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E S C L A R E C I M E N T O - I 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 5/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada 

no fornecimento de sistema de gestão de administração de pessoal e folha de pagamento, 

para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pelo prazo de 12 meses. 

 

Esclarecimentos solicitados pela empresa: CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, 

CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.626.646/0001-

89. 

 

“1) Em mensagem eletrônica encaminhada no dia 09 de junho de 2021, por Eva Maria Castro 
Quinto da Silva, nos foi questionado se, considerando as alterações pretendidas no Termo 
de Referência (e-mail anexo), se manteríamos o valor anteriormente ofertado. Fora 
respondido que sim. Todavia, o Termo de Referência do Pregão Presencial nº 05/2021 não 
procedeu as alterações descritas no corpo do e-mail, que segundo suas próprias palavras, 
seria o “Termo de Referência Definitivo”. Então, questiona-se: Está correto o Termo de 
Referência no edital publicado? Pois a proposta ratificada da empresa questionante não foi 
para esse Termo, mas sim para o “Termo de Referência Definitivo”. 
 
2) Em relação ao item C – 2, apesar de pedir 60% (sessenta por cento) sobre a execução 
pretendida, o edital contempla apenas um objeto: Programa de informática de gestão pública 
relativa à Administração de Pessoal e Folha de Pagamento. Nesse caso, salvo melhor juízo, 
entende-se que tal exigência é descabida, vez que é voltada para objetos que contemplam 
mais de um programa de informática. Assim, se questiona se é essa a interpretação a ser 
dada a esse item e a licitante terá que demonstrar em seu documento de capacitação técnica 
que já executou ao menos 60% das funcionalidades pretendidas para o futuro programa de 
informática.  
 
3) Caso positivo o questionamento acima, é necessário que o atestado de capacidade 
técnica descreva as funcionalidades do sistema da mesma fora que o Termo de Referência 
(item B – Características Gerais do Software)? Ou pode ser as funcionalidades próprias do 
sistema a ser ofertado, que embora não contenham a mesma redação, atendem o mesmo 
objetivo? 
 
4) Já o item D – 1,2 e 3 faz referência, na realização da prova de conceito, ao item C- 
Características Técnicas. Entretanto, esse capítulo no edital diz respeito à Qualificação 
Técnica. Por acaso não seria erro formal e o correto seria item B – Características Gerais 
do Software? Pois caso permaneça tal redação, como faríamos a demonstração tendo como 
base os atestados de capacidade técnica?”. 
 

RESPOSTA: 

 

1) Destacamos os itens do Anexo I – Termo de Referência alterados pela 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação: 

 

➢ Item 1.1 – Alterado, consoante o novo texto a seguir: 
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1.1 O sistema deverá ser 100% WEB 

 

➢ Item 1.2, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4 e 2.6 – Suprimidos 

 

Ressaltamos que os demais itens do Anexo I – Termo de Referência do Edital de 

Pregão Presencial nº 5/2021, seguem inalterados, portanto, ratificados pela vertente 

resposta.  

 

Reprodução “ipsis litteris” do Anexo I – Termo de Referência do Edital de 

Pregão Presencial nº 5/2021, considerando-se as alterações retro 

mencionadas:  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
Contratação de empresa especializada no fornecimento  de Sistema de Gestão de Administração de 

Pessoal e Folha de Pagamento, conforme EXIGÊNCIAS TÉCNICAS descritas abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
ATENDE / NÃO 

ATENDE - 
CUSTOMIZAÇÃO 

A JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO   

1 

A presente contratação vem ao encontro com a realização de projetos que 
priorizam a Modernização Administrativa da Faculdade de DireitoSBC. O 
objeto da presente contratação tem por finalidade a otimização do serviço 
público, além de primar pelo princípio da economicidade, eficiência, 
transparência e sustentabilidade. Um novo sistema informatizado para 
Administração de Pessoal e Folha de Pagamento, permitirá ao serviço de 
Recursos Humanos da Faculdade, maior eficiência na realização das 
atividades sistêmicas e proporcionará também aos demais servidores da 
Faculdade acesso às informações pessoais, como Holerite Web, Informe 
de Rendimentos, entre outros serviços. 

- 

B CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SOFTWARE   

INPI:  Com a intenção de certificar a propriedade intelectual da solução 
apresentada, a licitante deverá apresentar (na fase de habilitação técnica) 
declaração de que, caso seja vencedora apresentará registro no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou equivalente, ou ainda o 
comprovante do direito de comercialização através de qualquer instrumento 
jurídico válido, do Sistema ofertado, com o propósito de se afastar o risco da 
violação a direitos autorais, conforme Processo TC-040775/026/11 e outros.  

 
Neste último caso, de comprovante do direito de comercialização, deverá ser 
apresentado conjuntamente o registro no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), ou equivalente, em nome da desenvolvedora ou proprietária 
do sistema. 

  

1 DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS DO SISTEMA   

1.1 O sistema deverá ser 100% WEB   
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1.2 
O sistema deverá ter interface gráfica com o usuário, não sendo 
permitidas interfaces baseadas em modo texto.   

1.3 
O sistema deverá ser hospedado nos servidores da Faculdade, sendo de 
sua responsabilidade a publicação externa e geração dos links de acesso 
para publicação no site da Faculdade.   

1.4 
Deverá ser instalado no IIS (Internet Information Server) versão 7 ou 
superior.   

1.5 
Deverão ser compatíveis com os principais navegadores do mercado, 
Internet Explorer, Firefox e Chrome em suas versões mais recentes.   

1.6 
O sistema deverá ser multiusuário, sem limite para usuários a serem 
cadastrados.   

1.7 
Utilizar o protocolo TCP/IP versão 4 e superior como meio de 
comunicação na rede.   

1.8 
A Faculdade se prontifica a criar um ambiente operacional adequado e de 
acordo com a especificação da CONTRATADA   

1.9 

Os sistemas e banco de dados deverão ficar hospedados nos servidores 
desta Faculdade, em ambiente de virtualização Vmware, cabendo à 
própria Faculdade a posse das senhas de Administradores, sendo de 
responsabilidade desta administração a guarda das informações, 
execução de rotinas de backup em fitas e também a manutenção dos 
computadores, servidores e todo ambiente de rede.   

1.10 
Permitir sua execução em Sistema Operacional Windows 7 e superior nas 
estações de trabalho e Windows 2008 e superior nos servidores.   

1.11 Possuir arquitetura web sem limites de usuários simultâneos.    

1.12 
A linguagem de interface a ser apresentada no sistema deverá ser o 
Português do Brasil.   

1.13 
Deverá possuir ferramenta própria de backup com compactação e 
nomenclatura do arquivo baseada na data e hora de sua geração, 
facilitando a organização de vários arquivos de backup.   

1.14 
Possuir ferramenta que permita atualizar o servidor de aplicações a partir 
do site ou plataforma de atualização da contratada.   

1.15 
Possibilitar a geração de todos os relatórios em impressoras a laser, jato 
de tinta instalada localmente ou em rede e em tela.   

1.16 
Qualquer conexão da ferramenta de atualização com o site da contratada 
deverá ser feita com segurança através do protocolo HTTPS.    

1.17 
Possuir recursos para salvar os relatórios nos formatos XLS ou DOC ou 
PDF quando pertinente.   

1.18 
Os principais relatórios deverão ter a possibilidade de adicionar campo de 
assinatura do responsável.   

1.19 
Os relatórios deverão ser pré-formatados e constar no menu do sistema, 
sendo dispensada a necessidade de uso de gerador de relatórios para 
elaborá-los.   

1.20 
Deverá ter a opção de associar previamente pelo administrador o brasão 
a ser utilizado nos relatórios.   
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1.21 

Sempre que houver alteração de legislação referente a normas e portarias 
do Egrégio TCE-SP, LRF, Legislação trabalhista, alteração do AUDESP e 
demais legislações que refletem na boa forma de execução do objeto, 
deverá ser customizado sem qualquer ônus.   

2 DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA   

2.1 
O acesso ao sistema só poderá ser feito mediante a validação de usuário 
e senha no mesmo.   

2.2 
Ao cadastrar um usuário deverá ser possível definir suas permissões com 
a possibilidade de liberar uma função ou menu como somente leitura ou 
gravação.   

2.3 
Os usuários deverão poder trocar sua senha sem a necessidade de 
acionar o departamento de tecnologia.    

2.4 
Deverá possuir interface para gerenciamento de contas de usuário 
(alteração de senha e dados de acesso complementares, incluindo 
permissões)   

3 DOS REQUISITOS DE BANCO DE DADOS (SGBD).   

3.1 

Visando manter a padronização da infraestrutura de banco de dados hoje 
existente na Faculdade, o sistema deverá ser compatível e trabalhar com 
Microsoft SQL Server 2008 e suas versões superiores, sendo o 
licenciamento deste o banco de dados de responsabilidade da 
Faculdade).   

