionistas integrado com a  folha de pagamento.  

Propiciar o controle de pensionistas permitindo indi car se a pensão é por morte ou ju

Permitir a inserção de representante legal do benefi ciário menor ou incapaz.

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente concessão de benefícios de 

Permitir o cadastro de concursos públicos e processo s seletivos para provi

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

Permitir a separação dos candidatos por região, área , avaliações, candidatos, perfil do cargo 

Permitir o cadastro da forma como serão informados os resultados finais (aprovaç ão e 

classificação) das avaliações do concurso público.  

Permitir o cadastro de comissões avaliadora dos conc ursos e seus membros que irão participar 

sendo presidente, secretário ou membro.  

tro de atestados com informação do CID (Classificaç ão Internacional de Doenças).

Permitir o controle dos atestados através de laudos médicos.  

Propiciar o controle por meio do laudo médico se o s ervidor já se encontra em readaptação pelo 

cação Internacional de Doenças) do atestado.  
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Propiciar o lançamento de históricos do tempo de ser viço anterior, permitindo averbar esses 

IV. Permitir o registro de salários de contribuição d as experiências anteriores a admissão nesta entidad e, 

Propiciar o cadastro de processos administrativos pa ra identificar motivos que levem a exoneração 

demissão de um funcionário concursado, podendo info rmar a banca avaliadora e a conclusão 

Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exi gido para o cargo, informando ao usuário se 

Propiciar as informações dos processos de aposentado rias e pensões integrado com a folha de 

Registrar os históricos dos processos de requerimen tos de aposentadorias e pensões.  

automaticamente a movimentação de pessoal referente  ao requerimento de 

 

Propiciar o controle de pensionistas permitindo indi car se a pensão é por morte ou ju dicial. 

Permitir a inserção de representante legal do benefi ciário menor ou incapaz.  

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente concessão de benefícios de 

Permitir o cadastro de concursos públicos e processo s seletivos para provi mento de vagas de 

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

Permitir a separação dos candidatos por região, área , avaliações, candidatos, perfil do cargo 

como serão informados os resultados finais (aprovaç ão e 

Permitir o cadastro de comissões avaliadora dos conc ursos e seus membros que irão participar 

tro de atestados com informação do CID (Classificaç ão Internacional de Doenças).  

Propiciar o controle por meio do laudo médico se o s ervidor já se encontra em readaptação pelo 
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XXVI. Permitir no deferimento do laudo médico a geração au tomática de afastamentos.

XXVII. Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestad o, possibilitando sua impressão agrupados ao 

momento do Cadastro de Laudos Médico

XXVIII. Propiciar o agendamento e posterior registro de cons ultas e exames ocupacionais.

XXIX. Permitir o cadastro de responsáveis pelos PPP 

XXX. Oferecer a opção para agendamento de consultas e ex ames médicos.

XXXI. Propiciar o cadastro de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou 

não de equipamento de segurança, entrevista com o f uncionário e testemunhas do acidente.

XXXII. Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médi ca "Anamnese", para fazer a entrevista 

saúde do candidato a vaga da função na entidade.

XXXIII. Permitir o cadastro de médicos que faram parte da ju nta médica podendo ser composta por um ou 

vários médicos. 

XXXIV. Permitir o cadastro ou vinculação pessoa jurídica co mo instituição médica

XXXV. Permitir o cadastro de acompanhamento das informações da avaliação da s ituação 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 pa ra gerar o PPP (Perfil Profissiográfic

Previdenciário) 

XXXVI. Permitir o cadastro dos fatores de risco a que se ex põe um funcionário, servindo para a geração do 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

XXXVII. Permitir o registro das informações referentes às ex posições a fatores de risco, que possam 

causar danos a saúde ou integridade dos funcionários , servindo para a geração do PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário).

XXXVIII. Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção 

Individual). Essas informações serv

XXXIX. Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua atividade 

profissional. 

XL. Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equ ipamentos de Proteção Individu

Equipamento de Proteção Coletiva 

XLI. Permitir o planejamento e execução de cursos de aper feiçoamento com as seguintes 

características: 

a) Definir cronograma, carga horária e data da emissão  de certificado;

b) Propiciar a informação do ministr

c) Permitir identificar se o curso foi por iniciativa d a empresa ou por solic

servidores. 

XLII. Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio pr obatório, avaliação de desempenho e outras 

avaliações para os funcionários segundo 

XLIII.  Propiciar o controle das informações referente estág io probatório, avaliando o servidor perante o 

atingimento da média/somatório definido ou necessid ade de geraçã
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Permitir no deferimento do laudo médico a geração au tomática de afastamentos.

Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestad o, possibilitando sua impressão agrupados ao 

momento do Cadastro de Laudos Médico s. 

Propiciar o agendamento e posterior registro de cons ultas e exames ocupacionais.

Permitir o cadastro de responsáveis pelos PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

Oferecer a opção para agendamento de consultas e ex ames médicos.  

de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou 

não de equipamento de segurança, entrevista com o f uncionário e testemunhas do acidente.

Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médi ca "Anamnese", para fazer a entrevista 

saúde do candidato a vaga da função na entidade.  

Permitir o cadastro de médicos que faram parte da ju nta médica podendo ser composta por um ou 

Permitir o cadastro ou vinculação pessoa jurídica co mo instituição médica  

de acompanhamento das informações da avaliação da s ituação 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 pa ra gerar o PPP (Perfil Profissiográfic

Permitir o cadastro dos fatores de risco a que se ex põe um funcionário, servindo para a geração do 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).  

Permitir o registro das informações referentes às ex posições a fatores de risco, que possam 

ausar danos a saúde ou integridade dos funcionários , servindo para a geração do PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário).  

Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção 

Individual). Essas informações serv em para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciár io).

Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua atividade 

Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equ ipamentos de Proteção Individu

Equipamento de Proteção Coletiva - EPC. 

Permitir o planejamento e execução de cursos de aper feiçoamento com as seguintes 

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

Propiciar a informação do ministr ante; 

Permitir identificar se o curso foi por iniciativa d a empresa ou por solic

Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio pr obatório, avaliação de desempenho e outras 

avaliações para os funcionários segundo a classificação que a entidade julgar necessário ap licar.

Propiciar o controle das informações referente estág io probatório, avaliando o servidor perante o 

atingimento da média/somatório definido ou necessid ade de geraçã o de processos administrativ
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Permitir no deferimento do laudo médico a geração au tomática de afastamentos.  

Permitir a seleção de relatórios por tipo de atestad o, possibilitando sua impressão agrupados ao 

Propiciar o agendamento e posterior registro de cons ultas e exames ocupacionais.  

Perfil Profissiográfico Previdenciário  

de acidentes de trabalho com registro dos dados do acidente, utilização ou 

não de equipamento de segurança, entrevista com o f uncionário e testemunhas do acidente.  

Propiciar o cadastramento da ficha de avaliação médi ca "Anamnese", para fazer a entrevista de 

Permitir o cadastro de médicos que faram parte da ju nta médica podendo ser composta por um ou 

 

de acompanhamento das informações da avaliação da s ituação 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 pa ra gerar o PPP (Perfil Profissiográfic o 

Permitir o cadastro dos fatores de risco a que se ex põe um funcionário, servindo para a geração do 

Permitir o registro das informações referentes às ex posições a fatores de risco, que possam 

ausar danos a saúde ou integridade dos funcionários , servindo para a geração do PPP (Perfil 

Permitir o cadastro dos requisitos do Ministério do Trabalho para EPI (Equipamento de Proteção 

em para gerar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciár io).  

Permitir o cadastro de período em que o funcionário desempenhou a função, ou seja, sua atividade 

Permitir o cadastro de aquisição pela entidade de Equ ipamentos de Proteção Individu al - EPI e 

Permitir o planejamento e execução de cursos de aper feiçoamento com as seguintes 

Permitir identificar se o curso foi por iniciativa d a empresa ou por solic itação dos próprios 

Permitir o cadastro de avaliações de tipo estágio pr obatório, avaliação de desempenho e outras 

a classificação que a entidade julgar necessário ap licar.  

Propiciar o controle das informações referente estág io probatório, avaliando o servidor perante o 

o de processos administrativ o 
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XLIV. Permitir o cadastro na forma de avaliação do servido r que encontra

órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vincu lando automaticamente ao servidor na sua admissão 

por concurso. 

XLV. Permitir a definição de afasta

período de avaliação do funcionário.

XLVI. Permitir a definição para cada tipo de avaliação, af astamentos que não serão permitidos 

período de avaliação. 

XLVII. Permitir a definição para cada tipo de avaliação quantidade de dias de a fastamento necessários 

para gerar processo administrativo.

XLVIII. Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá 

causar atraso no período de avaliação do f

definida. 

XLIX. Permitir a definição de fatores ou quesitos para cad a tipo de avaliação, como por exemplo de 

experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina,  proatividade, produtividade, res

as faixas dos conceitos considerados.

L. Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os m embros que irão participar dentr

vigente informado. 

LI. Propiciar o cadastro das avaliações que o funcionári o teve participação

bem como, o parecer do RH e feedback do funcionário .

LII.  Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente a concessão de adicional ao 

servidor, através da informação do ato.

