
 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022     

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 
 

 

SESSÃO PÚBLICA 
 
DATA: 22 de novembro de 2022. 
 
HORÁRIO: 9h30 (nove horas e trinta minutos) – horário de Brasília 
 
LOCAL: Auditório Cidade São Bernardo da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
situado na Rua Java nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP, com acesso pelo 
portão lateral da Rua Barentz, s/n.º. 
 
O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, 
torna público que realizará, por meio de sua Pregoeira, a modalidade de licitação denominada 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o menor 
preço GLOBAL, por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, regida 
pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 18.014, de 30 de 
maio de 2012, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações 
legislativas subsequentes, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e demais normas pertinentes.  
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licença 
de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, no modelo “SAAS” – “software as a 
service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na licença, a prestação de serviços 
técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados e treinamento de usuários), 
suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 
 
1.2. Os serviços aludidos acima deverão ser realizados em conformidade com as especificações 
do Anexo I – Termo de Referência. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Os interessados deverão atender às seguintes exigências: 
 

2.1. Os documentos exigidos por este instrumento convocatório deverão ser apresentados em 2 
(dois) envelopes devidamente lacrados. 
 

2.1.1. Cada envelope deverá mencionar em seu exterior: 
 

a) a razão ou denominação social da licitante; 
 

b) o número e o objeto deste Pregão; 
 

2.1.2. Os envelopes serão designados por Envelope “A” – Proposta Comercial e Envelope “B” – 
Documentos de Habilitação. 
 

Envelope “A” – Proposta Comercial 

Razão/Denominação Social: ==== 

Pregão Presencial nº: 10/2022 

Objeto: ===== 

 

Envelope “B” – Documentos de Habilitação 

Razão/Denominação Social: ==== 

Pregão Presencial nº: 10/2022 

Objeto: ===== 
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2.2. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será 

permitida a participação de empresas: 

 

2.2.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 

 

2.2.2. Estrangeiras não sediadas no Brasil; 

 

2.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e/ou impedidas de contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, do artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

2.2.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 10 da 

Lei Federal nº 9.605/98; 

 

2.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos da Súmula nº 51 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

2.2.6. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. Os documentos exigidos para a etapa de credenciamento deverão ser apresentados FORA 

dos Envelopes “A” e “B”. 

 

3.2. A licitante deverá indicar um representante legal, comercial ou procurador com plenos 

poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a 

este Pregão. 

 

3.3. Por ocasião da etapa de credenciamento, as licitantes deverão apresentar à Pregoeira: 

 

a) tratando-se de representante legal – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, tratando-se 

de sociedade empresária e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; Registro comercial ou Certificado de Condição de 

Microempreendedor Individual (CCMEI) em vigor, devidamente registrado, tratando-se de 

empresa individual; ou Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedades civis, 

acompanhada de prova da Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente; 

 

b) tratando-se de procurador/representante comercial – instrumento público de procuração ou 

instrumento particular (com firma reconhecida ou documento de identidade do representante 

legal que o assina, na forma do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018), no 

qual estejam expressos poderes específicos para a formulação de propostas e para a prática de 

todos os demais atos inerentes a este Pregão; 

 

b.1) tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento constitutivo da 

empresa, conforme estabelece a letra “a” deste subitem; 
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3.3.1. Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação e às disposições do artigo 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal c/c artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, bem como a 

inexistência de qualquer fato impeditivo para a participação da licitante neste Pregão, conforme 

modelo (Anexo IV). 

 

3.3.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, para o exercício do direito de 

preferência como critério de desempate neste Pregão Presencial, quando cabível, conforme 

previsto na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações legislativas seguintes, conforme 

modelo (Anexo XII). 

 

3.4. O representante da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial 

com foto. 

 

3.4.1. Será admitido somente 1 (um) representante por licitante. 

 

3.4.2. Cada representante poderá representar apenas 1 (uma) licitante. 

 

3.5. A ausência de representante credenciado na sessão pública do Pregão não invalidará ou 

excluirá a proposta deste Pregão. Porém, considerar-se-á definitivo o valor da oferta escrita e 

que a licitante não possui interesse na formulação de lances. 

 
4. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL 

 
Este envelope deverá conter: 
 
4.1. A proposta comercial, que deverá ser apresentada, preferencialmente, nos moldes do 
Anexo II deste Edital. 
 
4.1.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada impressa por meios mecânicos, eletrônicos 
ou preenchida à mão de forma legível, sem rasuras e borrões, em idioma nacional - salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente – datada e assinada pelo representante legal da licitante 
ou por seu procurador. 
 
4.2. A Proposta Comercial deverá consignar: 
 
4.2.1. A razão ou denominação social completa, o número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), o endereço completo atualizado, com CEP, telefone e e-mail da 
licitante; 
 
4.2.2. Especificação dos serviços a serem prestados, na forma da descrição resumida constante 
do Anexo II deste instrumento, com remissão às pormenorizações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital; 
 
4.2.3. Preço unitário, preço mensal, preço anual ou preço total e preço global, em algarismos, 
expressos em moeda corrente nacional, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária, conforme modelo (Anexo II); 
 
4.2.3.1. Incluir nos preços, além do lucro, todas as despesas resultantes de tributos, frete e 
demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a 
integral execução do objeto licitado; 
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4.2.3.2. Os preços ofertados, fixos e irreajustáveis – ressalvadas as hipóteses legais e a prevista 
neste Edital –, deverão ser apresentados com precisão de duas casas decimais; 
 
4.2.4. Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data designada para a sua apresentação; 
 
4.2.5. Declaração expressa na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de que os serviços 

ofertados atendem a todas as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) 

deste Edital e normas pertinentes ao objeto licitado; 

 

4.2.6. Declaração expressa na Proposta Comercial de que os preços ofertados contemplam 

todos os custos, diretos e indiretos, referentes ao objeto licitado; 

 

4.3. É vedada a apresentação de proposta parcial, devendo a licitante contemplar todos os itens 

que compõem o objeto licitado. 

 

4.4. A ausência de indicação de preço unitário, preço mensal, preço anual ou preço total e/ou 

preço global implicará a desclassificação da proposta. 

 
5. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Este envelope deverá conter: 

 

5.1. PARA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, tratando-se de sociedade empresária, e, 

tratando-se de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

b) Registro comercial ou Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) em 

vigor, devidamente registrado, tratando-se de empresa individual; 

 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedades civis, acompanhada de prova da 

Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente; 

 

d) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

quando a atividade assim o exigir; 

 

e) A licitante ficará dispensada da apresentação dos documentos mencionados na letra “a”, “b” e 

“c” se já apresentados na etapa de credenciamento, conforme o item 3 deste Edital. 

 

5.2. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativa 

ao domicílio ou sede da licitante, bem como ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado; 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as 

contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS); 

 

d) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio da 

licitante, relativamente aos tributos mobiliários que incidem sobre o objeto licitado; 

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 

a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou de Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa – CPDT-EN. 

 

5.2.1. PARA A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE: 

 

a) As licitantes que se declararem microempresa ou empresa de pequeno porte serão 

submetidas às disposições da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas 

alterações legislativas seguintes; 

 

b) Para participar deste Pregão, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, 

ainda que a mesma apresente alguma restrição; 

 

c) Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora da licitação, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Faculdade; 

 

d) A não regularização da documentação, no prazo previsto na letra “c” deste subitem, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 

8.666/93, procedendo-se à convocação das licitantes remanescentes, nos termos do artigo 4º, 

inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002; 

 

e) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura do contrato, sendo obrigatória, 

porém, a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.2 durante a fase de habilitação, 

ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

 

5.3. PARA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor do foro da sede da pessoa 

jurídica; 

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor 

do foro da sede da pessoa jurídica; 

 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 

comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor; 

 

c) Para o caso de empresa em recuperação judicial: declaração, conforme modelo (Anexo VII) 

de estar ciente de que, por ocasião da assinatura do contrato, deverá exibir cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 

documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido; 

 

d) Para o caso de empresa em recuperação extrajudicial: declaração, conforme modelo (Anexo 

VIII) de estar ciente de que, por ocasião da assinatura do contrato, deverá exibir documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas. 