3.2 
O sistema deverá possuir forma de realizar cópia de segurança (Backup) 
completa do banco de dados do sistema;   

3.3 Deverá possuir forma de restauração completa da cópia de segurança.   

3.4 

Todo o conteúdo migrado, gerado, armazenado no(s) banco(s) de dado(s) 
dos sistemas disponibilizados pela contratada, serão de TOTAL 
PROPRIEDADE da Faculdade, cabendo a esta administração a expressa 
autorização para envio de cópias de backup de bases para efeito de 
reprodução e manutenção de ambiente na contratada.    

4 DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS   

4.1 

O sistema deverá  possibilitar a inserção vários tipos de tabelas de 
Previdências Social tais como: Previdência Municipal Previdência 
Estadual, Previdência Federal e Tabela do Regime Geral do INSS, 
contemplando as faixas etárias e alíquotas para os descontos dos valores 
retidos e Encargos Sociais, podendo ainda estar expresso o valor de teto 
máximo de contribuição, valores para pagamento do Salário Família de 
acordo com enquadramento de alíquotas, e ainda ter campo específico 
para informar valores adicionais se for caso da Faculdade. O sistema 
precisa atualizar as tabelas do INSS sempre que necessário. O sistema 
deve manter o histórico mensal da tabela.   

4.2 

O Sistema deve permitir cadastrar a Tabela de Imposto de Renda com 
faixas de valores ‘de/até’ os quais serão considerados para base de 
cálculo, respeitando assim o enquadramento das alíquotas para 
descontos e suas deduções legais. O sistema deve permitir informar o 
valor de Abatimento para aposentados e pensionistas maiores de 65 anos 
e o valor de Dedução por Dependentes. Caso haja atualização da tabela, 
o sistema precisa realizar a alteração.   

4.3 
O sistema deve permitir gerar todos os arquivos da Audesp Fase III – Atos 
de pessoal, com opção de relatórios para conferência de todos os 
arquivos abaixo relacionados.   
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4.4 · Atos de Pessoal   

4.5 · Quadro de Pessoal: Quadro de Pessoal, Cargo, Função.   

4.6 · Quadro Funcional: Agente Público, Lotação Agente Público.   

4.7 
· Remunerações: Cadastro de Verbas Remunerações, Folha Ordinária, 
Pagamento de Folha Ordinária, Resumo Mensal da Folha de Pagamento.   

4.8 
O Sistema deve ter a possibilidade de Gerar o Arquivo da Concessão de 
Reajuste de Agentes Políticos para AUDESP.   

4.9 

O sistema deve permitir gerar mensalmente os arquivos do CAGED para 
fins estatísticos de Admitidos e Demitidos do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Seguro Desemprego, Arquivos Atuarial com opção de formato 
em Excel e gerando separadamente para funcionários ativos.   

4.10 

O sistema deve possuir a opção de gerar o Arquivo da SEFIP 
mensalmente, o qual terá como finalidade declarar e executar os 
Recolhimentos de Encargos Sociais e valores retidos para a Previdência 
do Regime Geral – INSS, podendo estar incluído também os valores de 
base de cálculo para recolhimentos de FGTS dos vínculos empregatícios 
controlados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, os arquivos 
serão separados para folha Mensal e 13º Salário, com possibilidade de 
incluir os Prestadores de Serviços Autônomos que estiverem com 
processos de cálculos dentro da folha de Pagamento. Possibilitar emissão 
de relatório para conferência.   

4.11 

O sistema deve permitir o cadastro de autônomos mesmo que o mesmo 
cpf esteja cadastrado como Professor. Deve permitir gerar relatório da 
folha de autônomos, nominal, constando os proventos e descontos e do 
relatório de resumo geral somando os eventos calculados, bem como, 
demonstrando os eventos de resultado.   

4.12 
O sistema deve respeitar as determinações da Portaria 548 de 22 de 
novembro de 2010, do Ministério de Estado da Fazenda.   

4.13 

O sistema deve ter obrigatoriamente a rotina de envio e retorno do arquivo 
e relatório de Qualificação Cadastral, bem como os arquivos XML para 
transmissão ao eSocial a conforme segue, além de prever o envio de 
mais informações conforme legislação vigente:   

4.14 · S1000 – Informações do Empregador;   

4.15 · S1005 – Tabela de Estabelecimentos;   

4.16 · S1010 – Tabela de Rubricas;   

4.17 · S1020 – Tabela de Lotações Tributárias;   

4.18 · S1030 – Tabela de Cargo/Empregos Públicos;   

4.19 · S1035 – Tabelas de Carreiras Públicas;   

4.20 · S1040 – Tabela de Funções/ Cargos em Comissão;   

4.21 · S1050 – Tabela de Horários/Turno de Trabalho;   

4.22 · S1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais;   

4.23 · S2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar;   

4.24 · S2200 – Admissão Ingresso de Trabalhador;   

4.25 · S2205 – Alteração de Dados cadastrais do Trabalhador;   

4.26 · S2206 – Alterações de Contrato de Trabalhador;   

4.27 · S2230 – Afastamento temporário;   

4.28 
Todos os arquivos listados acima devem possuir a opção de relatórios 
para conferência.   
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4.29 
O sistema deve permitir gerar o arquivo do MANAD – Manual de 
Normativo de Arquivos Digitais, conforme determinado pela Receita 
Federal.   

4.30 

O sistema deve permitir gerar os arquivos das obrigações anuais tais 
como RAIS e DIRF e o relatório de Informe de Rendimentos. Está incluído 
no arquivo da DIRF e na emissão do Informe Rendimentos os 
Prestadores de Serviços Autônomos que estiveram com cálculos 
processos no sistema. Podendo também dispor de relatórios 
comparativos para auxiliar na conferência. Para o Relatório de Informe de 
Rendimentos, o sistema deve lançar as informações pertinentes às 
pensões alimentícias/judiciais demonstrando o nome da Pensionista, CPF 
e valores de repasse durante ano calendário, bem como os valores 
referente a Plano de Saúde demonstrando separadamente os valores do 
titular e dos Dependentes.   

5 DOS CÁLCULOS:   

5.1 

O sistema deve dispor diversas Rotinas de cálculo tais como: 13º Salário, 
Adiantamento de 13º Salário, Adiantamento, Férias, Licença Prêmio, 
Mensal, Rescisão, Rescisão Complementar, Complemento de 
Adiantamento de 13º Salário, Abono Salarial e benefícios, com opções de 
processamentos individual ou coletivo.   

5.2 

O sistema deve possuir ferramenta para visualizar o processo do cálculo, 
na qual através de uma barra de progressão que será possível estimar o 
tempo para término do cálculo, com as informações de tempo inicial e 
final, quantidade de servidores processados, o nome do usuário que 
efetuou o cálculo, e se o processo é referente a um cálculo e/ou 
cancelamento, deixando visível em uma GRID o histórico de todos os 
processos executados.   

5.3 

Para o cálculo de Adiantamento Quinzenal o Sistema deverá verificar a 
parametrização que autoriza o cálculo de Adiantamento no Cadastro do 
funcionário, e pautado na informação do percentual. E deverá executar o 
cálculo de Adiantamento de forma coletiva ou individual.   

5.4 

O sistema deve efetuar cálculos mensais com opção de coletivo ou 
individual, e quando na opção coletiva dispor de seleção para o 
processamento tais como: por Matrícula, Por Estruturas Administrativas, 
Por Vínculos Empregatícios, Por Cargo/Função ou Por Níveis Salariais. 
Deverá permitir deduzir automaticamente os valores antecipados na folha 
Adiantamento Quinzenal.   

5.5 

No Cálculo de Adiantamento de 13º Salário, o Sistema deve permitir 
executar o processo de forma individual ou coletiva, e quando na opção 
coletiva tem a versatilidade de selecionar por Matrícula, Estrutura 
Administrativa, Níveis Salariais, Cargo/Função ou Vínculos Empregatícios, 
verificando no cadastro do funcionário a autorização para aplicar o 
processo de cálculo em questão, podendo no ato da execução informar o 
percentual que será calculado. O sistema deverá permitir o cálculo no 
mês de aniversário do funcionário ou para aniversariantes de meses 
subsequentes e permitir calcular somente a fração de meses de trabalho 
até a data do processamento do cálculo em questão.   
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5.6 

No Calculo de 13º Salário o Sistema deve verificar a autorização no 
cadastro de Servidor para este processo de cálculo. O sistema também 
deverá estar liberado para o processamento em qualquer mês do ano 
corrente, no qual verificará a proporcionalidade dos meses trabalhados de 
acordo com a data de admissão, efetuando assim o cálculo dos avos de 
direito no ano corrente. O sistema deverá deduzir automaticamente os 
valores pagos na folha de Adiantamento de 13º Salário durante vigência 
e/ou Adiantamento de 13º Salário pago na Folha de Férias, se for o caso, 
somando-se a esta dedução os valores pagos como Complemento de 
Adiantamento 13º Salário se for o caso.   