LII. Possuir controle de compensação hora

LIII. Propiciar a identificação o tipo da transferência en tre cedência ou recebimento do servidor.

LIV. Permitir a configuração de quais afastamentos ou ava liações podem levar a geração dos processos 

administrativos. 

LV. Permitir as configurações de dif

cargo. 

LVI. Permitir a configuração do período para a aquisição da licença

LVII.  Permitir a configuração do período de gozo da licenç a ao ser lançado como um afastamen

tipo do afastamento. 

LVIII. Propiciar a configuração de quais afastamentos e qua l a quantidade de dias afastados fazem com 

que o período de aquisição de licença

LIX. Propiciar a configuração d

aquisição de licença- prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.

LX. Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos 

adicionais. 

LXI. Perm itir a utilização dos tempos de experiências anteri ores para mais de uma matrícula atual do 

servidor. 
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Permitir o cadastro na forma de avaliação do servido r que encontra -se de acordo com o estatuto do 

órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vincu lando automaticamente ao servidor na sua admissão 

Permitir a definição de afasta mentos para cada tipo de avaliação que poderão caus ar atrasos no 

período de avaliação do funcionário.  

Permitir a definição para cada tipo de avaliação, af astamentos que não serão permitidos 

para cada tipo de avaliação quantidade de dias de a fastamento necessários 

gerar processo administrativo.  

Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá 

causar atraso no período de avaliação do f uncionário, assim como quantos dias atras

Permitir a definição de fatores ou quesitos para cad a tipo de avaliação, como por exemplo de 

experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina,  proatividade, produtividade, res

as faixas dos conceitos considerados.  

Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os m embros que irão participar dentr

Propiciar o cadastro das avaliações que o funcionári o teve participação  nos ciclos de avaliação, 

bem como, o parecer do RH e feedback do funcionário . 

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente a concessão de adicional ao 

servidor, através da informação do ato.  

Possuir controle de compensação hora s. 

Propiciar a identificação o tipo da transferência en tre cedência ou recebimento do servidor.

Permitir a configuração de quais afastamentos ou ava liações podem levar a geração dos processos 

Permitir as configurações de dif erentes formas de contagem de períodos de licença

Permitir a configuração do período para a aquisição da licença -prêmio e m anos ou em dias.

Permitir a configuração do período de gozo da licenç a ao ser lançado como um afastamen

Propiciar a configuração de quais afastamentos e qua l a quantidade de dias afastados fazem com 

que o período de aquisição de licença -prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.

Propiciar a configuração d e quais motivos e quantidades de faltas fazem com q ue o período de 

prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.  

Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos 

itir a utilização dos tempos de experiências anteri ores para mais de uma matrícula atual do 
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se de acordo com o estatuto do 

órgão definindo um tipo de avaliação padrão e vincu lando automaticamente ao servidor na sua admissão 

mentos para cada tipo de avaliação que poderão caus ar atrasos no 

Permitir a definição para cada tipo de avaliação, af astamentos que não serão permitidos durante o 

para cada tipo de avaliação quantidade de dias de a fastamento necessários 

Permitir a definição para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá 

uncionário, assim como quantos dias atras ará para a quantidade 

Permitir a definição de fatores ou quesitos para cad a tipo de avaliação, como por exemplo de 

experiência, pontualidade, assiduidade, disciplina,  proatividade, produtividade, res ponsabilidade e definir 

Permitir o cadastro das comissões avaliadoras e os m embros que irão participar dentr o do período 

nos ciclos de avaliação, 

Registrar automaticamente a movimentação de pessoal  referente a concessão de adicional ao 

Propiciar a identificação o tipo da transferência en tre cedência ou recebimento do servidor.  

Permitir a configuração de quais afastamentos ou ava liações podem levar a geração dos processos 

erentes formas de contagem de períodos de licença -prêmio por 

m anos ou em dias.  

Permitir a configuração do período de gozo da licenç a ao ser lançado como um afastamen to e qual o 

Propiciar a configuração de quais afastamentos e qua l a quantidade de dias afastados fazem com 

prêmio do funcionário seja cancelado ou postergado.  

e quais motivos e quantidades de faltas fazem com q ue o período de 

Permitir as configurações de diferentes formas de co ntagem de períodos para a aquisição de 

itir a utilização dos tempos de experiências anteri ores para mais de uma matrícula atual do 
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LXII. Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados  de contratos anteriores para mais de uma 

matrícula atual do servidor. 

LXIII.  Propiciar a confi guração de quais afastamentos e qual a quantidade d e dias afastados fazem com que 

o período de aquisição de adicional do funcionári

LXIV. Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem

período de aquisição de adicional do funcionário se ja cancelado ou postergado.

LXV. Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de  aposentadoria: “Tempo de Serviço”, “Idade”, 

“Invalidez”, “Compulsória”, “Especial” (Professor).

LXVI.   Perm itir a parametrização dos tempos mínimos necessário s para o cálculo da aposentadoria para 

cada tipo de aposentadoria. 

LXVII. Permitir o registro do valor do piso e do teto salar ial para o pagamento de aposentadorias indicados 

para um período. 

LXVIII. Propo rcionar o controle automático dos períodos de aquis ição de adicionais conforme as 

configurações. 

LXIX. Proporcionar o controle dos períodos de aquisição de  licenças

licença-prêmio. 

LXX. Oportunizar o controle dos afastam

mesmo. 

LXXI. Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente aos afastamentos do 

funcionário, por meio da informação do ato.

LXXII. Propiciar o encerramento do concurso para n

que participaram a fim de serem admitidos como func ionários.

LXXIII. Permitir o controle do nível de escolaridade do serv idor.

LXXIV. Viabilizar a efetuação do encerramento dos cursos of erecidos pela entid

LXXV. Permitir os registros dos tempos referentes a contra tos rescindidos anteriormente, experiências 

anteriores e averbações que devem ser contados para  adicionais, licenças

LXXVI. Permitir o registro dos históricos salariais do servidor.

LXXVII. Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente as alterações salariais do 

servidor por meio da informação do ato.

LXXVIII.. Propiciar o registro do histórico de alterações de c argo do servidor

LXXIX. Permitir a geração das despesas referentes aos plano s de saúde no período informado cadastrando 

nas despesas do funcionário. 

LXXX. Propiciar a importação dos planos de saúde com todas  as informações de contrato, abrangência, 

valor atual do plano d a operadora para o cadastro de despesa de plano de saúde do funcionário.

LXXXI. Propiciar a geração das avaliações para os funcionár ios que estiverem com a configuração 

estabelecida. 

LXXXII. Propiciar a geração das avaliações de estágio probat ório, avaliaç

desempenho, avaliações extraordinárias e outras ava liações para os funcionários conforme a necessidade  

da entidade. 
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Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados  de contratos anteriores para mais de uma 

guração de quais afastamentos e qual a quantidade d e dias afastados fazem com que 

o período de aquisição de adicional do funcionári o seja cancelado ou postergado. 

Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem

período de aquisição de adicional do funcionário se ja cancelado ou postergado.  

Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de  aposentadoria: “Tempo de Serviço”, “Idade”, 

“Invalidez”, “Compulsória”, “Especial” (Professor).  

itir a parametrização dos tempos mínimos necessário s para o cálculo da aposentadoria para 

Permitir o registro do valor do piso e do teto salar ial para o pagamento de aposentadorias indicados 

rcionar o controle automático dos períodos de aquis ição de adicionais conforme as 

Proporcionar o controle dos períodos de aquisição de  licenças -prêmio conforme as configurações da 

Oportunizar o controle dos afastam entos do funcionário, integrado com a folha de paga mento do 

Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente aos afastamentos do 

funcionário, por meio da informação do ato.  

Propiciar o encerramento do concurso para n ão ocorrer alterações das informações e candidatos 

que participaram a fim de serem admitidos como func ionários.  

Permitir o controle do nível de escolaridade do serv idor.  

Viabilizar a efetuação do encerramento dos cursos of erecidos pela entid ade aos funcionários.

Permitir os registros dos tempos referentes a contra tos rescindidos anteriormente, experiências 

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

históricos salariais do servidor.  

Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente as alterações salariais do 

servidor por meio da informação do ato.  

Propiciar o registro do histórico de alterações de c argo do servidor . 

Permitir a geração das despesas referentes aos plano s de saúde no período informado cadastrando 

Propiciar a importação dos planos de saúde com todas  as informações de contrato, abrangência, 

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

Propiciar a geração das avaliações para os funcionár ios que estiverem com a configuração 

Propiciar a geração das avaliações de estágio probat ório, avaliaç ão 360º, avaliação de 

desempenho, avaliações extraordinárias e outras ava liações para os funcionários conforme a necessidade  
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Permitir a utilização dos tempos ainda não averbados  de contratos anteriores para mais de uma 

guração de quais afastamentos e qual a quantidade d e dias afastados fazem com que 

Propiciar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem  com que o 

Possibilidade de controlar cinco tipos diferentes de  aposentadoria: “Tempo de Serviço”, “Idade”, 

itir a parametrização dos tempos mínimos necessário s para o cálculo da aposentadoria para 

Permitir o registro do valor do piso e do teto salar ial para o pagamento de aposentadorias indicados 

rcionar o controle automático dos períodos de aquis ição de adicionais conforme as 

prêmio conforme as configurações da 

entos do funcionário, integrado com a folha de paga mento do 

Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente aos afastamentos do 

ão ocorrer alterações das informações e candidatos 

ade aos funcionários.  