 

5.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

5.4.1. Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 

 

a) Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, 

nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo, conforme 

modelo (Anexo V); 

 

b) Declaração de comprometimento com a prática do trabalho decente, nos termos do Decreto 

Municipal nº 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo VI). 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO E DA HABILITAÇÃO 

 
6.1. A razão ou denominação social da proponente, que constará dos envelopes ou de quaisquer 

outros documentos, deverá ser a mesma do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedada a utilização de nome fantasia ou nome incompleto. 

 

6.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou cópias simples, desde que acompanhadas dos originais 

para que a Pregoeira ou um dos membros da Equipe de Apoio possa autenticá-las, no ato da 

exibição, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6.3. Protocolos de entrega e/ou solicitação de documentos não serão aceitos em substituição 

aos documentos exigidos por este Edital, inclusive no que se refere às certidões. 
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6.4. Se as certidões e demais documentos apresentados não mencionarem prazo de validade, a 

Faculdade considerará válidos os expedidos até 90 (noventa) dias antes da data designada para 

a sessão pública deste Pregão. 

 

6.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se filial, 

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

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

6.5.1. Pretendendo a licitante que um ou mais de seus estabelecimentos filiados, e não 

participantes deste Pregão, execute o futuro pacto, deverá apresentar a documentação dos 

estabelecimentos envolvidos. 

 

6.6. Fica reservado à Pregoeira ou à Equipe de Apoio o direito de efetuar diligências em 

qualquer fase deste Pregão para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 

informações apresentados, bem como esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

 

6.7. Acarretará a inabilitação da licitante se a falha do documento apresentado não for sanável 

na sessão pública deste Pregão. 

 
7. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO 

 
7.1. No dia, horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela 

fase de credenciamento das interessadas em participar deste Pregão, ocasião em que as 

mesmas deverão entregar os documentos exigidos pelo item 3 deste Edital à Pregoeira. 

 

7.2. Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidas novas participantes e as licitantes 

credenciadas deverão entregar à Pregoeira o Envelope “A” – Proposta Comercial e o Envelope 

“B” – Documentos de Habilitação. 

 

7.3 O julgamento deste Pregão dar-se-á pelo critério “menor preço global”, observadas todas 

as exigências deste Edital. 

 

7.4. Abertos os Envelopes “A”, a Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará a 

conformidade das propostas comerciais apresentadas às condições estabelecidas neste Edital. 

 

7.5. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 

 

7.5.1. Cujo objeto não atenda às especificações, condições e prazos fixados neste Edital; 

 

7.5.2. Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 

oferecidas pelas demais licitantes; 

 

7.5.3. Que apresentarem preços manifestamente excessivos ou inexequíveis; 

 

7.5.4. Que deixarem de indicar preço unitário, preço mensal, preço anual ou preço total, preço 
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global e/ou de qualquer modo deixarem de precificar algum item estabelecido no Anexo II; 

 

7.5.5. Havendo equívoco de cálculo, diferença de valor ou disparidade entre os preços unitários, 

preços mensais, preços anuais/totais e/ou preço global, prevalecerá o preço global para fins 

de proposta. 

 

7.6. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços, e serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço global e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

 

7.6.2. Não havendo ao menos três propostas nas condições definidas no subitem anterior, serão 

selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. 

 

7.7. Havendo empate, todas as propostas serão admitidas, independentemente do número de 

licitantes. 

 

7.8. As autoras das propostas selecionadas serão convidadas, individualmente, a formular 

lances verbais e sequenciais, a partir da proposta de maior preço global, e as demais, em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se, por sorteio, em caso de empate de preços. 

 

7.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço global e ao último lance ofertado. 

 

7.10. Não serão aceitos lances iguais ou maiores ao último lance ofertado. 

 

7.11. As licitantes não poderão desistir dos lances ofertados, sujeitando-se a desistente às 

penalidades legais. 

 

7.12. Visando otimizar o andamento dos trabalhos deste Pregão, a Pregoeira, a seu critério, 

poderá estabelecer redução mínima entre os lances durante a sessão pública. 

 

7.13. A desistência em oferecer lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a 

exclusão da licitante das rodadas posteriores e sua última proposta será registrada para, ao final 

da etapa, compor a classificação definitiva. 

 

7.14. A etapa de lances será encerrada quando todas as participantes declinarem do direito de 

formulação de lances. 

 

7.15. Não havendo lances verbais, a Pregoeira elaborará a classificação definitiva das propostas 

apresentadas na forma escrita, e verificará se as mesmas estão de acordo com as 

especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

 

7.16. Havendo empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas 

e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
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7.16.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) da proposta melhor classificada; 

 

7.16.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

proposta com preço inferior àquela considerada vencedora da etapa de lances. Nesta hipótese, 

sua proposta será declarada “melhor oferta”; 

 

7.16.3. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte será 

convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos, contados da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão; 

 

7.16.4. Se os valores das propostas das microempresas e empresas de pequeno porte forem 

iguais, será realizado sorteio para que se identifique a que primeiro poderá exercer o direito de 

preferência; 

 

7.17. O exercício do direito de preferência será assegurado a todas as microempresas e 

empresas de pequeno porte cujas propostas encontrem-se dentro do percentual estabelecido no 

subitem 7.16.1. 

 

7.18. O exercício do direito de preferência será observado quando a melhor oferta da etapa de 

lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7.19. Não havendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 7.17, será declarada “melhor oferta” a proposta 

originalmente vencedora da etapa de lances. 

 

7.20. Não ocorrendo a contratação da empresa declarada vencedora, por qualquer razão, a 

sessão pública será reaberta e os procedimentos licitatórios retomados, nos termos do artigo 4º, 

inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

 

7.21. Concluída a etapa de lances, as propostas que deixaram de ser selecionadas por não 

atenderem à regra contida no subitem 7.6.1 ou 7.6.2, e as selecionadas para a fase de lances, 

considerando-se para estas o último preço ofertado, serão classificadas definitivamente, na 

ordem crescente de valores. 

 

7.22. Ocorrendo a hipótese constante do subitem 7.15 ou após todo o processamento da sessão 

pública, existindo eventual empate de propostas, a classificação definitiva dar-se-á, 

obrigatoriamente, mediante sorteio na presença das interessadas, conforme previsto nos §§ 2º e 

3º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.23. A Pregoeira poderá negociar com a autora da oferta de menor valor para obtenção de 

melhor preço. 

 

7.24. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço 

global, decidindo motivadamente a respeito. 
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7.24.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes apurados mediante 

pesquisa juntada aos autos. 

 

7.25. Será declarada vencedora a empresa que, tendo atendido todas as exigências deste Edital, 

apresentar o menor preço global para a satisfação do objeto licitado. 

 

7.26. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, em momento oportuno, a critério da 

Pregoeira, será procedida à abertura do Envelope “B” – Documentos de Habilitação da licitante 

classificada em primeiro lugar e serão verificadas as condições de habilitação exigidas. 