5.7 

O sistema apura e lança automaticamente no cálculo de 13º salário as 
médias de Horas Extras pagas no ano corrente ou períodos determinados 
pela Faculdade. O cálculo de variável do 13º e férias deve incluir também 
a média do adicional noturno e vencimento de substituição. Precisamos 
de relatório dessas médias para conferência. Atualmente, usamos um 
relatório chamado ficha financeira, conseguimos determinar o período 
aquisitivo e efetuar a conferência da quantidade de horas extras e 
adicional noturno realizadas mensalmente.   

5.8 

Para o cálculo de Rescisão o sistema tem a opção de processamento 
individual ou coletivo, sendo que para opção coletiva permite optar pela 
seleção de processamento tais como: Por Funcionário, Por Estruturas 
Administrativas, Por Vínculo Empregatícios, por Cargo/Função ou Por 
nível Salarial. O sistema deverá constar de acordo com o tipo rescisão as 
verbas rescisórias, tais como: Férias vencidas, 13º salário proporcional ou 
indenizado, Férias Proporcional, 1/3 de Férias Constitucional, Aviso 
Prévio indenizados ou não e Saldo de Salário, caso houver direito, 
demonstrando todos os descontos previstos por Lei.   

5.9 

O sistema deve permitir emitir os Termos de Rescisão Contratual nos 
modelos para CLT, Termos de Quitação e Homologação, conforme 
Portaria 1621 de 14 de julho de 2010 do Ministério do Trabalho e 
Emprego e alterações posteriores Portaria 1057 de 06 julho de 2012, e 
modelos para Estatutários. Devendo também gerar os arquivos de GRRF 
para recolhimento do FGTS.   

5.10 

Processo de Rescisão Complementar: O sistema deverá efetuar a 
liberação de cálculo somente para funcionários desligados/demitidos em 
meses anteriores ao mês de competência, buscar os lançamentos 
executados para a opção de Rescisão Complementar.   

5.11 

Cálculo de Complemento de Adiantamento de 13º Salário: O sistema 
deve permitir efetuar cálculos para os funcionários que obtiveram reajuste 
salarial após o cálculo de adiantamento de 13º salário, e possui 
ferramenta para calcular a diferença sobre o valor já recebido sem o 
devido reajuste. O sistema verifica a diferença entre o valor pago e o valor 
de direito e lançar essa diferença de valor na folha de Complemento de 
Adiantamento 13º salário. Tendo a opção de lançar individual ou coletivo, 
sendo que na opção coletivo poderá optar pela seleção Por Funcionário, 
Por Vínculos Empregatícios, Por Cargo/Função, Por Nível Salário ou Por 
Estrutura Administrativa.   

5.12 
Para o Cálculo da Licença Prêmio: O sistema deverá considerar os 
períodos aquisitivos programados para o mês de competência, podendo 
ter o processo cálculo individual ou coletivo, sendo que para o processo 
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coletivo deverá ter a opção de seleção por Funcionário, Por Estrutura, Por 
Nível Salarial, Por Vínculo Empregatício e por Cargo/Função. 

5.13 

No Processo de Cálculo de Férias, o sistema deverá considerar o período 
aquisitivo programado na competência atual e nas competências futuras, 
gerando assim um cálculo de férias antecipadas. Considerar também na 
programação os lançamentos das verbas de 1/3 de Abono Constitucional 
e/ou Valores em Pecúnia, tendo como opção de processamento o cálculo 
individual ou coletivo, sendo que no processo coletivo existe a 
possibilidade de seleção Por Funcionários, Por Estruturas, Por Vínculo 
Empregatício, Por Nível salarial e Por Cargo/Função.   

5.14 

Para o processo de Abono Salarial, o sistema deve considerar os 
lançamentos de eventos específicos, os quais retornarão na Folha Mensal 
para computar os valores de Encargos Sociais devidos. Efetuar os 
cálculos de forma individual ou coletiva, sendo que no processo coletivo 
existe a possibilidade de seleção Por Funcionários, Por Estruturas, Por 
Vínculo Empregatício, Por Nível salarial e Por Cargo/Função.   

5.15 

Para todos os Processos de cálculos, o sistema deve permitir gerar os 
Arquivos de Crédito Bancário no formato do CNAB240 da FEBRABAN e 
sua sequência de geração e emite os relatórios de crédito bancário para 
conferência, bem como os relatórios de Folha de Pagamento, Resumo 
para Empenho, Guia de Recolhimento de RPPS e Recibo de Pagamento 
Autônomo – RPA.   

5.16 

Para todos os processos de cálculos, o sistema deve permitir o 
Cancelamento a qualquer tempo, desde que não se tenha alterado a 
competência para o mês seguinte, ou seja, cada processo de 
cancelamento somente poderá ser executado dentro do próprio mês. 
Após a mudança de competência, nenhum processo de Cálculo ou 
Cancelamento poderá ser executado, entendendo assim que o mês 
efetivamente foi fechado e não ocorrendo nenhum tipo de abertura de 
mês fechado.   

5.17 

Nos Cálculos de Benefícios, o sistema deverá permitir efetuar 
previamente o cálculo do vale Transporte em Pecúnia, Vale Alimentação, 
Vale Refeição, Plano de Saúde, Bônus Supermercado e Outros 
Benefícios, possibilitando o Processamento Individual ou Coletivo, sendo 
possível visualizar em tela cada servidor processado e valores de 
proventos e descontos ou ambos em Grid de fácil visualização macro, 
refletidos assim para o cálculo mensal. 
O sistema deverá permitir parametrizar o sistema à nossa realidade de 
auxílio transporte e alimentação. Quanto ao plano de saúde, os arquivos 
são recebidos em .txt e importados para o sistema, sendo necessária a 
adequação dos eventos de origem (IMASF) com os eventos de destino 
(nossa folha). Também deverá permitir a importação de descontos de 
convênios com farmácia e Associação de Funcionários.  
Sendo assim o sistema deve permitir, importamos para fins de cálculos, 
exportamos e enviarmos às instituições para conferência antes do 
repasse.   
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5.18 

Cálculo de Pensão Alimentícia/Judicial: O sistema deverá efetuar cálculo 
de pensão alimentícia/judicial, considerando as informações cadastrais e 
em conformidade com a determinação judicial para cada servidor, os 
descontos acontecerão diretamente no cálculo de cada funcionário e 
repassado automaticamente para o cálculo do beneficiário. No cálculo de 
pensão o sistema deverá aplicar o índice auxiliar do IRRF conforme 
instrução da Receita Federal.   

5.19 

O sistema deverá processar o Cálculo de RRA (Rendimentos Recebidos 
Acumuladamente), considerando a tabela de IRRF vigente, e permitindo 
deduzir os valores de Previdência Social, Pensão Judicial e Honorários 
Advocatícios sobre o total lançado, demonstrando em tela o Relatório de 
RRA.   

5.20 

No Processo de Simulação de Cálculos, o sistema deve permitir as 
simulações de diversos tipos de folha, com a opção de reajuste em valor 
ou percentual, coletiva ou individual, para o mês atual ou meses futuros, 
dando a possibilidade de efetuar seleção por funcionários, por estruturas, 
por vínculos empregatícios, por cargo/função ou níveis salariais, não 
interferindo na rotina oficial e podendo exibir Relatórios de Folha e 
Encargos Sociais, os quais poderão ser emitidos a qualquer tempo.   

5.21 

O sistema deverá efetuar cálculos de Agrupamentos de Imposto de 
Renda e Previdência Social para funcionários com duas ou mais 
Matrículas na Faculdade, permitir somar as remunerações percebidas 
dentro do mês e aplicar a alíquota correta para os descontos, de acordo 
com as Tabelas vigentes de Previdência e Imposto de Renda, demonstra 
o valor de desconto em apenas uma das matrículas. Deve também 
possibilitar a aplicação de agrupamento também para os benefícios. O 
sistema deverá verificar se as matrículas em questão possuem o mesmo 
CPF.   

5.22 

O sistema deve deduzir o valor retido de Previdência Social do Regime 
Geral, quando o funcionário já contribui com um determinado valor ou 
com o valor de teto em outras Instituições, limitando sempre ao valor do 
teto de contribuição.   

5.23 

O sistema deve permitir executar o processo de Evolução Salarial 
automaticamente nas opções: horizontal, vertical ou ambas, conforme 
determinado pela legislação vigente, devendo também permitir a Evolução 
Manual para um determinado cargo/função, nível salarial ou as duas 
opções, mantendo o histórico da evolução.   

5.24 
O sistema deve permitir gerar os arquivos de créditos bancários no 
formato CNAB240 da FEBRABAN, Relatório de Resumo para Empenho, 
Relatório de Folha de Pagamento.   