Permitir os registros dos tempos referentes a contra tos rescindidos anteriormente, experiências 

prêmio ou tempo de serviço.  

Propiciar o registro automático da movimentação de p essoal referente as alterações salariais do 

Permitir a geração das despesas referentes aos plano s de saúde no período informado cadastrando 

Propiciar a importação dos planos de saúde com todas  as informações de contrato, abrangência, 

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

Propiciar a geração das avaliações para os funcionár ios que estiverem com a configuração 

ão 360º, avaliação de 

desempenho, avaliações extraordinárias e outras ava liações para os funcionários conforme a necessidade  
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LXXXIII. Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de 

agendamento da execução da rotina.

LXXXIV. Propiciar a emissão dos relatórios referentes aos da dos cadastrais de planos de saúde.

LXXXV.Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pess oa, dependentes, experiências anteriores, 

averbações e bolsas de estudo. 

LXXXVI. Propiciar a e missão de relatórios referente a pessoa, compreende ndo as informações de 

dependentes, experiências anteriores, averbações pa ra aposentadoria, licença

de serviço e bolsa de estudo. 

7LXXXVII. Propiciar a emissão da ficha de avalia

saúde do candidato a vaga da função na entidade.

LXXXIX. Permitir a configuração de movimentações de pessoal,  conforme a solicitação do TCE.

XC. Propiciar o cadastro de comunicação de acidente de t rabalho 

de Acidente de Trabalho - CAT para o INSS.

XCII.  Propiciar a emissão do Perfil Profissiográfico Previden ciário 

do servidor, conforme o layout da Previdência Social

 

11.3. APLICATIVO DE PONTO ELETRÔNICO

I. Permitir registrar o quadro de cargos da entidade, i nformando a descrição, o percentual mínimo, o 

ato de criação e do percentual mínimo e também o at o de revogação.

II. Possibilitar realizar a manutenção das marcações das  matrículas

III. Possibilitar o bloqueio d e manutenção para o período de apuração

IV. Possibilitar o cadastro de tipos de ausências para j ustificativas de faltas.

V. Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento , Conferência, Congresso, Palestra, 

Seminário, Encontro técnico, Fórum, Workshop, Nasc

VI. Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal. Exemplo: Efetivos, comissionados, 

temporários, agentes políticos. 

VII. Permitir a configuração de layout de importação padr ão de EFD e layout específico do cliente.

VIII. Aplicação total mente integrada com o sistema de Recursos Humanos e  Folha, não gerando 

duplicidade de informações 

IX. Disponibilizar serviço web das funcionalidades para  migrar dados para o sistema

X. Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por  data inicial e final do pe

servidor, por regime, por centro de custo, por carg o e por lote.

XI. Permitir a configuração de vários tipos de horários para o servidor.
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Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de 

rotina.  

Propiciar a emissão dos relatórios referentes aos da dos cadastrais de planos de saúde.

Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pess oa, dependentes, experiências anteriores, 

missão de relatórios referente a pessoa, compreende ndo as informações de 

dependentes, experiências anteriores, averbações pa ra aposentadoria, licença -prêmio, adicionais de tempo 

Propiciar a emissão da ficha de avalia ção médica "Anamnese", preenchendo a entrevista de 

saúde do candidato a vaga da função na entidade.  

Permitir a configuração de movimentações de pessoal,  conforme a solicitação do TCE.

Propiciar o cadastro de comunicação de acidente de t rabalho para posterior emissão da Comunicação 

CAT para o INSS.  

Propiciar a emissão do Perfil Profissiográfico Previden ciário – PPP, baseado no histórico 

do servidor, conforme o layout da Previdência Social  

APLICATIVO DE PONTO ELETRÔNICO . 

Permitir registrar o quadro de cargos da entidade, i nformando a descrição, o percentual mínimo, o 

ato de criação e do percentual mínimo e também o at o de revogação.  

Possibilitar realizar a manutenção das marcações das  matrículas  

e manutenção para o período de apuração  

Possibilitar o cadastro de tipos de ausências para j ustificativas de faltas.  

Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento , Conferência, Congresso, Palestra, 

Seminário, Encontro técnico, Fórum, Workshop, Nasc imento de filho(a). 

Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal. Exemplo: Efetivos, comissionados, 

Permitir a configuração de layout de importação padr ão de EFD e layout específico do cliente.

mente integrada com o sistema de Recursos Humanos e  Folha, não gerando 

Disponibilizar serviço web das funcionalidades para  migrar dados para o sistema

Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por  data inicial e final do pe

servidor, por regime, por centro de custo, por carg o e por lote.  

Permitir a configuração de vários tipos de horários para o servidor.  
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Propiciar aos processos executados serem realizados automaticamente pela rotina de 

Propiciar a emissão dos relatórios referentes aos da dos cadastrais de planos de saúde.  

Permitir a emissão de relatórios cadastrais por pess oa, dependentes, experiências anteriores, 

missão de relatórios referente a pessoa, compreende ndo as informações de 

prêmio, adicionais de tempo 

ção médica "Anamnese", preenchendo a entrevista de 

Permitir a configuração de movimentações de pessoal,  conforme a solicitação do TCE.  

para posterior emissão da Comunicação 

PPP, baseado no histórico 

Permitir registrar o quadro de cargos da entidade, i nformando a descrição, o percentual mínimo, o 

Exemplo: Folga, Viagem à trabalho, Curso, Treinamento , Conferência, Congresso, Palestra, 

Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal. Exemplo: Efetivos, comissionados, 

Permitir a configuração de layout de importação padr ão de EFD e layout específico do cliente.  

mente integrada com o sistema de Recursos Humanos e  Folha, não gerando 

Disponibilizar serviço web das funcionalidades para  migrar dados para o sistema  

Na rotina de apuração do ponto, possuir filtros por  data inicial e final do pe ríodo de apuração, por 
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XII. Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.  Exemplo: Afastamentos por motivo de 

doença, ac idente de trabalho, cessão e atestado de horas, sem  prejuízo na frequência diária do servidor.

XIII. Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial .

XIV. Possuir função de gravar os filtros utilizados em de terminada emissão de relatório, para usar em 

futuras em issões do mesmo tipo de relatório

XV. Permitir cadastrar as informações do funcionário exi gidas pelo MTE, dispensando o livro registro 

conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/200 7., além de permitir a inserção de novos campos par a 

cadastramento de inf ormações adicionais.

XVI. Permitir acessar o dia para inserir a marcação falta nte ou desconsiderar uma marcação 

equivocada, possibilitando processar novamente o di a.

XVII. Permitir a parametrização de horas noturnas, interva lo mínimo entre batidas e valor mínimo de 

horas para desconto. 

XVIII. Permitir o controle para compensação de horas extras  e folgas.

XIX. Controlar a quantidades de vagas disponíveis por ca rgo, por grupo de cargos e por centro de 

custos. 

XX. Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor 

em comissão ou função comissionada, incluindo o reg istro do cargo/função.

XXI. Permitir parametrização para abatimentos em tempo de  serviço com afastamentos, selecionando 

por tipo de afastamento; 

XXII. Possibilitar a flexibilidade de horários

XXIII. Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pe la legislação municipal, contemplando 

progressões horizontais e verticais, viabilizando a  vinculação da faixa salarial dos cargos.

XXIV. Possibilitar q ue a rotina de importação e apuração do ponto sejam  executadas em segundo plano, 

deixando o sistema liberado para o usuário operar n ormalmente.  Ao término do processamento do cálculo  

o usuário deve ser notificado. 

XXV. Possibilitar a permuta de horários, com d

XXVI. Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores

XXVII. Permitir ao usuário, a personalização de relatórios.

XXVIII. Possibilitar que a manutenção das marcações possa al ternar rapidamente entre os p

apuração, selecionando apenas o Mês/Ano equivalente  ao período de apuração

XXIX. Possibilitar que a permuta de horário seja individua l, vinculada com um colega ou para um lote de 

servidores selecionados 
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Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.  Exemplo: Afastamentos por motivo de 

idente de trabalho, cessão e atestado de horas, sem  prejuízo na frequência diária do servidor.

Permitir a vinculação do cargo com a tabela salarial . 

Possuir função de gravar os filtros utilizados em de terminada emissão de relatório, para usar em 

issões do mesmo tipo de relatório  

Permitir cadastrar as informações do funcionário exi gidas pelo MTE, dispensando o livro registro 

conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/200 7., além de permitir a inserção de novos campos par a 

ormações adicionais.  

Permitir acessar o dia para inserir a marcação falta nte ou desconsiderar uma marcação 

equivocada, possibilitando processar novamente o di a. 

Permitir a parametrização de horas noturnas, interva lo mínimo entre batidas e valor mínimo de 

Permitir o controle para compensação de horas extras  e folgas.  

Controlar a quantidades de vagas disponíveis por ca rgo, por grupo de cargos e por centro de 

Manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça cargo 

em comissão ou função comissionada, incluindo o reg istro do cargo/função.  