 

7.27. Até a decisão final da fase de habilitação, eventuais falhas, omissões ou outras 

irregularidades nos documentos entregues poderão ser sanadas na sessão pública, observado o 

artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93. 

 

7.28. A averiguação será certificada pela Pregoeira, que anexará aos autos os documentos 

acessíveis por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.28.1. No momento da averiguação, a Faculdade não se responsabilizará por eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações. 

 

7.28.2. Indisponíveis os meios eletrônicos de informações, não sendo apresentados os 

documentos pela licitante, a mesma será declarada inabilitada. 

 

7.29. Constatando-se o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

7.30. Se a oferta de menor preço global não for aceitável ou se a licitante não atender às 

exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação de 

suas respectivas autoras, na ordem de classificação, podendo negociar com as mesmas, até a 

apuração de uma licitante cuja proposta seja aceitável e que cumpra plenamente os requisitos 

de habilitação para, ao final, ser declarada vencedora do certame. 

 

7.31. Sendo a licitante considerada inapta à execução do objeto licitado, a Pregoeira convocará 

a segunda classificada e, assim, sucessivamente até que declare a licitante vencedora ou o 

fracasso deste Pregão. 

 

7.32. Da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 

 

7.33. Não havendo imediata e motivada intenção de recorrer por parte de qualquer licitante, 

incumbirá à Pregoeira adjudicar à licitante vencedora o objeto deste Pregão. 

 

7.34. A adjudicatária deste Pregão deverá apresentar em até 2 (dois) dias úteis, podendo ser 

prorrogado a critério da Faculdade, contados do dia útil imediatamente posterior à adjudicação, 

planilha com a readequação dos preços constantes da proposta escrita ao valor adjudicado. 

 

7.35. A apresentação do documento mencionado no subitem 7.34 deste Edital é obrigatória, sob 
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pena de convocação da licitante classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. 

 

7.36. Na fase de julgamento a Pregoeira e a Equipe de Apoio poderão promover quaisquer 

diligências que julgarem necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as 

licitantes atender às solicitações no prazo estipulado, a contar do ato convocatório. 

 

7.37. A licitante vencedora será convocada para apresentar prova de conceito, conforme as 

regras estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, assegurado às demais licitantes o 

acompanhamento da respectiva demonstração. 

 

8. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1. Até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a sessão pública deste Pregão, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. 

 

8.2. Os esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na Seção de Compras e Contratos 

(SFD-109) da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, atualmente com entrada pela 

Rua Barentz na altura do nº 78, B. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, de segunda a 

sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (11) 3927-0209/0268 ou pelo e-mail 

licitacao@direitosbc.br. Eventuais alterações de horário e de atendimento poderão ocorrer em 

virtude de novos protocolos sanitários advindos das autoridades superiores, em decorrência da 

pandemia de Covid-19, bem como em razão da execução de obras no edifício da Instituição, 

cujos comunicados serão publicados no sítio institucional da Faculdade - www.direitosbc.br. 

 

8.3. As respostas às consultas serão publicadas no sítio institucional da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo - www.direitosbc.br – e remetidas ao e-mail da interessada. 

 

8.4. A impugnação ao Edital deverá ser apresentada por escrito, dirigida à autoridade 

competente e protocolizada no endereço mencionado no subitem 8.2. 

 

8.4.1. A impugnação ao Edital também poderá ser apresentada por e-mail, endereçado a 

licitacao@direitosbc.br, devendo conter a assinatura do(a) interessado(a), ficando sua validade 

condicionada à apresentação de via original, no endereço mencionado no subitem 8.2, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data de abertura dos envelopes, observado o 

prazo constante do subitem 8.1, ou à apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da 

Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, hipótese esta última que não demandará a entrega 

da respectiva via física; 

 

8.4.2. Se acolhida a impugnação ao Edital, em despacho fundamentado, será designada nova 

data para a realização deste Pregão. 

 

8.5. Dos atos da Pregoeira caberá recurso, a ser interposto por meio de manifestação verbal 

imediata na sessão pública, com registro em ata da síntese da intenção, abrindo-se então o 

prazo de 3 (três) dias, contados do dia subsequente em que houver expediente na Faculdade, 

para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual período, que correrá a partir do término do 

mailto:licitacao@direitosbc.br
http://www.direitosbc.br/
http://www.direitosbc.br/
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prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado o direito de vista dos autos. 

 

8.5.1. Os memoriais e as contrarrazões deverão ser apresentados por escrito, aos cuidados da 

Pregoeira, dirigidos à autoridade competente, e protocolizados no endereço mencionado no 

subitem 8.2 deste Edital; 

 

8.5.2. Observado o prazo constante do subitem 8.5, os memoriais e as contrarrazões também 

poderão ser apresentados por e-mail, endereçado a licitacao@direitosbc.br, devendo conter a 

assinatura do(a) interessado(a), ficando sua validade condicionada à: 

 

a) apresentação de via original, no endereço mencionado no subitem 8.2, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, a contar do envio do respectivo arquivo eletrônico à Faculdade, 

limitado este envio à data do término do correspondente prazo fixado no subitem 8.5; ou 

 

b) apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da Lei nº 14.063, de 23 de setembro 

de 2020, hipótese esta que não demandará a entrega da respectiva via física; 

 

8.5.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública importará: 

 

a) na decadência do direito de interpor recurso; 

 

b) na adjudicação do objeto à licitante vencedora; e 

 

c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação do resultado 

do certame; 

 

8.5.4. Havendo a interposição de recurso administrativo, a Pregoeira encaminhará o processo, 

devidamente instruído, à autoridade competente; 

 

8.5.5. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

8.5.6. Decididos os recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o certame e adjudicará o objeto deste Pregão à licitante 

vencedora. 

 

8.6. As impugnações, bem como os memoriais e as contrarrazões de recursos não serão aceitos 

se estiverem em desacordo com as formas estabelecidas nos subitens 8.4, 8.4.1, 8.5, 8.5.1 e 

8.5.2 respectivamente. 

 

8.7. A decisão das impugnações, o julgamento dos recursos, o resultado final deste Pregão e os 

demais atos cuja publicação é imprescindível serão publicados no sítio institucional da 

Faculdade - www.direitosbc.br, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal “Notícias do 

Município” de São Bernardo do Campo e em jornal de grande circulação, nos termos da 

legislação aplicável. 

 
9. DA GARANTIA CONTRATUAL 

mailto:licitacao@direitosbc.br
http://www.direitosbc.br/
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9.1. Em até 5 dias úteis anteriores à data designada para a assinatura do Contrato, a licitante 
vencedora prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, 
podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, incisos I a III, da Lei nº 
8.666/93, cuja validade deverá abranger todo o período de vigência do Contrato. 
 
9.2. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a finalização completa 
dos serviços contratados, considerando a emissão do derradeiro Termo de Recebimento 
Definitivo (Anexo XI) e eventuais aditamentos de prazo, e, quando em pecúnia, será atualizada 
monetariamente. 
 
9.3. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando do término da vigência contratual, 
considerados eventuais aditamentos de prazo, o valor será devolvido devidamente corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja 
variação for a menor nos últimos 12 (doze) meses. 
 
9.4. Tratando-se de títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção de Finanças (SFD-102) 
da Faculdade. 
 
9.5. Tratando-se de seguro-garantia ou fiança bancária, ficará sujeita à prévia aprovação pela 
Seção de Finanças (SFD-102) da Faculdade, quanto aos limites de Exposição por Cliente, em 
conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).  
 
9.6. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de forma a 
abranger o período integral de vigência do Contrato, e ser complementada, se houver reajuste 
de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de rescisão e 
aplicação de sanção administrativa. 
 