6 DAS OPÇÕES CADASTRAIS   

6.1 

O Sistema deve permitir cadastrar funcionários com situação de ativo, 
pensionista judicial, prestador de serviço autônomo, existindo uma 
diferenciação de abas, conforme é determinada a situação de cada 
cadastro, desta forma o sistema não deve exibir informações que não 
sejam pertinentes à situação cadastral.   
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6.2 

O Sistema deve permitir efetuar cadastros específicos para pensionistas 
judiciais, no qual deverá vincular um ou mais cadastros de funcionários, 
onde deverão estar fixadas as informações determinadas pela justiça 
relevantes ao processo de cálculo tais como: valor fixo, percentual, fração, 
líquido, salário base ou salário mínimo, o qual a folha que poderá sofrer 
as incidências de cálculos, e lançamentos de fórmulas específica para 
cálculos diferenciados, permitindo visualizar no cadastro dos funcionários 
as pensionistas atreladas ao funcionário.   

6.3 

Para iniciar um cadastro de funcionário, o sistema deve ter como chave 
primordial a informação do número de CPF, atrelado a informação de uma 
nova matrícula, dentre outras informações que são obrigatórias para a 
conclusão do cadastro de funcionário. Mediante a digitação do número do 
CPF na tela de cadastro, o sistema verificará se o número está registrado 
no banco de dados aproveitando os dados já existentes para um novo 
cadastro ou uma nova admissão.   

6.4 

O sistema deve permitir a consulta de forma rápida as informações 
cadastrais em uma GRID de consulta fixa e de fácil visualização, na qual 
é possível incluir ou remover algumas informações tais como: Data de 
Admissão, Cargo, Número de CPF, forma de Pagamento e RG.   

6.5 

O Sistema deve demonstrar automaticamente o número sequencial de 
Matrícula/Código de novos Funcionários, permitindo alterá-lo para outro 
número que esteja disponível. Mesmo após a conclusão do cadastro, 
deverá permitir alterar este número caso não tenha ocorrido nenhum tipo 
de cálculo gravado, não permitindo a exclusão total do cadastro já 
efetivado.   

6.6 

O sistema deve permitir alteração no nome do funcionário para os casos 
de acréscimo ou retirada de sobrenome, podendo manter o histórico de 
tais alterações, bem como permite a inserção do Nome Social para 
funcionário que possuem, informação solicitada pelo layout do e-Social.   

6.7 

Para o cadastro de funcionário, o sistema deve permitir o lançamento as 
seguintes informações: Regime de contratação nas opções CLT ou 
Estatutário, Estrutura Hierárquica na qual o funcionário está alocado, 
Cargo/Função o qual foi nomeado, permitindo também que seja lançado o 
Cargo de Substituição, Comissão, Designação ou remoção se houver, 
sendo que para o caso de remoção o sistema deverá permitir informar o 
local ao qual o funcionário foi removido e ou funcionário concedido e se a 
remoção é ou não remunerada pelo órgão receptor, no item cargo/função 
o sistema deverá permitir informar se utiliza ou não de Equipamento de 
Proteção Individual – EPIs e/ou Equipamento de Proteção Coletiva – 
EPC’s.   

6.8 

O Sistema deve permitir cadastrar documentos tais como: RG, órgão 
emissor, CTPS, número de série, PIS, Título de Eleitor, Registro de 
Classe, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, data de emissão e data 
de validade da CNH, Raça/cor, sexo, naturalidade, Nacionalidade, se 
estrangeiro número da carteira 19, data de chegada, data de 
naturalização no país, se é doador e qual tipo sanguíneo, filiação, contato 
telefone, e-mail, estado civil, Grau de Instrução, especialidade conforme a 
formação e informações de reservista.   
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6.9 

O sistema também deve permitir inserir as informações cadastrais de 
endereçamento postal tais como: endereço comercial, residencial, 
correspondência e/ou localização, efetua inserção pelo Código de 
Endereçamento Postal – CEP, no qual o sistema dispõe internamente dos 
tipos de logradouros padrão dos correios como carga de dados, e desta 
forma ao digitar o número do CEP, o sistema indicará como sugestão o 
endereço com padrão nacional dos correios, e também permite a inserção 
de dados de endereçamento caso este não esteja inserindo na última 
tabela vigente na carga.   

6.10 

O Cadastro de Funcionários deverá dispor das seguintes informações: 
data de admissão, Data de Desligamento (caso tenha), motivo do 
desligamento, dados bancários acompanhado da Modalidade bancárias 
tais como: Conta Corrente, Conta poupança, DOC, ou tesouraria, Banco e 
Agência para Crédito Salarial, deixando visível e registrado o nome, a 
data e o horário da última alteração executada pelo usuário naquele 
cadastro, deverá constar categoria da SEFIP/GFIP com a finalidade de 
Recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e 
Declaração à Previdência do Regime Geral de Previdência Social – INSS, 
Data de Nascimento, vínculo laboral de contratação tais como: 
Mensalista, Horista, Plantonista ou Tarefeiro, devendo possuir a 
vinculação do Nível Salarial (valores de Salários) o qual foi definido no 
processo de Contratação.   

6.11 

O sistema deve permitir atrelar as informações dos Dependentes tais 
como: Grau de Parentesco, CPF do dependente, sexo, filiação, 
escolaridade, se o mesmo é dependente para fins de Previdência, 
Convênio Médico (Plano de Saúde), Imposto de Renda e/ou Salário 
Família e este se refere a uma dependência Vitalícia por se tratar de um 
inválido/incapaz. Permite também ser parametrizável para fins de cálculo 
as limitações legais de idade para o pagamento de Salário Família e 
Imposto de Renda, passando assim a tratar automaticamente estas 
limitações, ou seja, bloqueado o cálculo de salário família ou dedução 
para fins de Imposto de Renda.   

6.12 

No cadastro de Funcionários o sistema deve gravar todas as alterações 
de cargos e/ou níveis salarial processados como evolução cadastral, 
horizontal, vertical ou ambos, desde o processo admissional até o 
processo rescisório mantendo visível todo o histórico no cadastro do 
servidor.   

6.1 

O sistema deve permitir lançar as informações se o funcionário é portador 
de alguma deficiência, qual a deficiência, o Tipo e o Grau, sendo possível 
informar o nome do médico, Número do CPF do médico que emitiu o 
Laudo e a data de validade deste laudo.   

6.2 

O sistema deve permitir lançar no cadastro de funcionários para fins de 
cálculos quais as incidências pertinentes a cada cadastro tais como: 
Salário Família, Salário Família Especial, Imposto de Renda, 
Adiantamento Quinzenal, Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, 
Bonificação de Aniversário, Data Base e tipo para Adicional de Tempo de 
Serviço - ATS, Data Base para Sexta Parte, Data Base de Licença 
Prêmio, Data base e tipo de Plano de Carreira, Tipo de teto de 
remuneração, Número do Processo caso não possua Teto de 
Remuneração, tabela de faltas, Informações do recolhimento ao FGTS, 
definição da tabela de Previdência que estará vinculado e se possui   

http://www.direitosbc.br/


 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP 09750-650 

Fone/Fax: (11) 3927-0222 - www.direitosbc.br       
12 

Moléstia Grave. Também deve permitir identificar se está autorizando a 
realizar horas extras, se verifica ou não o limite de horas extras lançadas 
dentro do mês, se possui frequência identificando o turno (jornada e 
intervalo) e qual o relógio que está atrelado para as marcações diárias. 

6.3 

Permitir lançar no cadastro de funcionário os registros de vínculos 
anteriores à admissão, permitindo computar os cálculos de ATS, Sexta 
Parte, Licença Prêmio e Evolução Horizontal e/ou Vertical, podendo 
identificar se é referente a um período insalubre para fins de 
aposentadoria Especial.   

6.4 

Permitir registrar situações de cadastros de funcionários contratos por 
Prazo Determinado e/ou com Estágio Probatório para fins de Concurso 
Público, constando a informação das datas de exames Periódicos e 
sindicatos para filiação de determinadas categorias, permitindo registrar 
os Atos legais de Nomeação e exoneração se for o caso, com 
informações data, número de Portaria e Descrição por Fundamento Legal. 
Deverá permitir vincular as informações oportunas ao e-Social tais como: 
Pais, Categoria do Trabalhador, tipo de Segregação de Massa, e Número 
do Processo Administrativos para fins de Menor Aprendiz.   

6.5 
Permitir criar cadastros de Prestadores de Serviços, permitindo a 
vinculação das Tabelas de Previdência Social, Imposto de Renda, CBO e 
lançamento de ISS, conforme legislação vigente.   