Permitir parametrização para abatimentos em tempo de  serviço com afastamentos, selecionando 

Possibilitar a flexibilidade de horários , permitindo a jornada de trabalho em horários dife rentes.

Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pe la legislação municipal, contemplando 

progressões horizontais e verticais, viabilizando a  vinculação da faixa salarial dos cargos.

ue a rotina de importação e apuração do ponto sejam  executadas em segundo plano, 

deixando o sistema liberado para o usuário operar n ormalmente.  Ao término do processamento do cálculo  

Possibilitar a permuta de horários, com d ata de início e término da permuta.

Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores

Permitir ao usuário, a personalização de relatórios.  

Possibilitar que a manutenção das marcações possa al ternar rapidamente entre os p

apuração, selecionando apenas o Mês/Ano equivalente  ao período de apuração  

Possibilitar que a permuta de horário seja individua l, vinculada com um colega ou para um lote de 
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Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores.  Exemplo: Afastamentos por motivo de 

idente de trabalho, cessão e atestado de horas, sem  prejuízo na frequência diária do servidor.  

Possuir função de gravar os filtros utilizados em de terminada emissão de relatório, para usar em 

Permitir cadastrar as informações do funcionário exi gidas pelo MTE, dispensando o livro registro 

conforme determinação da Portaria nº 41 de 28/03/200 7., além de permitir a inserção de novos campos par a 

Permitir acessar o dia para inserir a marcação falta nte ou desconsiderar uma marcação 

Permitir a parametrização de horas noturnas, interva lo mínimo entre batidas e valor mínimo de 

Controlar a quantidades de vagas disponíveis por ca rgo, por grupo de cargos e por centro de 

efetivo que exerça cargo 

Permitir parametrização para abatimentos em tempo de  serviço com afastamentos, selecionando 

, permitindo a jornada de trabalho em horários dife rentes.  

Permitir o cadastro da tabela salarial instituída pe la legislação municipal, contemplando 

progressões horizontais e verticais, viabilizando a  vinculação da faixa salarial dos cargos.  

ue a rotina de importação e apuração do ponto sejam  executadas em segundo plano, 

deixando o sistema liberado para o usuário operar n ormalmente.  Ao término do processamento do cálculo  

ata de início e término da permuta.  

Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores  

Possibilitar que a manutenção das marcações possa al ternar rapidamente entre os p eríodos de 

Possibilitar que a permuta de horário seja individua l, vinculada com um colega ou para um lote de 
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XXX. Permitir gerenciar períodos semanais e turnos co

XXXI. Permitir que no cadastro de matrículas dos servidore s, ao informar o cargo, seja disponibilizado 

apenas os níveis salariais configurados para o carg o e o campo salário seja preenchido de acordo com o  

nível/classe/referência selecionado.

XXXII. Efetuar consulta de afastamentos em tela.

XXXIII. Permitir o registro das áreas de atuação

XXXIV. Possuir tela para controle de estagiários que permit a anexar documentos diversos integrado a tela 

de estagiários 

XXXV. Possibilitar o acionamento do cadastro de afastament os, a parti

manutenção de marcações 

XXXVI. Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas c lasses e referências e as regras de progressão 

salarial 

XXXVII. Possibilitar o registro dos servidores convocados pa ra participar do evento extraordinár

XXXVIII. Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do s istema

XXXIX. Validar número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ.

XL. Permitir o controle de substituição de período a cad a dia, semana ou mês para o servidor.

XLI. Permitir lançar afastamentos para funcionários

XLII. Permitir o regis tro das deficiências da pessoa.

XLIII. Possibilitar o registro de informações adicionais no  cadastro de dependentes.

XLIV. Possibilitar o autocompletar no registro de matricul as, com dados já existentes no sistema.

XLV. Possibilitar que o usuário defina o código da matríc ul

XLVI. Possibilitar o registro informações adicionais no ca dastro de matrículas.

XLVII. Possibilitar o registro de afastamentos para funcion ários e estagiários, a partir do cadastro de 

matrículas. 

XLVIII. Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais ma trículas existente

entidade logada. 

XLIX. Possibilitar que o usuário acesse as informações do cadastro da pessoa, a partir do cadastro de 

matrículas. 

L. Permitir o registro centralizado de endereços

LI. Permitir a configuração dos limites do plano salaria l no ca
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Permitir gerenciar períodos semanais e turnos co rridos (vigia). 

Permitir que no cadastro de matrículas dos servidore s, ao informar o cargo, seja disponibilizado 

apenas os níveis salariais configurados para o carg o e o campo salário seja preenchido de acordo com o  

nível/classe/referência selecionado.  

tuar consulta de afastamentos em tela.  

Permitir o registro das áreas de atuação  

Possuir tela para controle de estagiários que permit a anexar documentos diversos integrado a tela 

Possibilitar o acionamento do cadastro de afastament os, a parti r da data onde se está realizando a 

Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas c lasses e referências e as regras de progressão 

Possibilitar o registro dos servidores convocados pa ra participar do evento extraordinár

Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do s istema  

Validar número do CPF, PIS/PASEP e CNPJ.  

Permitir o controle de substituição de período a cad a dia, semana ou mês para o servidor.

Permitir lançar afastamentos para funcionários  

tro das deficiências da pessoa.  

Possibilitar o registro de informações adicionais no  cadastro de dependentes.

Possibilitar o autocompletar no registro de matricul as, com dados já existentes no sistema.

Possibilitar que o usuário defina o código da matríc ula. 

Possibilitar o registro informações adicionais no ca dastro de matrículas.  

Possibilitar o registro de afastamentos para funcion ários e estagiários, a partir do cadastro de 

Possibilitar ao usuário, alternar entre as demais ma trículas existente s para a mesma pessoa, na 

Possibilitar que o usuário acesse as informações do cadastro da pessoa, a partir do cadastro de 

Permitir o registro centralizado de endereços  

Permitir a configuração dos limites do plano salaria l no ca rgo 
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Permitir que no cadastro de matrículas dos servidore s, ao informar o cargo, seja disponibilizado 

apenas os níveis salariais configurados para o carg o e o campo salário seja preenchido de acordo com o  

Possuir tela para controle de estagiários que permit a anexar documentos diversos integrado a tela 

r da data onde se está realizando a 

Permitir o registro da máscara a ser utilizada nas c lasses e referências e as regras de progressão 

Possibilitar o registro dos servidores convocados pa ra participar do evento extraordinár io 

Permitir o controle de substituição de período a cad a dia, semana ou mês para o servidor.  

Possibilitar o registro de informações adicionais no  cadastro de dependentes.  

Possibilitar o autocompletar no registro de matricul as, com dados já existentes no sistema.  

Possibilitar o registro de afastamentos para funcion ários e estagiários, a partir do cadastro de 

s para a mesma pessoa, na 

Possibilitar que o usuário acesse as informações do cadastro da pessoa, a partir do cadastro de 
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LII. Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem ser modificadas 

com o passar do tempo, como cargo, salário, organog rama e campos adicionais.

LIII. Possibilitar a visualização de todos os registros de  histórico do funcionário.

LIV. Permitir alteração e exclusão apenas para o registro  histórico mais atual.

LV. Permitir a informação do motivo da alteração de carg o, e também possibilitar a criação de novos 

motivos. 

LVI. Permitir a informação do motivo da alteração salaria l, e também possibilitar 

motivos. 

LVII. Permitir controle de Funcionários Substitutos.

LVIII. Permitir a gestão de afastamentos de forma centraliz ada.

LIX. Permitir vincular um afastamento a outros afastament os que deram origem ou sequencia ao 

afastamento. 

LX. Possibilitar a vinculaç ão de atestados médicos com afastamentos.

LXI. Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que pod erão ser realizados pelo 

funcionário/estagiário. 

LXII. Permitir o registro da estrutura de Lotação Física

LXIII. Permitir registar todas as configurações das estrutu ras de nív

para determinar o local de trabalho do servidor na entidade

LXIV. Possibilitar a interação de dados com o sistema de f olha de pagamento da empresa mantenedora.

LXV. Possibilitar a consulta das ocorrências apuradas a p artir da manut

LXVI. Permitir o registro de Feriados fixos, variáveis e p onto facultativo

LXVII. Permitir o registro de vínculos empregatícios, com i ntuito de representar um agrupador entre os 

funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo é  possível informar a 

previdenciário, categoria do trabalhador, categoria  do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, da ta 

final obrigatória, sai no CAGED, gera licença

LXVIII. Permitir o cadastro de todos os

temporário, agentes políticos, estabilizados pela C F/88, dentre outros conforme a necessidade do clien te, 

com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução , CBO, escolaridade mínima, carga hor

referência salarial inicial e quantidade de vagas c riada.

LXIX. Possibilitar a desativação de horários previamente c adastrados

LXX. Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário
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Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem ser modificadas 

com o passar do tempo, como cargo, salário, organog rama e campos adicionais.  

Possibilitar a visualização de todos os registros de  histórico do funcionário.

ermitir alteração e exclusão apenas para o registro  histórico mais atual.  

Permitir a informação do motivo da alteração de carg o, e também possibilitar a criação de novos 

Permitir a informação do motivo da alteração salaria l, e também possibilitar 

Permitir controle de Funcionários Substitutos.  