9.7. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a Contratada será notificada por ofício ou e-mail, estando obrigada a 
repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas do recebimento da referida notificação, sob pena de aplicação de sanção e rescisão do 
ajuste. 
 
9.8. À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela Contratada. 
 
9.9. A garantia assegurará, inclusive, o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

fiscais de qualquer natureza, não honrados pela CONTRATANTE. 

 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 

10.1. DA ASSINATURA 

 

10.1.1. Se, por ocasião da assinatura do Contrato, qualquer documento de regularidade fiscal e 

trabalhista da adjudicatária estiver com prazos de validade vencidos, a Faculdade verificará a 

situação por meio eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 

os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada; 
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10.1.2. Não sendo possível atualizar qualquer documento de regularidade fiscal e trabalhista por 

meio eletrônico hábil, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, 

com prazos de validade de vigência, sob pena da contratação não se realizar; 

 

10.1.3. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados de sua convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério da 

Faculdade, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis e das previstas neste Edital; 

 

10.1.3.1. Para fins de assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar 
possuir, em seu quadro, responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços 
objeto da contratação. 
 
10.1.3.1.1. A comprovação poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços. 
 

10.1.4. Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão 

pública deste Pregão com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária se recusar 

a assinar o Contrato; ou, quando convocada à assinatura, no caso de microempresa e/ou 

empresa de pequeno porte declarada vencedora com irregularidade fiscal e trabalhista nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações legislativas seguintes dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista; ou não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 

 

10.1.4.1. A nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso; 

 

10.1.4.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, Jornal “Notícias do Município” de São Bernardo do Campo e divulgação no endereço 

eletrônico www.direitosbc.br; 

 

10.1.4.3. Na sessão pública, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à 

fase de negociação. 

 

10.2. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

10.2.1. O Contrato será regulado pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-

se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes; 

 

10.2.2. Este Edital, inclusive seus anexos, e a proposta comercial da licitante integrarão o 

Contrato a ser firmado com a licitante vencedora; 

 

10.2.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou 
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supressões nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

10.2.4. O Contrato, nos termos do Anexo III, vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado a critério exclusivo da Faculdade, mediante Termo Aditivo, nas hipóteses legais 

autorizadoras. 

 

10.2.4.1. A cada período completo de 12 (doze) meses e, mediante requerimento expresso da 

Contratada, os preços originalmente pactuados poderão ser reajustados monetariamente, 

adotando-se como indexador a variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou pelo Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos 

últimos 12 (doze) meses, tendo por data-base a data assinalada na proposta comercial da 

adjudicatária por ocasião da sessão pública do Pregão, para a primeira aplicação, bem como a 

data de início de aplicação do último reajuste, para eventuais aplicações subsequentes. 

 

10.2.4.1.1. A incidência do reajuste se dará no mês subsequente ao do período da variação 

calculada. 

 

10.2.4.1.2. Fica reservado à FACULDADE o direito de efetuar pesquisa de mercado para fins de 

avaliação de preços. 

 

10.2.4.2. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE 

não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, salvo as legais e 

expressamente previstas; 

 

10.2.5. A Contratada não poderá transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e 

obrigações decorrentes deste Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou 

incorporação da empresa, desde que haja consentimento formal da Faculdade; 

 

10.2.5.1. A subcontratação será admitida nos termos do subitem 3.1.3.1 do Anexo I – Termo 
de Referência deste Edital. 
 
10.2.5.2. A proposta de subcontratação, no decorrer do Contrato, deverá ser apresentada 
por escrito e, somente após a aprovação da Faculdade, os serviços a serem realizados pela 
subcontratada poderão ser iniciados. 
 

10.2.5.3. A Faculdade não reconhecerá qualquer vínculo com empresa subcontratada, de modo 

que qualquer contato porventura necessário de natureza técnica, administrativa, financeira ou 

jurídica, que decorra do cumprimento do objeto licitado, será mantido exclusivamente com a 

Contratada, que responderá pela subcontratada, por seu pessoal técnico e operacional e, 

também, por prejuízos e danos eventualmente causados. 

 

10.3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A fiscalização da execução do Contrato e a comunicação de falhas ou irregularidades incumbirão 

ao Serviço de Recursos Humanos da Faculdade (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de 

Administração (SFD-103). 
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10.4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.4.1. Aplicam-se ao presente Edital e à consequente contratação as sanções estipuladas na 

Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.4.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal 

nº 8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 

dispositivos constantes do Capítulo IV do mesmo diploma legal, a Contratada, quando: 

 

a) deixar de executar total ou parcialmente o Contrato; 

 

b) apresentar documentação falsa; 

 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

 

d) cometer fraude fiscal; 

 

e) descumprir quaisquer das obrigações avençadas. 

 

10.4.3. Se a Contratada cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei, ficará 

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

 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

 

b) multa: 

 

b.1) moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 

Contrato, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
 

b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 

que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 

 

b.3) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total remanescente, no caso de 

inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 

que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
 

10.4.4. Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou não a continuidade 

do ajuste. 

 

10.4.4.1. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente não executado se o atraso for 

superior a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 

 

10.4.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 

retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o 
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descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 

compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

 

10.4.5.1. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 10% 

(dez por cento) do valor adjudicado; 

 

10.4.5.2. A ausência de renovação/reposição e de complementação da garantia contratual, 

quando for o caso, sujeitará a Contratada ao pagamento de multa compensatória de 10% (dez 

por cento) e de 5% (cinco por cento), respectivamente, sobre o valor contratado. 

 

10.4.6. Pela inobservância das obrigações assumidas, pelas deficiências ou omissões 

verificadas na execução do objeto ou no cumprimento de ordens ou instruções da Faculdade, a 

infratora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e reiteradas no Contrato (Anexo III). 

 

10.4.7. As sanções são independentes entre si, incluídas as multas, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente. 

 

10.4.8. Os valores relativos às multas aplicadas serão descontados da garantia, quando esta for 
prestada em dinheiro; na falta ou insuficiência desta, serão descontados de eventuais créditos 
pertencentes à Contratada; e, na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por meio de boleto 
bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua 
aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. Na hipótese de 
inadimplência, os valores das multas serão inscritos em Dívida Ativa, ensejando, desta forma, a 
cobrança judicial. 
 

10.4.9. A adjudicatária também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 

de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação aplicável. 

 

10.4.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.4.11. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Faculdade, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

10.4.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Faculdade inadimplidos, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 

10.4.13. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 

responsabilização civil e criminal da Contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou 

pela inadimplência. 

 

10.4.14. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela Contratada. 
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10.4.15. No caso de a Contratada encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 

demais cominações legais. 

 

10.4.16. Encontrando-se a Contratada em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo 

da aplicação das demais cominações legais. 

 

10.4.17. A Contratada. responderá pela diferença entre os valores contratados e os pagos pela 

Faculdade, caso esta tenha que contratar o objeto a que se refere este Contrato, de forma 

emergencial, por inexecução parcial ou inobservância das obrigações assumidas pela primeira, 

em decorrência do presente ajuste. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

11.1. Os pagamentos serão efetuados depois de recebidos definitivamente os serviços 
estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, mediante a comprovação do 
recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (quando aplicável, INSS, 
FGTS e ISSQN), estando subordinados à correspondente medição e condicionados: 
 

a) à apresentação da nota fiscal eletrônica, exigível nos casos previstos em lei a qual só deverá 
ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e  
 

b) à atestação do Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção 
de Administração (SFD-103) da Faculdade. 
 