6.6 

O sistema deve permitir a criação de cadastros de base de sustentação 
para a Faculdade tais como: criar no mínimo 07 (sete) níveis Hierárquicos 
de Estrutura Organizacional, criar tabela de Níveis Salariais separadas 
por quadro e grupo com classificação do tipo Carreira, Isolada, Comissão 
e eletivo, deverá trazer como carga de dados das informações das 
Instituições Financeiras cadastradas na Federação Brasileiras de Bancos 
– FEBRABAN tais como: Código do Banco, Nome do Banco e Agências. 
Deve também permitir cadastrar vários tipos de Adicional por Tempo de 
Serviço - ATS, no qual deve constar o código sequencial, nomenclatura, 
eventos específicos, com as informações da quantidade de anos e 
percentual para adquirir o direito, ter como processo de cálculo Linear ou 
Cascata. Para conclusão dos cadastros de estruturação institucional 
deverá permitir o cadastro de diversos tipos de Teto de Remuneração, 
atendendo as determinações expressas no artigo 37 da Emenda 
Constitucional 41/03, o qual será atrelado ao cadastro de funcionário, com 
as opções de cálculos Direto ou Por Evento, mantendo o histórico mensal 
deste limitador.   
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6.7 

O sistema deve permitir efetuar alguns cadastros prévios, os quais serão 
utilizados em cadastros futuros, como: Cadastro de Fundamento Legal, 
que contemplará as informações de tipos de Atos Legais: Constituição 
Federal, Estadual, Decreto, Emendas Medida Provisória, Portarias, Ato da 
Mesa, Lei Orgânica, Estatuto e etc., número do ato, data da criação, data 
da vigência, tipo de norma e descrição do ato, deverá permitir efetuar 
cadastros médicos no qual constam as informações de número do CPF, 
nome, número do CRM, qualificação e especialização, permitindo 
desativar a qualquer tempo. O sistema permite efetuar cadastro de 
Processos Administrativos/Judiciais como as informações de tipo de 
processo, numero de processo, início e término da validade do processo, 
devendo também constar as informações de suspensão de exigibilidade 
de tributos, informações estas para fins de e-Social e que serão atreladas 
às informações diversas tais como o evento S1010 – Rubricas.   

6.8 

O sistema deve permitir criar cargo/função com as informações de: 
Codificação sequencial, vínculo empregatício, nomenclatura, descrição do 
cargo/função e classificação dos tipos se isoladas, carreira, efetivo e/ou 
eletivo, permite também atrelar a tabela de níveis salariais pertinentes ao 
cargo/função, atrelar fundamentos legais nos quais permitiu criar, 
aumentar e/ou reduzir a quantidade de vagas para o cargo, controlar 
também a quantidade de vagas reservadas, ocupadas e extintas 
efetuando a conciliação das vagas e não permitindo que o limite de vagas 
seja ultrapassado, podendo ter a informação de carga horária semanal e 
mensal, especialidades do cargo e se estes cargos utilizam a CNH como 
atividade remunerada, codificação e Descrição da Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO, escolaridade mínima exigida para cargo e quando 
o cargo/função se tratar de atividade especial com determinadas 
particularidades de Grau de Periculosidade ou Grau de Insalubridade, 
permite parametrizar o Grau de Risco, Tempo de atividade, as 
informações do laudo médico e informações do médico que emitiu o laudo 
tais como: nome do médico, CPF e data de emissão do laudo 
acompanhado de uma breve descrição da atividade avaliada. Permite 
parametrizar as informações para geração dos arquivos da Fase III – Atos 
de Pessoal AUDESP, tais como: Se o cargo é responsável pela 
Faculdade, tipo de verba, regime jurídico, exercício de atividade, forma de 
provimento, função de governo e possibilidade de desativar o cargo, caso 
não seja utilizado. Deverá permitir parametrizar as informações de tipo de 
cargo público, tipo de contagem especial e se o cargo tem Dedicação 
Exclusiva para fins de eSocial.   

6.9 

O sistema deve permitir lançar diversos cursos e/ou graduação por 
funcionário, permitindo lançar um valor de peso para computar na 
Evolução Salarial, Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho, nome 
da Faculdade, código sequencial, nome do curso, área do curso, nível de 
graduação, tipo de duração, tempo de duração, e períodos para 
conclusão do curso/graduação. Deverá permitir visualizar todos os 
lançamentos de curso/graduação no cadastro de funcionário.   
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6.10 

O sistema deve permitir cadastrar inúmeros tipos de benefícios, tais 
como: cesta básica, bônus supermercado, vale refeição, vale 
supermercado, vale alimentação deverá ter a especificação de proventos, 
descontos ou ambos, com faixa de/até, fixado em percentual, valor ou 
hora, limitador de cota para recebimento, e limitação de desconto, e 
campos para dedução se for o caso. Para o benefício de vale transporte o 
sistema deverá permitir cadastrar empresas administradoras de transporte 
público, com tipos de pagamento (recarga de cartão ou valor de pecúnia), 
valor unitário do VT, percurso de utilização trabalho/residência ou vice-
versa, permitir efetuar os descontos em percentuais, por faixa etária, se 
for o caso, limitando-se aos estipulados pela legislação. Deverá executar 
manutenção VT ou alteração para um determinado mês específico, não 
afetando assim o lançamento habitual mensal. O sistema deverá permitir 
efetuar cadastros de Plano de Saúde/Convênio Médico de diversas 
operadoras com informações do código sequencial, CNPJ, Código da 
Agência Nacional de Saúde – ANS, eventos específicos para cálculos de 
proventos, descontos ou ambos, desta forma o sistema deverá permitir 
criar tabela com faixa etária de/até para os descontos dos funcionários, 
seus dependentes e a coparticipação de Faculdade caso houver.   

6.11 

O sistema deve permitir cadastros de verbas nas categorias proventos e 
descontos, as quais deverão ter codificação sequencial, tipo de evento, 
incidências para base de Previdência, Imposto de Renda, FGTS, Redutor 
de Proventos, vinculação dos tipos de folhas e vínculos empregatícios, 
possibilitando a criação de fórmula específica para cada evento, 
permitindo ativar ou desativar, quando não utilizado, guardando o histórico 
das alterações de verbas. Deverá permitir parametrizar os códigos para 
termo de rescisão contratual, conforme determinação do Ministério do 
Trabalho e Emprego, permitindo também a inclusão dos códigos das 
verbas remuneratórias e parametrizações para gerações da Fase III – 
Atos de Pessoal da AUDESP, possibilitando também uma ferramenta 
para validação de cálculos, funções e parâmetros por funcionário.   

6.12 

O sistema deverá permitir parametrizar as informações de Natureza das 
Rubricas da Folha de Pagamento, Incidências Tributária da Previdência, 
Incidência Tributária de IRRF, Incidência Tributária de FGTS e Incidência 
Tributária de Contribuição Sindical por tipo de Folha de Pagamento, 
conforme determinado pelo e-Social as informações para geração do 
Evento S1010 – Rubricas.   

6.13 

O sistema deve permitir a integração com o sistema de contabilidade de 
uso da Faculdade, o qual deve permitir efetuar cadastro de fichas 
contábeis de Receita e Despesas, categorias econômicas, centro de 
custo, código do fornecedor, e destinação de Recurso. Permitir efetuar a 
vinculação dos eventos, ficha contábeis, estrutura contábil e 
administrativa, permitindo ser exportadas automaticamente de um 
exercício para o outro. Deverá permitir gerar arquivo e relatório com 
detalhamento das despesas, receitas e encargos sociais e relatórios de 
inconsistências.   

6.14 

O sistema deve criar novos usuários e senhas individuais, com opção de 
‘Esqueci minha senha’ com envio de senha provisória para e-mail ou com 
a opção de gerar um Token de acesso através de Senha de Administrador 
gerando assim uma contra senha de acesso.   
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6.15 

O sistema deve permitir cadastrar tipos de Plano de Carreira, atrelados a 
eventos específicos, com as opções de calcular em dias, meses ou anos, 
permitindo computar os registros de vínculos anteriores para o somatório 
do tempo, verificando as faixas de/até, com opções de percentual ou 
valor.   

6.16 

O sistema deve permitir o cadastro de Sindicatos contendo as 
informações de CNPJ, nomenclatura, código do M.T.E (Ministério do 
Trabalho e Emprego), para atrelar ao cadastro de funcionário, informação 
que será demonstrada na geração da RAIS.   

6.17 
Permitir cadastrar tabelas de salário-família diferenciadas das 
estabelecidas pelo INSS, sendo possível atrelar aos vínculos 
empregatícios.   

6.18 
O sistema deve permitir cadastrar locais de entrega para Cesta Básica. 
Permitir cadastro de Especialidades as quais poderão ser atrelados aos 
cargos/ funções.   

6.19 
O sistema deve permitir lançar todos os feriados em geral e pontos 
facultativos, os quais poderão ser visíveis em um calendário fixo do ano 
corrente e de anos anteriores.   

7 DOS PROCESSO DE LANÇAMENTOS E OCORRÊNCIAS   

7.1 

O sistema deverá executar diversas rotinas de lançamentos de verbas tais 
como: Por funcionário/servidor informando o período, o evento e se tratar 
de lançamento em valor, percentual, fração ou horas de acordo com a 
criação da verba para pagamento ou desconto, lançamentos por evento, 
empréstimos, apurar a diferença salarial de um determinado período e 
processar o lançamento, efetuar também lançamentos coletivos, reajustar 
eventos lançados para período futuros, lançamentos de Rescisões 
complementares, complemento de adiantamento de 13º salário se for 
caso, lançamento de contribuições de outros vínculos para funcionários 
que contribuem com a Previdência do Regime Geral em outro 
órgão/Faculdade e por fim permitir consultas todos os lançamentos por 
funcionários de um determinado período.    