Permitir a gestão de afastamentos de forma centraliz ada. 

Permitir vincular um afastamento a outros afastament os que deram origem ou sequencia ao 

ão de atestados médicos com afastamentos.  

Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que pod erão ser realizados pelo 

Permitir o registro da estrutura de Lotação Física  

Permitir registar todas as configurações das estrutu ras de nív eis das lotações físicas utilizadas 

para determinar o local de trabalho do servidor na entidade  

Possibilitar a interação de dados com o sistema de f olha de pagamento da empresa mantenedora.

Possibilitar a consulta das ocorrências apuradas a p artir da manut enção de marcações

Permitir o registro de Feriados fixos, variáveis e p onto facultativo  

Permitir o registro de vínculos empregatícios, com i ntuito de representar um agrupador entre os 

funcionários e a entidade. Ao registrar o vínculo é  possível informar a descrição, regime trabalhista, regime 

previdenciário, categoria do trabalhador, categoria  do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, da ta 

final obrigatória, sai no CAGED, gera licença -prêmio, sai na RAIS, código RAIS. 

Permitir o cadastro de todos os  cargos do quadro de pessoal dos tipos efetivo, comi ssionado, 

temporário, agentes políticos, estabilizados pela C F/88, dentre outros conforme a necessidade do clien te, 

com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução , CBO, escolaridade mínima, carga hor

referência salarial inicial e quantidade de vagas c riada.  

Possibilitar a desativação de horários previamente c adastrados  

Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário  
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Possibilitar o controle de histórico dos contratos, para informações que podem ser modificadas 

Possibilitar a visualização de todos os registros de  histórico do funcionário.  

Permitir a informação do motivo da alteração de carg o, e também possibilitar a criação de novos 

Permitir a informação do motivo da alteração salaria l, e também possibilitar a criação de novos 

Permitir vincular um afastamento a outros afastament os que deram origem ou sequencia ao 

Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que pod erão ser realizados pelo 

eis das lotações físicas utilizadas 

Possibilitar a interação de dados com o sistema de f olha de pagamento da empresa mantenedora.  

enção de marcações  

Permitir o registro de vínculos empregatícios, com i ntuito de representar um agrupador entre os 

descrição, regime trabalhista, regime 

previdenciário, categoria do trabalhador, categoria  do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, da ta 

cargos do quadro de pessoal dos tipos efetivo, comi ssionado, 

temporário, agentes políticos, estabilizados pela C F/88, dentre outros conforme a necessidade do clien te, 

com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução , CBO, escolaridade mínima, carga hor ária mensal, 
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LXXI. Possibilitar a identificação de qual configur

necessário criar uma para cada ano vigente.

LXXII. Possibilitar a identificação de qual configuração de  organograma esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente

LXXIII. Possibilitar a copia de uma ocorrênci

novas ocorrerias geradas a partir da ocorrência cop iada.

LXXIV. Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a 

exclusão ou edição do histórico mais atual.

LXXV. Poss ibilitar a desativação de ocorrências previamente c adastradas

LXXVI. Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo pa ra execução de ocorrências do ponto.

LXXVII. Permitir a seleção de scripts de importação de marca ções a partir do cadastro de relógios.

LXXVIII. Permitir o cad astro dos horários utilizados pelos servidores, pos sibilitando informar o código, 

descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível,  espera, carga horária.

LXXIX. Permitir registrar todas as configurações das estrut uras de níveis dos organogramas utilizados na 

entidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e separador da máscara dos organogramas.

LXXX. Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando 

quantos níveis forem necessários para entidade, e d efinindo em qual nível

o controle de vagas dos Cargos. 

LXXXI. Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilita ndo o agrupamento de funcionários.

LXXXII. Possibilitar a configuração de parâmetros para auxíl io nas apurações de marcações e impactos em 

folha de p agamento, permitindo informar a tolerância de marca ções, tolerância diária, período noturno, 

tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjo rnada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, 

ocorrência gera eventos na folha e indicativo de se gue portaria 1.

LXXXIII. Possibilitar a consulta e acompanhamento de ações do  sistema e rotinas de cálculo via log.

LXXXIV. Permitir o registro da criação, alteração e extinção  dos cargos, juntamente com a fundamentação 

legal de cada um destes registros.

LXXXV. Possibilitar o lançament o de ausências dos funcionários e estagiários, para  justificar as faltas

LXXXVI. Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será 

concedido folga para os participantes, a quantidade  de dias de folga a conceder e o período 

participante pode folgar, por conta da participação  no evento. Exemplo: Campanha de vacinação no sábado  

e domingo 

LXXXVII. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os estagiários

LXXXVIII. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p e
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Possibilitar a identificação de qual configur ação de lotação física esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente.  

Possibilitar a identificação de qual configuração de  organograma esta em uso não sendo 

necessário criar uma para cada ano vigente  

Possibilitar a copia de uma ocorrênci a previamente cadastrada facilitando assim alteraçõ es em 

novas ocorrerias geradas a partir da ocorrência cop iada.  

Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a 

exclusão ou edição do histórico mais atual.  

ibilitar a desativação de ocorrências previamente c adastradas  

Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo pa ra execução de ocorrências do ponto.

Permitir a seleção de scripts de importação de marca ções a partir do cadastro de relógios.

astro dos horários utilizados pelos servidores, pos sibilitando informar o código, 

descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível,  espera, carga horária.  

Permitir registrar todas as configurações das estrut uras de níveis dos organogramas utilizados na 

ntidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e separador da máscara dos organogramas.

Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando 

quantos níveis forem necessários para entidade, e d efinindo em qual nível  do Organograma será realizado 

Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilita ndo o agrupamento de funcionários.

Possibilitar a configuração de parâmetros para auxíl io nas apurações de marcações e impactos em 

agamento, permitindo informar a tolerância de marca ções, tolerância diária, período noturno, 

tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjo rnada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, 

ocorrência gera eventos na folha e indicativo de se gue portaria 1. 510/2009. 

Possibilitar a consulta e acompanhamento de ações do  sistema e rotinas de cálculo via log.

Permitir o registro da criação, alteração e extinção  dos cargos, juntamente com a fundamentação 

legal de cada um destes registros.  

o de ausências dos funcionários e estagiários, para  justificar as faltas

Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será 

concedido folga para os participantes, a quantidade  de dias de folga a conceder e o período 

participante pode folgar, por conta da participação  no evento. Exemplo: Campanha de vacinação no sábado  

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os estagiários

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os funcionários.
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ação de lotação física esta em uso não sendo 

Possibilitar a identificação de qual configuração de  organograma esta em uso não sendo 

a previamente cadastrada facilitando assim alteraçõ es em 

Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a 

Permitir o desenvolvimento de formulas de calculo pa ra execução de ocorrências do ponto.  

Permitir a seleção de scripts de importação de marca ções a partir do cadastro de relógios.  

astro dos horários utilizados pelos servidores, pos sibilitando informar o código, 

Permitir registrar todas as configurações das estrut uras de níveis dos organogramas utilizados na 

ntidade, definindo a quantidade de níveis, dígitos e separador da máscara dos organogramas.  

Permitir o cadastro da configuração da estrutura de níveis de Organogramas, possibilitando 

do Organograma será realizado 

Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilita ndo o agrupamento de funcionários.  

Possibilitar a configuração de parâmetros para auxíl io nas apurações de marcações e impactos em 

agamento, permitindo informar a tolerância de marca ções, tolerância diária, período noturno, 

tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjo rnada, tempo mínimo e máximo de intrajornada, 

Possibilitar a consulta e acompanhamento de ações do  sistema e rotinas de cálculo via log.  

Permitir o registro da criação, alteração e extinção  dos cargos, juntamente com a fundamentação 

o de ausências dos funcionários e estagiários, para  justificar as faltas  

Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, definindo o período do evento, se será 

concedido folga para os participantes, a quantidade  de dias de folga a conceder e o período em que o 

participante pode folgar, por conta da participação  no evento. Exemplo: Campanha de vacinação no sábado  

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de p ermutas para os estagiários  

rmutas para os funcionários.  
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LXXXIX. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de h oras extras no sistema.

XC. Possibilitar que o usuário realize o lançamento de h oras faltas no sistema.

XCI. Possibilitar a configuração da permissão de acesso p or grupos de usuários e

cada usuário. 

XCII. Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos e stagiários. Ao registrar uma matrícula do tipo 

estagiário, será permitido preencher informações:

XCIII. Permitir a realização da manutenção do cartão ponto,  sem possibilitar a

original. 

XCIV. Possibilitar a importação de marcações das matrícula s por arquivo txt gerado a partir do layout 

configurado no cadastro de relógios.

XCV. Possibilitar o registro das funções de marcações par a os relógios do ponto

XCVI. Possibilitar o c adastro de períodos de apuração de ponto possibilit ando sua utilização no processo 

de apuração das marcações. 

XCVII. Possibilitar o registro de relógios de ponto, permit indo informar o número do relógio, descrição, 

lotação física, tipo de relógio, indicativo de R

XCVIII. Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, per mitindo informar o código, descrição, 

competência, classificação, sigla, indicativo para gera eventos na folha.