11.2. O Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de 

Administração (SFD-103) da Faculdade, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para atestar a Nota 

Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte ao seu recebimento, certificando que, além 

de os serviços terem sido realizados em conformidade com este Edital e seus Anexos, bem 

como com o Contrato, e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo 

com os valores e condições contratados.  

 

11.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 

atestação emitida pelo Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da 

Seção de Administração (SFD-103). 
 

11.3.1. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 

11.4. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 

julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. As Notas 

Fiscais emitidas pela CONTRATADA deverão observar a legislação municipal, notadamente o 

Decreto Municipal n.º 21.905 de 25 de fevereiro de 2022. 

 
11.5. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 
úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
Contratada implicará imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este subitem, 
independentemente de notificação.  
 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

11.6. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
Faculdade, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 
(doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do 
efetivo pagamento. 
 

11.7. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 
 

11.8. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 

11.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 
demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá apresentar 
atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial. 
 

11.10. O descumprimento das regras contidas nos subitens 11.8 e 11.9 assegurará à Faculdade 
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

12. DO RECEBIMENTO 
 

12.1. Os serviços prestados serão recebidos pelo Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), 
ratificado pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103), da seguinte forma: 
 
12.1.1. Provisoriamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX), 
após o recebimento de comunicação escrita da Contratada sobre a finalização dos serviços que 
integram a respectiva fase/mês, conferindo se os serviços foram prestados de acordo com as 
especificações e descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão 
Presencial nº 10/2022, e nas normas aplicáveis à espécie;  
 
12.1.1.1. O Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX) será emitido no prazo de até 3 (três) 
dias úteis, computados após a comunicação escrita da Contratada de que os serviços que 
integram a correspondente fase/mês foram finalizados. 
 
12.1.1.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX), o Serviço de 
Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103), 
procederá à inspeção dos serviços prestados, para fins de recebimento definitivo, a ser efetuada 
em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, computados a partir do dia útil seguinte à 
emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX); 
 
12.1.1.3. O(s) serviço(s) prestado(s) que apresentar(em) irregularidade, falha, vício e/ou defeito 
de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com as especificações do Anexo I e/ou 
normas aplicáveis à espécie, serão reportados em Termo Circunstanciado de Recebimento 
Provisório (Anexo X), devendo, pois, ser(em) corrigido(s pela Contratada, mantido o preço 
inicialmente ofertado, no prazo fixado pelo Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), 
ratificado pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103); 
 

12.1.1.4. O Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de 
Administração (SFD-103), recusará os serviços empregados que, após a inspeção técnica, não 
apresentar(em) conformidade com as especificações mínimas constantes deste Instrumento, 
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notadamente do Anexo I – Termo de Referência, e/ou normas aplicáveis à espécie, quando a 
Contratada se recusar a corrigi-los no prazo determinado; 
 

12.1.1.5. Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como transporte, seguros, garantia, tributos, mão de obra total e qualificada, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de serviços que não 
atenderem ao Edital, ao Contrato, às normas aplicáveis à espécie e/ou à Proposta Comercial ou 
por apresentarem irregularidade, falha, vício e/ou defeito; 
 
12.1.1.6. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados no Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção 
de Administração (SFD-103) da Faculdade, antes do vencimento do prazo, devidamente 
justificados pela Contratada, para serem submetidos à apreciação da Faculdade;  
 

12.1.1.7. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, vício, irregularidade 
e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 
prazo. 
 

12.2. Definitivamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI), 
quando, após a verificação dos serviços prestados, observado o prazo previsto no subitem 
12.1.1.2, constatar-se que estão em consonância com as especificações exigidas neste Edital, 
no Contrato, nas normas aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese prevista 
no subitem 12.1.1.3, tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas, vícios e/ou defeitos 
apontados pela Faculdade.  
 

12.2.1. Em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento definitivo, a FACULDADE 
comunicará a Contratada do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a emissão da 
correspondente nota fiscal; 
 
12.2.2. As notas fiscais deverão ser emitidas pela Contratada e apresentadas no prazo de até 3 
(três) dias úteis, contados da comunicação da FACULDADE, que poderá se dar por ofício ou e-
mail. 
 
12.3. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI) será enviado à Contratada por e-mail ou 
ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua emissão. 
 

12.4. O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos e/ou 
dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os prazos 
legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. A Pregoeira e Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente 

formais, observados os princípios que regem as contratações públicas. 

 

13.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes. 

 

13.3. Os casos omissos serão solucionados pela Pregoeira. 

 

13.4. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 

desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da 
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Seção de Compras e Contratos (SFD-109) da Faculdade, até que expire o prazo de validade das 

propostas. 

 

13.5. Decorrido o prazo estabelecido no subitem 13.4, as licitantes deverão, mediante 

requerimento próprio, retirar os respectivos envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

após o qual serão inutilizados. 

 

13.6. Integram este Edital os Anexos de I a XIII-A. 

 

São Bernardo do Campo, 7 de novembro de 2022. 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NATIVOS 

DA INTERNET, NO MODELO “SAAS” – “SOFTWARE AS A SERVICE”, PARA GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO, NA LICENÇA, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOS E 

TREINAMENTO DE USUÁRIOS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES. 

 

1. DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licença de 

sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, no modelo “SAAS” – “software as a 

service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na licença, a prestação de serviços 

técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados e treinamento de usuários), 

suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação vem ao encontro da realização de projetos que priorizam a 

modernização administrativa da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. 

 

O objeto da presente contratação tem por finalidade a otimização do serviço público, além de 

primar pelos princípios da economicidade, eficiência, transparência e sustentabilidade. Um novo 

sistema informatizado para Gestão de Recursos Humanos 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. 

 

A contratação do serviço com a obrigatoriedade de hospedagem em nuvem do Sistema de 

Gestão de Recursos Humanos faz-se necessária, visto a criticidade da operação dos serviços de 

RH, que deve dispor de informações diárias com vários órgãos e sistemas de todas as esferas, 

como: lançamento Audesp, SBCPREV, CAGED, SEFIP, PORTAL RH, E-SOCIAL, RAIS, entre 

outros. 

 

Desta forma, o Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1) da Seção de Administração (SFD-

103) e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (GFD-1.5) da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo entendem a necessidade deste serviço, visto que a região em que a 

Faculdade está localizada apresenta alta incidência de falta de fornecimento de energia elétrica, 

ocasionando a interrupção do sistema e consequentemente inacessibilidade por parte dos 

usuários e integrações com os sistemas. 

 

Tendo em vista este cenário, objetivou-se a presente contratação, de modo a garantir a 

integridade de dados, bem como implementar segurança e redundância de equipamentos sem 
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interrupções por falta de energia, seguindo as principais tendências de mercado, sendo a 

hospedagem do Sistema de Gestão de Recursos Humanos em nuvem uma opção viável para a 

criticidade deste serviço. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

3.1. VISÃO GLOBAL DO LICENCIAMENTO E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

A contratada deverá indicar técnico competente e responsável, pertencente ao seu quadro, que 

atuará como representante da empresa perante as atividades relacionadas à execução 

contratual. 

 

O vínculo do responsável com a empresa contratada poderá se dar mediante contrato social, 
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços. 
 

Para a operacionalização dos sistemas de gestão objeto deste certame e prestação de serviços 

técnicos de implantação (com conversão de dados e treinamento de usuários), suporte técnico e 

manutenção, deverão ser consideradas as seguintes definições: 

 

3.1.1. O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO SERÁ COMPOSTO PELOS SERVIÇOS DE 

CONVERSÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS. 