7.2 

O sistema deve controlar na rotina de empréstimos as quantidades de 
parcelas e demonstrar qual a parcela está sendo descontada no holerite, 
permitindo também indicar o mês para início do desconto e o mês que 
iniciou o empréstimo, o valor de cada parcela, campo para observação e 
campo para quitação antecipada se for o caso.    

7.3 

O sistema deverá permitir cadastrar diversos tipos de ocorrências definido 
quais as incidências que influenciarão para computar ou deduzir 
vantagens tais como: remuneração, licença prêmio, férias, período 
aquisitivo de férias, DSR, vale transporte, cálculo de 13º salário, cálculo 
de adiantamento quinzenal, tempo de serviço, sexta parte, benefícios, 
frequência, devendo lançar no cadastro de servidor automaticamente a 
situação em que o funcionário se encontra, tais como: Salário 
Maternidade, Férias, Licença Prêmio, Auxílio Doença e etc.    

7.4 

Conforme parametrizada a ocorrência o sistema permite vincular as 
verbas de remuneração reparando as ocorrências, têm a possibilidade de 
efetuar os lançamentos ocorrências em horas, lançamentos para períodos 
futuros e bloqueando para períodos anteriores a data de admissão, 
permitir atrelar ao registro da ocorrência a Classificação Internacional de 
Doenças – CID, permitindo alterar as incidências de ocorrências lançadas   
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anteriormente, permitindo emitir relatório das ocorrências por funcionários 
ou por ocorrências de determinado período. 

7.5 

O sistema deverá permitir controlar os processos de Férias e Licença 
Prêmio, disponibiliza ferramentas para geração dos Períodos Aquisitivos 
Individuais ou coletivos podendo verificar as faixas de/até das tabelas de 
faltas para dedução e perda dos períodos aquisitivos e sendo que no caso 
de Licença Prêmio incluir também a prorrogação do Período Aquisitivo. 
Permite lançar a programação para períodos futuros e lançar 
programação coletiva por departamento, cargos ou vínculos 
empregatícios, efetuando o lançamento automático da ocorrência e da 
baixa de pagamento do período aquisitivo quando executado o cálculo. 
Permite averbar a quantidade de dias em dobro adicionado estes dias ao 
cômputo do direito ao Adicional de Tempo de Serviço, Sexta Parte e 
Evolução Salarial. Para o caso de férias é possível programar o 
pagamento do adiantamento do 13º com o percentual desejado, lançando 
na folha de 13º salário o abatimento da antecipação. O sistema também 
deverá permitir efetuar manutenções de dias de gozo para períodos 
calculados e não gozados.   

7.6 

O sistema deve permitir gerar relatórios de Férias e Licença Prêmio 
concedido, vencidas e a vencer, programadas e não programas, 
notificações, recibos, resumo contábil, Certidão de Licença Prêmio, 
solicitação de férias, relatório de data limite para férias, permitindo 
exportar para EXCEL ou PDF, e possibilita seleção por Estruturas, por 
funcionários, por nível salarial, por vínculo empregatício e cargo/função.   

7.7 

O sistema também deve emitir relatórios de Provisão de Férias, Licença 
Prêmio e 13º Salário, reservar automaticamente a proporção de 01 (um) 
avo mensalmente, acrescidos do encargo social, e quando tratar-se de 
férias acrescentarem 1/3 do valor constitucional, conforme determinado 
no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), com os 
devidos ajustes e baixas de pagamentos automático ou manual se for 
caso. Relatório tem a separação por regime previdenciário RPPS e 
RGPS, emissão analítica e/ou sintética, permitindo a integração com o 
sistema de contabilidade.   

7.8 

O Sistema deve possibilitar criar tipos de Rescisão/Desligamentos e 
parametrizar as verbas padrões para pagamento, conforme o tipo de 
desligamento/rescisão tais como: 13º Proporcional 13º Salário Indenizado, 
Férias proporcionais, Férias vencidas, Salário Maternidade, aviso prévio 
indenizada, permitindo indicar os códigos de desligamento da SEFIP e 
RAIS, permitindo que seja calculado ou não o dia da 
rescisão/desligamento, permitindo lançar o fundamento legal.   

7.9 

O sistema deve permitir criar tipos de disposições gerais, os quais não 
interferirão nos processos de cálculo, podendo ter as seguintes 
informações para criação: codificação sequencial e descrição, e para os 
lançamentos as informações de processos, jurisprudência, andamento do 
processo, históricos e etc.   
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7.10 

Será preciso permitir que a Coordenação pedagógica  alimente a 
frequência dos professores no sistema, o mesmo valendo para a Seção 
de Pós Graduação e Nuprajur que precisam lançar  os trabalhos 
extraclasse realizados dentro do mês. O sistema deve permitir que um ou 
mais setores da Faculdade, que possuam prestação de serviço por 
professores possam fazer o lançamento direto no sistema, como 
quantidade de horas e tipo de atividade desenvolvida. 
O sistema deverá ficar parametrizado com os valores pagos por cada tipo 
de atividade e fazer o cálculo, sem que tenha que haver lançamento pelo 
setor de RH.   

8 DOS RELATÓRIOS E ARQUIVOS   

8.1 

O sistema deverá emitir relatórios de Transparência Fiscal tais como: Por 
Servidor, Por período, por Nível Administrativo e Por cargo/função 
disponível nas opções de PDF, Excel e imagem. Deve possibilitar a 
integração com o sistema Portal de Transparência da Faculdade, não 
sendo necessária a geração de arquivos ou relatórios.   

8.2 

O sistema deverá emitir os seguinte relatórios, permitindo emitir em PDF, 
Imagem e/ou Excel:  
- Contribuições Previdenciárias,  
- Evolução de Despesas e Receitas,  
- Comparativo de cálculos de meses anteriores e mês atual,  
- Ficha Financeira,  
- Extrato Individualizado,  
- Holerites,  
- Horas convertidas,  
- Analítico de Encargos Sociais,  
- Relatórios de Horas Extras,  
- Líquido de Folha de Pagamento,  
- Relatórios de Vencimentos por Proventos,  
- Movimento Digitado,  
- Movimento Calculado,  
- Relatório de Salário de Contribuição do RGPS,  
- Extrato de Empréstimos,  
- DARF,  
- Relatório de Pagamento de Cheque e Tesouraria,  
- Relatórios de Inconsistência de cálculos,  
- Relatório de servidores sem convênio bancário,  
- Relatório de Vencimentos Bruto,  
- Relatórios de Benefícios tais como: Vale Transporte e Plano de Saúde,  
- Relatório de Atividade Preponderante,  
- Certidão de Tempo de Serviço,  
- Certidão de Tempo de Contribuição,  
- Ficha Funcional,  
- Fichas de Recadastramentos,  
- Quadro de Cargos e Funções,  
- Incidências de eventos,  
- Relatórios de Admitidos e Demitidos,  
- Registro de Servidor e Atualizações,  
- Ficha de Tempo de Serviços,  
- Relatório de contratos por tempo determinado,  
- Quadro de vínculos,    
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- Relatório de Pensionistas Judiciais,  
- Relatório de Aniversariantes,  
- Relatórios de Dependentes,  
- Servidor por Estrutura,  
- Relatório por faixa etária,   
- Relatório de Evolução Salarial,  
- Relatório de Servidores com Múltiplos Vínculos,  
- Relatório de Auditoria,  
- Termo de Salário Família,  
- Relatório por Estrutura Administrativa,  
- Declaração de Imposto de Renda,  
- Certidão de Tempo de Contribuição – CTC,  
- Relatório de Contagem de Tempo de Serviço,  
- Requerimento de Benefício de INSS,  
- Previsão de Tempo de Aposentadoria e Servidor por Vinculo 

8.3 

O sistema deverá gerar os relatórios: Folha (nominal com descritivo de 
proventos e descontos), Resumo Geral (constando o montante de todos 
os eventos calculados), Resumo por centro de custo (para lançamento 
dos proventos na Contabilidade), Resumo por perfil de contratação (para 
lançamento dos descontos na Contabilidade).    

8.4 
O Sistema deverá disponibilizar ferramenta para criação de relatórios, no 
qual ao selecionar determinados campos cadastrais em uma grid, ser 
possível gerar e salvar em formato PDF, Imagem ou Excel.   

8.5 

O sistema deve permitir parametrizar as Assinaturas de Gerências, sendo 
possível digitalizar a imagem para impressão em determinados relatórios 
tais como: Resumo para Empenho, Crédito Bancário, Férias e Licença 
Prêmio, Folha de Pagamento, Certidão de Tempo de Serviço entre outros.   