 

11.4.    PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO

I. Permitir o acesso via intern

II.  Permitir a consul ta das informações da entidade.

III. Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou individual os 

usuários aos servidores importados.

IV. Possibilitar aos usuários por meio d

cadastrais pessoais. 

V. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de alterações cadastrais pessoais anex ando documentos no formato d

VI. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de cursos de 

aperfeiçoamento, palestras, seminários, workshop e/ ou treinamentos.

VII. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitaçõ

de férias. 

VIII. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de licenças anexando documentos no for mato de imagem.

IX. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efet

adiantamento de férias. 
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Possibilitar que o usuário realize o lançamento de h oras extras no sistema.  

Possibilitar que o usuário realize o lançamento de h oras faltas no sistema.  

Possibilitar a configuração da permissão de acesso p or grupos de usuários e

Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos e stagiários. Ao registrar uma matrícula do tipo 

estagiário, será permitido preencher informações:  

Permitir a realização da manutenção do cartão ponto,  sem possibilitar a

Possibilitar a importação de marcações das matrícula s por arquivo txt gerado a partir do layout 

configurado no cadastro de relógios.  

Possibilitar o registro das funções de marcações par a os relógios do ponto  

adastro de períodos de apuração de ponto possibilit ando sua utilização no processo 

Possibilitar o registro de relógios de ponto, permit indo informar o número do relógio, descrição, 

lotação física, tipo de relógio, indicativo de R EP, marca, número de fabricação. 

Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, per mitindo informar o código, descrição, 

competência, classificação, sigla, indicativo para gera eventos na folha.  

PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO  

Permitir o acesso via intern et das informações dos servidores. 

ta das informações da entidade.  

Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou individual os 

usuários aos servidores importados.  

Possibilitar aos usuários por meio d e cada matrícula e entidade realizem solicitações d e alterações 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de alterações cadastrais pessoais anex ando documentos no formato d e imagem.

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de cursos de 

aperfeiçoamento, palestras, seminários, workshop e/ ou treinamentos.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitaçõ

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

solicitações de licenças anexando documentos no for mato de imagem.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efet
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Possibilitar a configuração da permissão de acesso p or grupos de usuários e  individualmente para 

Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos e stagiários. Ao registrar uma matrícula do tipo 

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

Possibilitar a importação de marcações das matrícula s por arquivo txt gerado a partir do layout 

 

adastro de períodos de apuração de ponto possibilit ando sua utilização no processo 

Possibilitar o registro de relógios de ponto, permit indo informar o número do relógio, descrição, 

Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, per mitindo informar o código, descrição, 

Possibilitar ao administrador do sistema vincular e desvincular de forma coletiva ou individual os 

e cada matrícula e entidade realizem solicitações d e alterações 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

e imagem.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efetuem solicitações de cursos de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitaçõ es de programação 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade comprovem a necessidade das 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade efet uem solicitações de 
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X. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de 

adiantamento salarial. 

XI. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de benefício d

vale transporte. 

XII. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitações de folga, tipo: 

banco de horas, desconto em folha e compensação de horas extras.

XIII. Possibilitar aos usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem s

sobre qualquer assunto. 

XIV. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade consultem os recibos referentes aos 

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento .

XV.  Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e 

referentes aos pagamentos efetuados por meio da fol ha de pagamento.

XVI. Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios co m todas as informações que comprovem o 

rendimento e retenção de IRRF de funcionários.

XVII. Possibilitar aos usuári os a consulta de todas as informações que comprovem  o rendimento e 

retenção de IRRF de funcionários.

XVIII. Possibilitar aos usuários visualizarem todo o seu hi stórico financeiro.

XIX. Permitir a emissão de relatórios das movimentações d os funcionários em determinado 

detalhando as bases de cálculo e apresentando as in formações mensalmente.

XX. Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  consultarem as informações contratuais, 

possibilitando visualizar detalhes do cargo, salári o, organograma, férias, alt

XXI. Possibilitar aos usuários consultarem as marcações d e ponto selecionando o ano e período de 

apuração. 

XXII.  Possibilitar aos usuários a emissão por meio de rela tório as marcações de ponto 

selecionando o ano e período de apuração.

XXIII. Permitir a realização de pesquisa avançada por critér ios

XXIV. Possibilitar ao administrador configurar as permissõ es de acesso dos usuários.

XXV. Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.

XXVI. Permitir a geração e o envio do código token de vinculação d o usuário com o servidor por e

XXVII. Possibilitar aos usuários com permissão em um único ambiente aprovarem ou reprovarem as 

solicitações realizadas pelos servidores.

XXVIII. Possibilitar aos usuários com perfil a

funcionalidades para usuários e grupos de usuários.

XXIX. Possibilitar aos usuários com perfil administrador c riarem usuário e senha automaticamente de 

forma individual ou em lote. 

XXX. Possibilitar aos usuários co

XXXI. Possibilitar aos usuários com perfil administrador a lterarem a senha dos usuários adicionados a 

partir do sistema. 
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Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de benefício d

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitações de folga, tipo: 

banco de horas, desconto em folha e compensação de horas extras.  

Possibilitar aos usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem s

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade consultem os recibos referentes aos 

pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento . 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade emitam os recibos 

referentes aos pagamentos efetuados por meio da fol ha de pagamento.  

Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios co m todas as informações que comprovem o 

rendimento e retenção de IRRF de funcionários.  

os a consulta de todas as informações que comprovem  o rendimento e 

retenção de IRRF de funcionários.  

Possibilitar aos usuários visualizarem todo o seu hi stórico financeiro.  

Permitir a emissão de relatórios das movimentações d os funcionários em determinado 

detalhando as bases de cálculo e apresentando as in formações mensalmente.  

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  consultarem as informações contratuais, 

possibilitando visualizar detalhes do cargo, salári o, organograma, férias, alt erações de salário e cargos.

Possibilitar aos usuários consultarem as marcações d e ponto selecionando o ano e período de 

Possibilitar aos usuários a emissão por meio de rela tório as marcações de ponto 

selecionando o ano e período de apuração.  

rmitir a realização de pesquisa avançada por critér ios  e por campos das solicitações.

Possibilitar ao administrador configurar as permissõ es de acesso dos usuários.

Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.

a geração e o envio do código token de vinculação d o usuário com o servidor por e

Possibilitar aos usuários com permissão em um único ambiente aprovarem ou reprovarem as 

solicitações realizadas pelos servidores.  

Possibilitar aos usuários com perfil a dministrador adicionarem e concederem permissões po r 

funcionalidades para usuários e grupos de usuários.  

Possibilitar aos usuários com perfil administrador c riarem usuário e senha automaticamente de 

Possibilitar aos usuários co m perfil administrador personalizarem o formato do usuário e senha.

Possibilitar aos usuários com perfil administrador a lterarem a senha dos usuários adicionados a 
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Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade realizem solicitações de benefício d e 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade façam solicitações de folga, tipo: 

Possibilitar aos usuários por meio e cada matrícula e entidade realizem s olicitações de dúvidas 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  e entidade consultem os recibos referentes aos 

entidade emitam os recibos 

Possibilitar aos usuários a emissão de relatórios co m todas as informações que comprovem o 

os a consulta de todas as informações que comprovem  o rendimento e 

Permitir a emissão de relatórios das movimentações d os funcionários em determinado exercício, 

Possibilitar aos usuários por meio de cada matrícula  consultarem as informações contratuais, 

erações de salário e cargos.  

Possibilitar aos usuários consultarem as marcações d e ponto selecionando o ano e período de 

Possibilitar aos usuários a emissão por meio de rela tório as marcações de ponto 

e por campos das solicitações.  

Possibilitar ao administrador configurar as permissõ es de acesso dos usuários.  

Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas.  

a geração e o envio do código token de vinculação d o usuário com o servidor por e -mail. 

Possibilitar aos usuários com permissão em um único ambiente aprovarem ou reprovarem as 

dministrador adicionarem e concederem permissões po r 

Possibilitar aos usuários com perfil administrador c riarem usuário e senha automaticamente de 

m perfil administrador personalizarem o formato do usuário e senha.  

Possibilitar aos usuários com perfil administrador a lterarem a senha dos usuários adicionados a 
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XXXII. Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor cri

por e-mail. 

XXXIII. Possibilitar aos usuários redefinirem a senha de ace sso em qualquer momento.

 

11.5.  APP DE ATENDIMENTO MOBILE.

I. Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do seu 

holerite no orgão consultado. 

II.  Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do 

seu Informe de rendimentos para IRPF no orgão consul tado.

III. Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta de suas 

ocorrên cias de ponto realizadas no orgão consultado.

IV. Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta das 

marcações de ponto realizadas no orgão consultado.

 

11.6. E-SOCIAL 

I. Possibilitar a visualização de eventos pendentes de

II. Possibilitar a inserção de feriados na agenda.

III.Feriados serão considerados na geração do prazo lim ite de envio, antecipando os eventos para o dia úti l 

imediatamente anterior ao feriado

IV. Possibil itar a consolidação de domínios em eventos.

V.  Permitir a configuração da transformação dos registr os de domínio, no formato de arquivos 

do eSocial. 

VI. Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambi ente de trabalho.