 

3.1.1.1.   A Implantação em equipamentos da FACULDADE deverá ocorrer no prazo 

máximo de até 150 (cento e cinquenta) dias após a entrega de todas as informações e base de 

dados pela Faculdade; 

 

3.1.1.1.1. A conversão dos dados entregues deverá correr à conta e risco da licitante 

vencedora do certame. 

 

3.1.1.1.2. O prazo máximo estimado para a conversão dos dados é de 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da assinatura do Contrato. 

 

3.1.1.2.  O serviço de treinamento compreenderá a habilitação de profissionais usuários dos 

sistemas integrados de gestão para a operação e administração dos mesmos, de forma a 

permitir a plena utilização dos recursos disponíveis nos sistemas. 

 

3.1.1.2.1. Os serviços de treinamento deverão ser prestados nas dependências da 

FACULDADE e, quando possível ou necessário, também nas dependências da Contratada, 

sempre por técnicos do quadro permanente desta e sob acompanhamento do fiscalizador do 

contrato designado pela FACULDADE. 

 

3.1.1.2.2. A proponente vencedora estará obrigada a capacitar no sistema, no mínimo, 10 

(dez) usuários. 
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3.1.1.2.3. O prazo máximo estimado para o treinamento dos usuários é de 30 (trinta) dias, 

a contar da finalização da migração. 

 

3.1.1.3. A licitante vencedora deverá emitir o competente Termo de Implantação definitivo ao 

término da implantação dos sistemas de gestão, para devido atestado por servidor responsável 

da FACULDADE. 

 

3.1.2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

 

3.1.2.1.  O serviço de suporte técnico compreenderá à disponibilidade de profissional especialista 

no sistema de gestão para acompanhamento via atendimento remoto, por telefone, e, 

excepcionalmente, in loco, junto aos usuários, e orientação dos mesmos à plena utilização dos 

recursos disponíveis nos sistemas, bem como o apoio à implantação de novas metodologias de 

trabalho. 

 

3.1.2.1.1. O serviço de suporte técnico aos usuários deverá estar disponível via e-mail, 

telefone, ou pessoalmente, para sanar dúvidas relativas à operação e administração dos 

sistemas de gestão de informações. Este serviço deverá estar disponível durante todo o período 

de vigência do contrato. 

 

3.1.2.2.  O serviço de manutenção consistirá na atualização tecnológica das funcionalidades dos 

sistemas de gestão, compreendendo desenvolvimentos evolutivos e corretivos, em função da 

edição de novas regras, legislação, instruções do Tribunal de Contas, ou quaisquer leis 

municipais, estadual ou federal que seja necessária a atualização do sistema. 

 

3.1.2.2.1. Este serviço deverá estar disponível durante todo o período de vigência do 

contrato, com início a partir da assinatura do contrato. 

 

3.1.2.3. O período de vigência dos serviços de suporte e manutenção, iniciados após 

conclusão da etapa de implantação (treinamento) está previsto para até 12 (doze) meses, a 

depender da finalização daquela etapa, podendo ser prorrogado ou diminuído de acordo com 

as hipóteses autorizadoras legais; 

 

3.1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO EM AMBIENTE DE NUVEM: 

 

3.1.3.1 Subempreitada: Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo a 

Contratada, contudo, para determinados serviços, fazê-lo parcialmente, nos termos do artigo 72 

da Lei 8.666/93, mantida, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a FACULDADE. 

Os serviços subempreitados deverão ser propostos por escrito e ter a anuência expressa desta 

Autarquia. Os serviços de hospedagem da solução poderão ser subempreitados, desde que 

cumpridas as exigências, de forma que todas as funções dos sistemas possam ser 

disponibilizadas, sendo necessário que a empresa Contratada mantenha equipamentos e 

dispositivos de alta performance que forneçam toda infraestrutura necessária para implantação, 

manutenção preventiva e corretiva, bem como fornecer garantias de segurança para as 

transações via WEB do objeto ora proposto, durante a vigência contratual, atendendo, no 

mínimo, os seguintes requisitos: 
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3.1.3.1.1. Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga - 7/24 -, que 

atenda aos critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança 

Tecnológica (anti-hackers); 

 

3.1.3.1.2. Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com 

componentes que ofereçam redundância no ambiente acessado pelas empresas e também 

quanto às questões relativas às Seguranças Física e Tecnológica e Back-Ups; 

 

3.1.3.1.3. Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, Load 

Balance no Banco de Dados Distribuído e na camada WEB; 

 

3.1.3.1.4. Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a 

demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB a 

todas as empresas, estabelecidas ou não no Município; 

 

3.1.3.1.5. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das 

Informações – HTTPS; 

 

3.1.3.1.6. Sistemas de antivírus/spywares, para proteção contra eventuais vírus, evitando 

paradas e perdas para os contribuintes e para a Administração; 

 

3.1.3.1.7. Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção 

contra “roubo de informações” que possam ocorrem através de ataques realizados por pessoas 

de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente disponibilizado; 

 

3.1.3.1.8. Sistemas gerenciadores de banco de dados; 

 

3.1.3.1.9. Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backups); 

 

3.1.3.1.10. Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento 

da performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para situações 

eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura 

fornecida; 

 

3.1.3.1.11. Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de produção, 

atendendo os mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizações, 

implementações e testes, que se façam necessários para atender às peculiaridades da 

legislação. 

 

3.2. GARANTIA TECNOLÓGICA DE CONTINUIDADE: 

 

3.2.1 Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte da Faculdade, a 

empresa fornecedora deverá garantir o direito de acesso aos usuários dos sistemas para 

consulta por um período de 06 (seis) meses, além de dispor um backup no formato .bak.  

 

3.3 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO 
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3.3.1 SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

O sistema deverá atender todos os requisitos funcionais listados abaixo. 

 

Para verificação da aderência do objeto ofertado ao que se pretende contratar, foram 

selecionados os requisitos essenciais ao funcionamento do sistema que deverão ser 

demonstrados durante a prova de conceito (POC). 

 

REQUISITO POC 
APROVADO 

SIM NÃO 

1.  Deverá ter tecnologia “full web”, dispensando a instalação de 

qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho, além do 

“browser”, com possibilidade de utilização, no mínimo, dos 

seguintes navegadores: Google Chrome, Firefox e Microsoft 

Edge. 

SIM   

2.  Deverá possuir design responsivo, ou seja, adaptar-se aos 

diversos dispositivos móveis (tablets e celulares), browsers e 

resoluções de monitores sem rolagem lateral. 

SIM   

3.  Possibilitar, a partir do menu de sistema, a criação de menus 

personalizados, pelo próprio usuário sem auxílio de 

programação.  

SIM   

 Módulo de Concurso Público    

4.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

5.  ● Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de 

dados, pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

6.  ● Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos 

relatórios criados, podendo inclusive salvar o resultado de 

alteração do relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

7.  ● Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

8.  ● Possibilitar que os relatórios gerados comportem a 

exportação em arquivo em formato aberto. 

SIM   

9.  ● Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna 

ou linha do Relatório, com a seleção de determinada 

SIM   
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informação, em que possa informar para o campo 

selecionado o “tipo de operador” que se deseja, como: igual, 

diferente, se nulo ou não nulo, se contém ou não contém, 

não é semelhante, se contido em, ou não contido em, e por 

último informando o conteúdo do respectivo campo. 

10.  ● Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através 

de funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, 

com operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os 

diversos operadores disponíveis. 

SIM   

11.  ● Permitir a agregação de informações, selecionando 

determinada coluna, em que possa efetuar operações de 

calcular, como: soma, média, contagem, mínimo, máximo e 

mediano. 