8.6 

O sistema deverá permitir gerar arquivo Atuarial, importar Arquivo de 
Lançamentos Diversos, exportação de Dados Previdenciários para o 
Regime Próprio de Previdência, exportação de arquivos de holerite., 
atendendo exigências legais do SBCPrev (Instituto de Previdência do 
Município de SBC)   

8.7 

O sistema deve permitir gerar arquivos tipo TXT e relatórios de Margem 
Consignados, baseando-se na parametrização das verbas de proventos e 
descontos e deduzindo os valores de margem já utilizados, e gerar o 
arquivo margem retorno também disponibilidade em relatório.   

9 FREQUÊNCIA/PONTO ELETRÔNICO   

9.1 
O sistema deve possibilitar cadastros prévios de equipamentos de 
Registro Eletrônico de Ponto - REPs para integração (Importação e 
Exportação), com marcações via biometria.   

9.2 

Deve permitir efetuar cadastro de turnos, tipo de horas extras, percentuais 
de Horas extras diferenciadas, tipos de escalas, tipos de justificativas, 
cadastros de tolerância de atrasos e horas extras, deverá atender a 
Portaria 1510/2009 – SREP, totalmente integrados, exportando os 
cadastros de funcionários para o REP e importando as marcações para o 
sistema, podendo utilizar o arquivo AFD padrão.    
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9.3 

Deve possibilitar comunicação direta como o gerenciador do REP, 
permitindo coletar as marcações utilizando o gerenciador, permitir lançar 
as ausências e afastamentos, permitir parametrizar limitador da 
quantidade de horas extras para lançamentos por funcionários ou por 
evento, permitir parametrizar períodos para fechamentos do ponto, 
possibilitar tela para manutenção de ponto, permitir emitir relatórios de 
Mapa de Horário, especificando o turno, carga horaria mensal e semanal, 
jornada de trabalho, responsável, horas extras, adicionais noturnos, faltas, 
atrasos, ocorrências em geral, emitir também o Relatório de Frequência.   

9.4 
O sistema deve permitir armazenar as horas extras em banco de horas, 
com valores a crédito e a débito   

10 PORTAL DO SERVIDOR:   

10.1 

O sistema deverá ser totalmente independente do Sistema de Folha de 
Pagamento, porém a comunicação das informações entre os sistemas, 
deverá ser à partir da folha de pagamento para o Sistema de Portal e 
nunca o contrário, para garantir a segurança do ambiente.   

10.2 

O sistema deve permitir administração do perfil de acesso (usuário e 
senha) diferencialmente, ou seja, deverá ter: um perfil para os 
Funcionários; um perfil para os usuários do Recursos Humanos; um perfil 
para Coordenadores e/ou Gerência; e um perfil para os Aposentados e/ou 
Pensionistas (caso necessário).   

10.3 

O sistema deve permitir que o perfil de funcionários possua acesso a 
holerites, informes de rendimentos, Ficha Financeira, Previsão de tempo 
de Aposentadoria, Folha de Frequência, Contribuições Previdenciárias, 
Solicitação de Licença Prêmio e férias, consulta de dados pessoais tais 
como: dependentes para fins previdência, nome completo, RG, CPF, data 
de nascimento, endereço, PIS e permitir emitir os Termo de 
Responsabilidade de Dependentes Salário Família e Declaração de 
Dependente para Imposto de Renda, possibilitar através do sistema uma 
canal de comunicação com o Recursos Humanos para Envio de 
Documentos (scanner de documentos) em Geral e solicitações em geral 
de responsabilidade do Recursos Humanos. Deverá permitir consultar 
Benefícios do tipo “Provento”, tais como: Vale Transporte, Vale Refeição e 
etc. Deverá permitir habilitar funcionalidades conforme determinado pela 
Faculdade.    

10.4 

Para o Perfil de Recursos Humanos o sistema de Portal deve permitir 
enviar comunicados e notificações, e receber solicitação em geral e 
pedido de Férias e Licença Prêmio do perfil de funcionário, os quais serão 
lançados no sistema de Folha de Pagamento, este processo caberá ao 
usuário da folha de pagamento executar dentro do sistema de folha de 
pagamento. Para o perfil de Gestor o Sistema deverá permitir efetuar a 
aprovação das solicitações de Licença Prêmio e de Férias, o que também 
está visível para os usuários dos Recursos Humanos.   

10.5 
O sistema deve permitir efetuar a autenticação dos holerites e Informe de 
Rendimentos através da tela de login.   

10.6 
O sistema deve possibilitar o acesso por meio de computadores, 
smartphones e tablet.   

C QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
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1 

A proponente deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado ou certidão, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
especifique em seu objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de sistema de gestão de administração de pessoal e folha 
de pagamento, indicando quantidade de usuários, valor e prazo contratual 
da prestação dos serviços.   

2 

Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de serviços similares 
ao objeto da licitação que demonstre(m) que a empresa prestou serviços 
(correspondente a 60% da execução pretendida sobre o as características 
técnicas do item B - Características Gerais do Software, do Anexo I, de 
acordo com a Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo);   

3 
O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica 
emitente bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato.   

4 

A Faculdade, por meio do Pregoeiro ou de outro (s) servidor (es) 
designado (s), poderá, caso haja necessidade, solicitar e realizar 
diligência nas instalações (tanto da proponente quanto da empresa cidadã 
no atestado), para certificação da veracidade das informações prestadas 
acima pela empresa Licitante.   

D PROVA DE CONCEITO – POC (PROOF OF CONCEPT)   

1 

Serão analisadas as funcionalidades do sistema de informática, pelos 
integrantes da Comissão Técnica nomeada pela Faculdade para essa 
finalidade, através da demonstração do sistema ofertado, de modo a 
observar as especificações constantes neste Anexo, por meio da simples 
conferência do atendimento ou não ao item C - Características Técnicas 
requeridas.   

2 

Como requisito indispensável para homologação e adjudicação do objeto 
desta licitação, o software oferecido pela empresa licitante vencedora 
deverá atender, no ato da apresentação, um percentual mínimo de 60% 
(sessenta por cento) das funcionalidades da plataforma descritas no 
termo de referência objetivamente como “Atende” e até 40% como “Não 
Atende - Customização”.   

3 
Para os itens que não atendem (dentro de um máximo de 40% (quarenta 
por cento) do item B - Características Gerais do Software, do Anexo I, a 
empresa deverá desenvolver e entregar dentro do prazo de implantação   

4 

As demonstrações serão sucessivas, observando-se a mesma ordem em 
que se encontram neste Anexo, devendo ser feitas em equipamentos da 
própria licitante, inclusive periféricos. Caso necessário a administração 
disponibilizará acesso à internet.   

5 

A apresentação de cada sistema deverá ser feita (utilizando-se o Google 
Meet como instrumento de gravação) na Faculdade (a critério da 
Faculdade devido ao período de enfrentamento do COVID-19), 
procedimento este que será acompanhado pelo servidor responsável do 
setor correspondente, devidamente designado para apoio durante a 
sessão.    

6 
A(s) demonstração(ões) serão gravadas e arquivadas, em formato de 
vídeo e/ou imagens para garantir a instrução e comprovação do processo.   

7 
Somente participará da fase de demonstração à empresa vencedora da 
etapa de lance e devidamente habilitada.   
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8 
Não deverão ser feitos questionamentos durante as demonstrações, 
porém a licitante classificada em primeiro lugar deverá usar este anexo 
como um checklist, demonstrando item a item.   

9 
Não será permitido o uso de apresentações em slides ou vídeos, devendo 
a apresentação ser exclusivamente por meio da plataforma em ambiente 
Web durante a realização da prova de conceito.   

10 

Terminada a demonstração do sistema, a Faculdade, por meio do servidor 
responsável pelo setor correspondente, irá se manifestar pela sua 
aprovação ou reprovação, sendo que, nesse último caso, deverá 
especificar as funcionalidades que não foram atendidas, ouvindo também 
eventuais apontamentos por parte das demais licitantes, que poderão se 
manifestar na ata.   

11 
Caso as demonstrações não possam ser finalizadas no mesmo dia, 
poderá ser dada continuidade no dia seguinte, lavrando-se em Ata as 
ocorrências até o momento da paralisação.   

12 
Será juntada aos autos as manifestações sobre o atendimento ou não das 
especificações contidas no Edital, sendo que o prazo para a interposição 
de recurso terá início apenas após a decisão acerca do procedimento.   

13 
Verificado o atendimento das especificações do objeto e aprovada a 
demonstração da prova de conceito, a proponente será declarada 
vencedora definitiva.   