VII. Possibilitar o envio de dados para o do

VIII. Possibilitar a realização da alteração ou exclusão d e um histórico de domínio via API, respeitando as 

regras definidas para situação do registro.

IX. Possibilitar acesso à outros modelos via script.

X. Possibilitar a entrada de dados de domínio

XI. Possibilitar a entrada de dados de domínio de consel heiros tutelares.

XII. Possibilitar a entrada de dados de domínio de estagi ários.

XIII. Possibilitar o envio de dados para o domínio de carg os.

XIV. Possibilitar a entrada de dados por meio de domínios  integ

pela mantenedora do sistema. 

XV. Possibilitar a entrada de dados por domínio registra ndo históricos das informações.

XVI. Permitir a exclusão de domínios relacionados que est ão sendo utilizados em alguma validação.

XVII. Permitir a c onfiguração de eventos para o eSocial.

XVIII. Deverá permitir criar funções globais genéricas par a uso em scripts de outras funcionalidades.

XIX. Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de 

mensagem de orientação ao us uário.
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Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor cri

Possibilitar aos usuários redefinirem a senha de ace sso em qualquer momento.

APP DE ATENDIMENTO MOBILE.  

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do seu 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do 

seu Informe de rendimentos para IRPF no orgão consul tado.  

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta de suas 

cias de ponto realizadas no orgão consultado.  

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta das 

marcações de ponto realizadas no orgão consultado.  

Possibilitar a visualização de eventos pendentes de  envio em sua data l imite no formato de calendário

Possibilitar a inserção de feriados na agenda.  

Feriados serão considerados na geração do prazo lim ite de envio, antecipando os eventos para o dia úti l 

ediatamente anterior ao feriado  

itar a consolidação de domínios em eventos.  

Permitir a configuração da transformação dos registr os de domínio, no formato de arquivos 

Possibilitar o envio de dados para o domínio de ambi ente de trabalho.  

Possibilitar o envio de dados para o do mínio de entidade. 

Possibilitar a realização da alteração ou exclusão d e um histórico de domínio via API, respeitando as 

regras definidas para situação do registro.  

Possibilitar acesso à outros modelos via script.  

Possibilitar a entrada de dados de domínio  de pessoas. 

Possibilitar a entrada de dados de domínio de consel heiros tutelares.  

Possibilitar a entrada de dados de domínio de estagi ários.  

Possibilitar o envio de dados para o domínio de carg os. 

Possibilitar a entrada de dados por meio de domínios  integ rados que são configurados e mantidos 

Possibilitar a entrada de dados por domínio registra ndo históricos das informações.

Permitir a exclusão de domínios relacionados que est ão sendo utilizados em alguma validação.

onfiguração de eventos para o eSocial.  

Deverá permitir criar funções globais genéricas par a uso em scripts de outras funcionalidades.

Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de 

uário.  
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Permitir a geração e o envio dos dados de usuário e senha do servidor cri ados a partir do sistema 

Possibilitar aos usuários redefinirem a senha de ace sso em qualquer momento.  

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do seu 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta do 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta de suas 

Permitir aos usuários por meio de dispositivo móvel,  via APP ou navegador a consulta das 

imite no formato de calendário  

Feriados serão considerados na geração do prazo lim ite de envio, antecipando os eventos para o dia úti l 

Permitir a configuração da transformação dos registr os de domínio, no formato de arquivos 

Possibilitar a realização da alteração ou exclusão d e um histórico de domínio via API, respeitando as 

rados que são configurados e mantidos 

Possibilitar a entrada de dados por domínio registra ndo históricos das informações.  

Permitir a exclusão de domínios relacionados que est ão sendo utilizados em alguma validação.  

Deverá permitir criar funções globais genéricas par a uso em scripts de outras funcionalidades.  

Possibilitar que para as inconsistências de "Erro" e "Alerta", sejam demonstradas na forma de 
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XX. Possibilitar que as validações sejam destacadas na f orma de listagem, os registros de domínios 

integrados. 

XXI. Possibilitar a aplicação da primeira camada de valid ação sobre os domínios integrados, de forma 

automática logo que o registro for inserido no

XXII. Possibilitar verificação de dados referentes aos pra zos de início do eSocial e alterar tipo de 

ambiente. 

XXIII. Data inicial pa ra eventos Iniciais e de Tabela

XXIV. Data inicial para eventos Não Periódicos;

XXV. Data inicial para eventos Periódicos;

XXVI. Tipo de ambien te: Produção restrita / Produção.

XXVII. Possibilitar a validação dos arquivos usando schema xsd provido pelo governo.

XXVIII. Possibilitar envio dos lotes de informações para o e Social.

XXIX. Disponibilizar indicativos no dashboard das seguint es rotinas

XXX. Domínios integrados 

XXXI. Eventos gerados 

XXXII. Lotes eSocial 

XXXIII. Próximos envios 

XXXIV. Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do s istema.

XXXV. Possibilitar a listagem das inconsistências identifi cadas na validação pelo Schema.

XXXVI. Possibilitar a consulta dos resultados da integração  com o sistema d

XXXVII. Permitir o retorno das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.

XXXVIII. Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios  integrados para gerador de relatórios.

XXXIX. Possibilitar a assinatura da conexão com o serviço d o eSocial.

XL. Possibilita r envio dos arquivos para o eSocial via Web Service.

XLI. Possibilitar a consulta e controle da situação do re gistro que foi transformado no formato eSocial, 

em todas as etapas do processo de envio.

XLII. Realizar a validação de dados por meio de scripts d e validação

XLIII. Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.

XLIV. Permitir o envio de notificações por e

 

CLÁUSULADECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

12.1.  Receber, conferir e avalia r o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edi tal e seus anexos;

12.2. Interromper a entrega desde que esteja em desac ordo com as especificações e demais exigências 

previstas no Edital e seus anexos;

12.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a

as especificações constantes do Edital e da proposta , para fins de aceitação e recebimento definitivo;

12.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impe rfeições, falhas ou irregularidades verificada

objeto fornecido, para que seja substituído, repara do ou corrigido;
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Possibilitar que as validações sejam destacadas na f orma de listagem, os registros de domínios 

Possibilitar a aplicação da primeira camada de valid ação sobre os domínios integrados, de forma 

automática logo que o registro for inserido no  sistema. 

Possibilitar verificação de dados referentes aos pra zos de início do eSocial e alterar tipo de 

ra eventos Iniciais e de Tabela  

Data inicial para eventos Não Periódicos;  

Data inicial para eventos Periódicos;  

te: Produção restrita / Produção.  

Possibilitar a validação dos arquivos usando schema xsd provido pelo governo.

Possibilitar envio dos lotes de informações para o e Social.  

Disponibilizar indicativos no dashboard das seguint es rotinas  

Permitir ao usuário trocar de entidade sem sair do s istema.  

Possibilitar a listagem das inconsistências identifi cadas na validação pelo Schema.

Possibilitar a consulta dos resultados da integração  com o sistema d e eSocial.

Permitir o retorno das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.

Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios  integrados para gerador de relatórios.

Possibilitar a assinatura da conexão com o serviço d o eSocial.  

r envio dos arquivos para o eSocial via Web Service.  

Possibilitar a consulta e controle da situação do re gistro que foi transformado no formato eSocial, 

em todas as etapas do processo de envio.  

Realizar a validação de dados por meio de scripts d e validação . 

Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.

Permitir o envio de notificações por e -mail ou push. 

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE

r o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edi tal e seus anexos;

.2. Interromper a entrega desde que esteja em desac ordo com as especificações e demais exigências 

vistas no Edital e seus anexos;  

.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a  conformidade do produto recebido provisoriamente co m 

as especificações constantes do Edital e da proposta , para fins de aceitação e recebimento definitivo;

.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impe rfeições, falhas ou irregularidades verificada

objeto fornecido, para que seja substituído, repara do ou corrigido;  
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Possibilitar que as validações sejam destacadas na f orma de listagem, os registros de domínios 

Possibilitar a aplicação da primeira camada de valid ação sobre os domínios integrados, de forma 

Possibilitar verificação de dados referentes aos pra zos de início do eSocial e alterar tipo de 

Possibilitar a validação dos arquivos usando schema xsd provido pelo governo.  

Possibilitar a listagem das inconsistências identifi cadas na validação pelo Schema.  

e eSocial.  

Permitir o retorno das consultas de validações, sem perder o filtro utilizado.  

Sistema deve possuir modelo de relatório de domínios  integrados para gerador de relatórios.  

Possibilitar a consulta e controle da situação do re gistro que foi transformado no formato eSocial, 

Deverá permitir gerar um pacote de configurações e disponibilizar na ferramenta de orquestração.  

DA CONTRATANTE  

r o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edi tal e seus anexos;  

.2. Interromper a entrega desde que esteja em desac ordo com as especificações e demais exigências 

conformidade do produto recebido provisoriamente co m 

as especificações constantes do Edital e da proposta , para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impe rfeições, falhas ou irregularidades verificada s no 
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12.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrig ações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

12.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as pen alidades ca

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamenta res e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas ;

12.7. A Administração não responderá por quaisquer com promissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem c omo por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de s eus empregados, prepostos ou subordinados.