SIM   

12.  ● Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas 

com áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, 

podendo selecionar as operações de operações de soma, 

média, contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar 

com valor crescente ou decrescente. 

SIM   

13.  ● Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou 

tudo. 

SIM   

14.  ● Os relatórios criados deverão comportar exportação nos 

formatos CSV e HTML. 

SIM   

15.  Possibilitar a indicação de Candidato, para um determinado 

Concurso disponível e Cargo, com informações de data e 

documento de indicação, inclusive para cargos comissionados, 

sempre respeitando um determinado cargo. 

SIM   

16.  Permitir a indicação de Aprovação e Convocação do Candidato 

com informações de número e ano da portaria, data da 

publicação, tipo de convocação (admissão, nomeação), data de 

início e fim de comparecimento, data da posse, e observações 

sobre o processo de convocação. 

SIM   

17.  Possibilitar a existência do Cadastro de Cargos com quantidade 

de vagas, carga horária, salário de referência e tipo de vínculo, 

podendo informar se existem vagas específicas para candidatos 

com necessidades especiais. 

SIM   
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18.  Permitir a existência de ter cadastro para processos seletivos 

diversos, incluindo seleção de Estagiários. 

SIM   

19.  Possibilidade de ter um cadastro da classificação do candidato 

no concurso, incluindo os de necessidades especiais. 

SIM   

20.  Possibilidade de controlar a situação de admissão do 

funcionário, informando sua desistência ou efetivação da sua 

contratação. 

SIM   

21.  Deverá emitir o Relatório de Questionário de Integração, para 

ser preenchido pelo candidato. 

NÃO   

22.  Relatórios específicos que deverão ser gerados para o processo 

de Admissão: 

● Abertura de Conta Bancária 

● Acordo de Compensação de Horas 

● Contrato de Experiência 

● Contrato de Trabalho por Tempo Determinado ou 

Indeterminado  

● Dados Cadastrais 

● Declaração de Acúmulo 

● Declaração de Dependentes para fins de IRRF  

● Declaração de Encargos de Salário Família 

● Declaração Geral 

● Declaração da Lei de Ficha Limpa 

● Declaração de Opção pelo FGTS 

● Declaração de Parentesco 

● Declaração Única 

● Emissão do Cartão de Ponto (quando aplicável) 

● Etiqueta de Admissão 

● Etiqueta de Alteração de Salário 

● Etiqueta de Cadastro do PIS 

● Etiqueta de Contrato de Trabalho 

● Ficha para Admissão 

● Ficha de Empregados 

● Ficha de Registro  

● Ficha de Salário Família 

● Folha de Identificação  

NÃO   
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● Opção por Adiantamento 

● Recibo de Entrega de CTPS 

● Solicitação de PIS/ PASEP 

● Termo de Aditamento de Extensão ou Redução de Carga 

Horária 

● Termo de Aditamento ou Suspensão do Contrato  

● Termo Aditivo  

● Termo de Ciência e Notificação 

● Termo de Contra Cheque 

● Termo de Compromisso  

● Termo de Posse  

● Termo de Prorrogação do Contrato de Trabalho 

● Termo de Responsabilidade, incluindo sobre Crachá, Plano 

de Saúde e Uniformes 

● Termo de Solicitação de Benefício  

 Módulo de Cadastro de Pessoas    

23.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

24.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

25.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

26.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

27.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

28.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

SIM   
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respectivo campo. 

29.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

30.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

31.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

32.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

33.  Deverá possuir, obrigatoriamente, um único CADASTRO DE 

PESSOAS, identificado pelo CPF, não permitindo a duplicidade 

do mesmo, onde conterá, entre outros, os dados pessoais: 

SIM   

34.  Nome, Nome Social e Nome Crachá. SIM   

35.  Alistamento Militar Número, Série, Tipo e Data de Emissão. SIM   

36.  Carteira Identidade (RG) com Órgão Emissor, UF e Data. SIM   

37.  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Número, Categoria, 

Data de Emissão e Validade. 

SIM   

38.  Carteira Profissional (CTPS) Número, Série, UF e Data. SIM   

39.  Cartão Cidadão Número e Identificação do SUS. SIM   

40.  Data de Nascimento, Naturalidade, Nacionalidade, Sexo, Estado 

Civil, Raça, Fator RH e Tipo, entre outros. 

SIM   

41.  Endereço Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, 

Cidade, Estado, Telefone e E-mail. 

SIM   

42.  Grau de Instrução e Especialidade. SIM   

43.  Nome do Pai, Nome da Mãe, Nome do Cônjuge e Data de 

Nascimento. 

SIM   

44.  PIS Número, Data do cadastramento, Banco e Agência. SIM   

45.  Título Eleitor Número, Zona e Seção. SIM   

46.  Tipo de deficiência. SIM   

47.  Estrangeiro com Número da Carteira, Órgão e UF Emissor, Data SIM   
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de Chegada, Naturalizado e Casado (s/n). 

48.  Deverá ter um CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS, identificado 

pela Matrícula, sendo única no cadastro, complementando, de 

forma integrada, o Cadastro de Pessoas com dados funcionais, 

entre outros, de: 

SIM   

49.  Data de Admissão, Tipo, Situação, Tempo de Experiência, 

Vínculo, Categoria. 

SIM   

50.  Vantagens e Benefícios com as concessões e tipo. SIM   

51.  Cargo, Carga Horária e Referência Salarial. SIM   

52.  Local de Trabalho e situações de controle de marcação de 

Ponto. 

SIM   

53.  Dados de Unidade Orçamentária. SIM   

54.  Dados de Banco, Agência e Conta para crédito do salário. SIM   

55.  Deverá ter o Cadastro de CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações com possibilidade de atualização pelo usuário. 

SIM   

56.  Permitir o Cadastro de Cargos com informação de: 

● Código e descrição do cargo; 

● CBO, tipo de Cargo (estatutário, CLT, comissão, 

efetivo, entre outros); 

● Indicação de inativo e data de cancelamento; 

● Quantidade de vagas totais, vagas ocupadas e 

disponíveis; 

● Especialidade (ex. especialidades médicas), indicação 

de periculosidade, insalubridade e grau; 

● Atividade com código, descrição e indicação de 

exposição a agente nocivo; 

● Atos de movimentação do cargo, tipos de 

movimentação da vaga (criação ou extinção do cargo, 

aumento ou redução de vagas), quantidade de vagas 

e data da movimentação carga horária, com 

fundamento legal de Ato e tipo de Norma; 

● Composição do Cargo, com a referência salarial, e 

valor do salário bruto; 

● Informações específicas para o Tribunal de Contas; 

● Categoria dos Cargos, com indicação de 

SIM   
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administração, operacional, magistério, entre outros. 

57.  O sistema deverá ter um Cadastro de Referência Salarial, com 

informações de código da referência salarial, descrição 

composta por tabela, grade, nível e letra, descrição contínua, 

valor do salário, data de início de vigência, indicativo de ativo ou 

inativo, referência e classe. 

SIM   

58.  O sistema deverá efetuar a validação do dígito de controle do 

CPF e PIS/ PASEP. 

SIM   

59.  Dispor do Cadastro de Lotação do funcionário, indicando a 

unidade da instituição, horário, tipo de ponto, do relógio de 

ponto, centro de custo, e local de trabalho. 

SIM   

60.  O sistema deverá ter o Cadastro de Local de Trabalho, com 

código, descrição, sigla, indicação de ativo ou inativo, número 

da Portaria de criação, endereço completo, telefone para 

contato e nome do responsável pelo Local de Trabalho. 

SIM   

61.  Dispor do Cadastro de Carga Horária, com o código da carga 

horária, quantidade de horas semanais, quantidade de horas 

mensais e observações. 