E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS E TREINAMENTO   

1 GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO:   

1.1 
O gerenciamento da implantação deverá ser conduzido pela empresa 
contratada, com a supervisão e coordenação da área de Tecnologia da 
Informação da Faculdade;   

1.2 
O planejamento inicial da implantação da solução sistêmica deverá ser 
apresentado à faculdade durante reunião de Kick-off com o gestor da área 
de TI da Faculdade;   

1.3 

Nesta reunião deverá ser apresentado o responsável (ponto focal) da 
empresa contratada que conduzirá a gestão da implantação dentro da 
Faculdade (presencialmente), o qual, será o ponto de contato oficial 
durante os 60(sessenta) dias máximos de implantação, cabendo a este 
reunir todas as informações, posicionamentos e respostas pertinentes ao 
projeto e qualquer outra informação pertinente solicitada pelo gestor de TI 
da Faculdade;   

1.4 
A Faculdade poderá solicitar a qualquer momento a substituição deste 
ponto focal, solicitação esta que deverá ser atendida em no máximo 
24(vinte e quatro) horas;   

1.5 
4(quatro dias) após a reunião de Kick-off a contratada deverá apresentar 
cronograma de implantação de todas as etapas, para validação da 
Faculdade, com a indicação expressa de responsável por cada etapa;    

1.6 
O cronograma de implantação de todas as etapas deverá ser 
acompanhado de uma relação de nomes de responsáveis técnicos pela 
implantação;   

1.7 
Os itens descritos como desejáveis no termo de referência, não 
precisarão ser apresentados na prova de conceito, entretanto, deverão 
estar relacionados no planejamento de implantação como itens a serem 

  

http://www.direitosbc.br/


 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP 09750-650 

Fone/Fax: (11) 3927-0222 - www.direitosbc.br       
22 

desenvolvidos dentro do prazo de implantação, com a mesma relação de 
responsáveis para acompanhamento. 

1.8 

A implantação deverá prever a realização de reuniões SEMANAIS de 
acompanhamento e aferição de status de cada etapa/item da 
implantação, com foco na prestação de contas do andamento ao Gestor 
da área de TI da Faculdade;   

1.9 
Caso a Administração entenda que há a necessidade de aumentar o 
numero de reuniões semanais, a empresa contratada fica obrigada a 
atender sem restrições;   

2 
PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, CONVERSÃO DE DADOS, 
DESENVOLVIMENTO DE ITENS CLASSIFICADOS COMO DESEJÁVEIS 
E CAPACITAÇÃO INICIAL DE PESSOAL: 

  

2.1 

A conversão de dados, a implantação do sistema, desenvolvimento de 
itens classificados como desejáveis  e a capacitação de pessoal deverá 
ser feita no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da ordem de serviços e de tais arquivos juntamente com os 
respectivos layouts, dicionário de dados e tabela de relacionamentos, 
mediante protocolo com a devida validação por parte da empresa 
vencedora.   

2.2 

Para a conversão de dados, a Administração fornecerá, juntamente com a 
ordem de serviços, os arquivos com os respectivos layouts, dicionário de 
dados e tabelas de relacionamento, com as descrições de cada campo, 
para que a Contratada possa iniciar os serviços.   

2.3 
Capacitação inicial de Pessoal.:  A contratada deverá (como última fase 
da implantação) dar capacitação inicial à todos os usuários indicados pela 
Faculdade.   

3 TREINAMENTOS ADICIONAIS (PÓS IMPLANTAÇÃO)   

3.1 

Durante a vigência contratual, pós implantação, a faculdade poderá 
requerer à empresa contratada reciclagens de treinamento às suas 
equipes. Neste sentido a empresa contratada deverá estipular valor de 
treinamentos avulsos na tabela de orçamento (item 10 deste termo).   

3.2 

Cada treinamento expressamente solicitado pela Faculdade poderá ser 
cobrado pela empresa contratada seguindo as regras estipuladas para a 
utilização de horas técnicas, e consumindo tais horas do total disponível 
para o ano;   

F SUPORTE, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÕES   

1 SUPORTE TÉCNICO   

1.1 
A contratada deverá prestar suporte técnico de segunda à sexta-feira, 
minimamente das 08:00 às 17:00 horas, por telefone, e-mail ou conexão 
remota.   
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1.2 

A ferramenta de conexão remota deverá ser gratuita para a faculdade 
além de ser executada sem a necessidade de se fazer a instalação e aida 
passará por aprovação da equipe de redes interna da Faculdade, 
devendo ser substituida caso necessário.  
 
A ferramenta de conexão deverá possuir criptografia em sua conexão 
além de sempre indicar ao usuário que alguém está conectado em seu 
computador. 
 
Seu uso diário deverá respeitar as normas de segurança da Faculdade, 
incluindo o pedido de liberação de acesso junto a área de redes a cada 
conexão, de modo que a Faculdade tenha controle das conexões 
realizadas.   

1.3 
A contratada deverá ter condições de atribuir número de ticket para cada 
abertura de chamado realizado pela Faculdade;   

1.4 

A contratada deverá possuir sistema de abertura de chamados on-line, 
com possibilidade de registro de número de abertura por chamado 
(tickets) OU, caso não o tenha, fica a contratada obrigada a utilizar o 
sistema de abertura de chamados da Faculdade onde deverá alimentar o 
histórico de cada atendimento realizado, informando responsável pelo 
atendimento, previsão de prazo para solução e devido histórico de 
intervenções no chamado aberto, até seu encerramento.   

1.5 

Qualquer atendimento de suporte técnico (dentro do horário comercial) 
realizado para sanar problemas associados aos sistemas instalados, 
deverão ser gratuitos, contemplados no valor mensal pago.  
 
Caso seja detectado pela contratada que a solicitação de suporte não se 
refere ao suporte da aplicação, mas sim a uma deficiência em relação ao 
conhecimento técnico do solicitante em relação a sua própria área técnica 
de atuação, fica a contratada obrigada a comunicar esta situação ao 
gestor interno do contrato na Faculdade (com cópia para o Gestor da área 
envolvida), para estudo e deliberação de pagamento referente à horas 
técnicas utilizadas no auxílio fora do suporte.   

1.6 

Chamados abertos em virtude de manutenção corretiva deverão ser 
solucionados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, exceto se a 
empresa contratada não houver contribuído para a falha ou em virtude de 
evento de força maior; 
 
A manutenção legal deverá ocorrer em tempo hábil, devendo o sistema 
estar apto atendimento das novas rotinas normativas em, no máximo, 72 
(setenta e duas) horas anteriores ao cumprimento da respectiva norma.   

2 HORAS TÉCNICAS   
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2.1 

Aplicação: As horas técnicas (num total máximo de 100 horas/ano) 
poderão ser utilizadas nas seguintes situações:   
- para customizações sistêmicas de itens que não estejam previstos no 
termo de referência, em função de necessidades específicas da 
administração que venham a surgir durante a vigência contratual.   
- também poderão ser utilizadas para pagamento de treinamentos extra-
implantação, solicitados a qualquer momento pelos gestores das áreas 
que utilizam o sistema; 
- e em visitas técnicas solicitadas pela Faculdade para auxiliar na 
realização de atividades dentro do sistema onde as equipes já foram 
treinadas.   

2.2 

Utilização / pagamento: As horas técnicas só serão pagas ao atender 
circunstâncias solicitada pela faculdade, mediante a apresentação 
expressa de solicitação da Faculdade, apresentação de orçamento, 
cronograma de atendimento, autorização do gestor do contrato e 
atestação de execução;   

2.3 
Custo: As horas técnicas deverão ser orçadas em separado na planilha 
de orçamento (item 10) apresentando o custo por hora e simulação de 
total de 100(cem) horas para efeito de reserva orçamentária.   

2.4 

Atenção: Às horas técnicas não poderão ser utilizadas para 
customizações de atendimento do edital (exigências ou desejadas), estas 
deverão ser realizadas por conta da contratada no valor especificado pelo 
serviço.   

 

2) Resposta ipsis litteris do Coordenador de Tecnologia da Informação, Sr. José Luis 

Piola Larios: “Os 60% referem-se à porcentagem mínima de funcionalidades que a empresa 

deve apresentar em pleno funcionamento no momento da prova de conceito. Ficando o 

restante de 40%, passível a desenvolvimento ou customização futura (dentro do período de 

implantação), ou seja, trata-se de uma régua de corte que exige a apresentação efetiva de 

60% no ato da contratação, não tendo esta porcentagem relação alguma com apresentação 

de atestado de capacidade técnica.”. 
 

3) Resposta ipsis litteris do Coordenador de Tecnologia da Informação, Sr. José Luis 

Piola Larios: “Conforme dito no item anterior, não há relação desta porcentagem com o 

atestado de capacitação técnica. Devendo o atestado apenas afirmar de forma escrita que 

houve atendimento de forma similar.” 
 

4) Aventada “falha formal” não foi localizada no Anexo I – Termo de Referência do Edital de 

Pregão Presencial nº 5/2021.  
 

Entrementes, a reprodução integral do Anexo I - Termo de Referência, especialmente na 

Questão nº 1, é satisfatório para responder o questionamento da r. postulante.  
 

São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2021. 

 

 

Michelle Heleno Araújo de Mello 

Pregoeira 
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