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA –  

13.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, pr azo e local constantes 

no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva n ota fiscal

referentes : marca, fabricante, modelo, procedência  e pr

13.2.  Responsabilizar- se por todos os custos, diretos e indiretos, inclus ive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materi ais contratados, em plena conformidade com os termo s 

e especificações previstos neste termo de referência e demais regras  editalícias.

13.3. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou 

defeitos; 

13.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (v inte e quatro) horas que

os motivos que impossibilitem o cumprimento do praz o previsto, com a devida comprovação;

13.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em c ompatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qua

 

CLAUSULA DECIMA QUARTA :DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que 

haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentaç

14.2. A CONTRATADA obriga

supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por c ento) do valor inicial deste contrato, que, a crité rio do 

CONTRATANTE, se façam necessári

conforme disposto nos parágrafos 1° e 2°, inciso II  do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limi te estabelecido neste item, exceto as 

supressões resultantes de acordo entre as partes.

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administr ação, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21  de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1. Este contrato poderá ser rescindido:

16.2. Por ato unilateral de Administração nos casos do s incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 
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.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrig ações da Contratada, através de servidor 

.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as pen alidades ca bíveis e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamenta res e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas ;

7. A Administração não responderá por quaisquer com promissos assumidos pela Contratada com 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem c omo por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de s eus empregados, prepostos ou subordinados.

 DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

em perfeitas condições, conforme especificações, pr azo e local constantes 

no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva n ota fiscal -e, na qual constarão as indicações 

referentes : marca, fabricante, modelo, procedência  e prazo de garantia ou validade;

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclus ive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materi ais contratados, em plena conformidade com os termo s 

previstos neste termo de referência e demais regras  editalícias.  

. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou 

. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (v inte e quatro) horas que  antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do praz o previsto, com a devida comprovação;

. Manter, durante toda a execução do contrato, em c ompatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qua lificação exigidas na licitação. 

:DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – DO AUMENTO E SUPRESSÃO”

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que 

haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentaç ão das devidas justificativas. 

A CONTRATADA obriga -se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por c ento) do valor inicial deste contrato, que, a crité rio do 

CONTRATANTE, se façam necessári os, ou a supressão além desse limite, mediante acor do entre as partes, 

conforme disposto nos parágrafos 1° e 2°, inciso II  do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limi te estabelecido neste item, exceto as 

resultantes de acordo entre as partes.  

DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  

.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administr ação, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21  de junho de 1993.  

DA RESCISÃO 

.1. Este contrato poderá ser rescindido:  

.2. Por ato unilateral de Administração nos casos do s incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
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.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrig ações da Contratada, através de servidor 

bíveis e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamenta res e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas ; 

7. A Administração não responderá por quaisquer com promissos assumidos pela Contratada com 

que vinculados à execução do objeto licitado, bem c omo por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de s eus empregados, prepostos ou subordinados.  

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

em perfeitas condições, conforme especificações, pr azo e local constantes 

e, na qual constarão as indicações 

azo de garantia ou validade;  

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclus ive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materi ais contratados, em plena conformidade com os termo s 

. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou 

antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do praz o previsto, com a devida comprovação;  

. Manter, durante toda a execução do contrato, em c ompatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

DO AUMENTO E SUPRESSÃO”  

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que 

se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por c ento) do valor inicial deste contrato, que, a crité rio do 

os, ou a supressão além desse limite, mediante acor do entre as partes, 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limi te estabelecido neste item, exceto as 

.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administr ação, em caso de rescisão administrativa, 

.2. Por ato unilateral de Administração nos casos do s incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 
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16.3. Amigavelmente, por acordo entre 

16.4. Judicialmente, nos termos da legislação.

16.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de  crédito decorrentes da contratação, até o limite d os 

prejuízos causados à contratante, bem com

mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1. A fiscalização do contrato ficará por conta do serv idor Ezequiel Luz, portador do CI/RG nº_____ e 

inscrito no CPF/MF nº _____, residente_____.

17.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração reserva

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinj a a plenitude desta responsabilidade, exercer a mai s 

ampla e completa fisca lização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto 

Municipal  nº 12.722, de 16/03/2017.

17.3. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução dos  

serviços, bem como estabe lecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos .

17.4. A contratada deverá dar pronto atendimento às recla mações e/ou observações feitas pelos fiscais, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviç os que não estiverem com resultados satisfatórios

ficando sujeita à aplicação das penalidades previst as em contrato.

17.5. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os at os relativos à execução do contrato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar a lterações e repactuações do co

pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia M unicipal de Transito e Transporte acompanhada da 

cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Munici pal, FGTS e Trabalhista, o qual será ser conferido e  

atestado pelo fiscal do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

18.1. A contratada estará sujeito às penalidades prev istas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/ 93, 

seus parágrafos e incisos. 

18.2. A contratada será aplicada multa pelo contratan te, sem p

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma  da legislação em vigor, a saber:

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global  da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

18.3. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder  o 

prazo contratual para fornecimento do objeto.

18.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanesce nte do contrato, 

qualquer outra irregularidade. 

18.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das  demais sanções, administrativas ou penais, previst as 

na Lei 8.666/93. 

18.6. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum”  será autom

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda co rrente ou, ainda, judicialmente quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA EFICÁCIA
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.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Admin istração.

.4. Judicialmente, nos termos da legislação.  

.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de  crédito decorrentes da contratação, até o limite d os 

prejuízos causados à contratante, bem com o na assunção dos serviços pela contratante na form a que a 

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

A fiscalização do contrato ficará por conta do serv idor Ezequiel Luz, portador do CI/RG nº_____ e 

_____, residente_____.  

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração reserva

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinj a a plenitude desta responsabilidade, exercer a mai s 

lização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto 

Municipal  nº 12.722, de 16/03/2017.  

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução dos  

lecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos . 

A contratada deverá dar pronto atendimento às recla mações e/ou observações feitas pelos fiscais, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviç os que não estiverem com resultados satisfatórios

ficando sujeita à aplicação das penalidades previst as em contrato.  

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os at os relativos à execução do contrato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar a lterações e repactuações do co

pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia M unicipal de Transito e Transporte acompanhada da 

cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Munici pal, FGTS e Trabalhista, o qual será ser conferido e  

DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

.1. A contratada estará sujeito às penalidades prev istas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/ 93, 

.2. A contratada será aplicada multa pelo contratan te, sem p rejuízo da faculdade de rescisão e de 

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma  da legislação em vigor, a saber:

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global  da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

por inadimplência da contratada.  

.3. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder  o 

prazo contratual para fornecimento do objeto.  

.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanesce nte do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das  demais sanções, administrativas ou penais, previst as 

.6. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum”  será autom aticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda co rrente ou, ainda, judicialmente quando for o caso.

DA EFICÁCIA  
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as partes, desde que haja conveniência para a Admin istração.  

.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de  crédito decorrentes da contratação, até o limite d os 

o na assunção dos serviços pela contratante na form a que a 

A fiscalização do contrato ficará por conta do serv idor Ezequiel Luz, portador do CI/RG nº_____ e 

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração reserva -

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinj a a plenitude desta responsabilidade, exercer a mai s 

lização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto 

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução dos  

A contratada deverá dar pronto atendimento às recla mações e/ou observações feitas pelos fiscais, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviç os que não estiverem com resultados satisfatórios , 

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os at os relativos à execução do contrato, em especial 

atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar a lterações e repactuações do co ntrato, solicitação de 

pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia M unicipal de Transito e Transporte acompanhada da 

cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Munici pal, FGTS e Trabalhista, o qual será ser conferido e  

.1. A contratada estará sujeito às penalidades prev istas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/ 93, 

rejuízo da faculdade de rescisão e de 

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma  da legislação em vigor, a saber:  

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global  da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso 

.3. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder  o 

na hipótese de inexecução parcial ou 

.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das  demais sanções, administrativas ou penais, previst as 

aticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda co rrente ou, ainda, judicialmente quando for o caso.  



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Col

19.1. O presente contrato somente terá eficácia depoi s de publicada à respectiva s

Município . 

CLÁUSULA VIGESIMA– DO FORO

20.1. As partes contratantes ficam obrigadas a respon der pelo cumprimento deste contrato, perante o foro  

da Comarca de Ponta Grossa. 

20.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA te r plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente.

20.3. Justas e contratadas firmam as partes o present e instrumento, juntamente com a

presentes ao ato.                                                                                     

CONTRATADA CONTRATANTE 

Testemunhas 
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.1. O presente contrato somente terá eficácia depoi s de publicada à respectiva s úmula no Diário Oficial do 

DO FORO 

.1. As partes contratantes ficam obrigadas a respon der pelo cumprimento deste contrato, perante o foro  

.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA te r plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente.  

.3. Justas e contratadas firmam as partes o present e instrumento, juntamente com a

                                                                                   Ponta Grossa,_____
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úmula no Diário Oficial do 

.1. As partes contratantes ficam obrigadas a respon der pelo cumprimento deste contrato, perante o foro  

.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA te r plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

.3. Justas e contratadas firmam as partes o present e instrumento, juntamente com a s testemunhas 

Ponta Grossa,_____  