SIM   

62.  Dispor do Cadastro de Bancos e Agências, com a indicação do 

código do Banco, nome do Banco, número de Agência, nome de 

Agência e dígito, com endereço completo. 

SIM   

63.  O sistema deverá ter o Cadastro de Unidades, com o código e 

nome da Unidade, sigla, indicação se está ativa ou inativa, 

número da Portaria e data da criação, CNPJ, endereço 

completo, nome, e-mail e contato do responsável pela Unidade, 

código da Unidade “pai”, estrutura do nível, subordinação 

hierárquica, código do Centro de Custo e informações de 

Orçamento tais como: ano base, número da Ficha, Órgão, 

Unidade Orçamentária, Ação, Aplicação, Fonte de Recurso, 

Função, Sub Função e Programa. 

SIM   

64.  Dispor do Cadastro de Centro de Custo, com código e 

descrição, se ativo ou inativo, a que grupo de Centro de Custo 

pertence e endereço completo e telefone de contato, e 

informações de orçamento como no Cadastro de Unidades. 

SIM   

65.  O sistema deverá ter o Cadastro de Vínculos indicando se está SIM   
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inativo ou não, regime jurídico, vínculo funcional (efetivo, 

comissão, temporário), incidências de impostos e contribuição 

sindical, de vantagens, de vale transporte, de tipo de regime 

(RPPS, RGPS, outros) de 13º salário, entre outros. 

66.  Permitir o Cadastro de Dependentes, relacionados ao 

funcionário, contendo as informações do nome do Dependente, 

data de nascimento, documentação (ex. CPF, RG), sexo, estado 

civil, escolaridade, tipo de dependência (ex. filho, cônjuge, pai, 

mãe, enteado etc.), e se possui alguma deficiência, entre outros. 

SIM   

67.  Permitir a configuração dos Dependentes de forma a considerá-

los ou não para fins de Imposto de Renda, salário família, 

previdência e assistência médica, e por idade limite. 

SIM   

68.  Dispor do Cadastro de Pensionistas, relacionado ao funcionário, 

com informação do nome do pensionista, CPF, RG, endereço 

completo, data de nascimento, parentesco, dados bancários 

completos, datas de início e fim da pensão, percentual da 

pensão, se gera abatimento no imposto de renda, e 

observações para histórico. Permite a personalização da 

fórmula para cálculo de pensão para pensionista específico para 

cada caso. 

SIM   

69.  O sistema deverá emitir declaração de valores pagos à pensão 

alimentícia em nome do funcionário e do beneficiado. 

SIM   

70.  Dispor do Cadastro de Tipos de Ausências e Atestados de 

funcionários, com a informação do Código do Afastamento, 

Descrição, com vários parâmetros para indicação do tratamento 

de 13º salário, férias, licença prêmio, biênio, se indicação de 

CID é obrigatório ou não, quantidade de dias mínimo e máximo 

considerando o sexo, para determinado tipo de Afastamento, 

quantidade de lançamentos do Tipo Afastamento por ano, se 

permite concomitância, se cancela o dia no Banco de Horas, 

entre outros.  

SIM   

71.  O sistema deverá ter o Cadastro de Ausências e Atestados de 

funcionários, com motivo de afastamento, data de início e fim 

com indicação da quantidade de dias, data do retorno, ou data 

inicial e final com a indicação de quantidade de horas, indicação 

SIM   
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do CID, nome do médico, órgão de classe e número e Unidade 

da Federação do CRM, nome da clínica/ hospital quando for o 

caso, documento apresentado quando for o caso, e 

observações para histórico, inclusive nome do parente e grau de 

parentesco. 

72.  Permitir o Cadastro de Tipo de Cedências, com o código e 

descrição, com parâmetros de abate ou não tempo de serviço, 

com ou sem ônus e se prorroga ou não o Estágio Probatório. 

SIM   

73.  Dispor do Cadastro de Cedências do funcionário, tanto para 

cessão a outra entidade como para aqueles recebidos, com 

informação das entidades origem ou destino, data de início e fim 

com indicação da quantidade de dias, documento da cedência 

(Número e data), fundamentação legal, e observações para 

histórico. 

SIM   

74.  Permitir o Cadastro de Averbações de tempo de serviço do 

funcionário, com informações do nome da Entidade, CNPJ, data 

de início e fim, com indicação da quantidade de dias, 

quantidade de dias de abatimento, considerando ou não para 

fins de contagem de tempo, indicação para contagem de 

progressão, de licença prêmio e observações para histórico. 

SIM   

75.  Dispor do Histórico de Cargo, por Funcionário, na situação em 

que se efetua a alteração do Cargo, da Carga Horária e da 

Referência Salarial, para uma determinada data de início e fim, 

informando o motivo da mudança de cargo e do salário, 

registrando como Histórico a situação anterior. Também permite 

efetuar esta alteração em Lote, ou seja, para diversas 

matrículas simultaneamente. 

SIM   

76.  O sistema deverá ter o Histórico de Local, por Funcionário, na 

situação em que se efetua a alteração para um novo Local de 

Trabalho, com informações Tipo do Ato, data e descrição, 

observações e data de início, registrando como Histórico a 

situação anterior.  

SIM   

77.  Permitir o Histórico de Unidade, por Funcionário, na condição 

em que se efetua a alteração para uma nova Unidade, com 

informações do Tipo do ato, data e descrição, data de início, 

SIM   
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observações, tipo da mudança (mudança da Unidade ou 

alteração de nomenclatura) e tipo de remoção (voluntária ou 

ofício), registrando como histórico a situação anterior. Também 

permite efetuar esta alteração em Lote, ou seja, para diversas 

matrículas simultaneamente. 

78.  Permitir o Histórico de Bancos e Agência, por Funcionário, na 

condição em que se efetua a alteração para uma conta 

bancária, com informações de data de início e observações, 

registrando como histórico a situação anterior. 

SIM   

79.  O sistema deverá ter o Histórico de Centro de Custo, por 

Funcionário, na situação em que se efetua a alteração para um 

novo Centro de Custo, com informações Tipo do Ato, data e 

descrição, observações e data de início e fim, registrando como 

Histórico a situação anterior.  

SIM   

80.  O sistema deverá ter o Histórico de Orçamento, por Funcionário, 

na situação em que o Orçamento é administrado de forma 

individual em que se efetua a alteração para um novo 

Orçamento, com informações de ano base, data de início e fim, 

registrando como Histórico a situação anterior.  

SIM   

81.  Dispor do Cadastro de Sindicatos de Classe, com informação do 

nome, CNPJ, endereço, código sindical, e relacionamento com 

respectivo evento da folha de pagamento. 

SIM   

82.  O sistema deverá ter o Cadastro de Filiação do funcionário a 

sindicato com informação do sindicato da classe, data de início 

e fim, evento para desconto em folha, além dos eventos para 

contribuição assistencial e confederativa quando for o caso. 

SIM   

83.  Permitir o cadastramento de servidores admitidos em caráter 

temporário - ACT e controlar o a quantidade de dias com o 

término de contratação, incluindo possível prorrogação. 

SIM   

84.  O sistema deverá ter o Cadastro de Comissionamento do 

funcionário com informação da data de início, data de fim da 

designação, vínculo, cargo comissionado, carga horária, 

referência salarial, unidade, centro de custo, ato que o 

designou, portaria, data da publicação, observações, mantendo 

histórico das movimentações, e informações sobre o orçamento 

SIM   
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tais como: ano base, número da Ficha, Órgão, Unidade 

Orçamentária, Ação, Aplicação, Fonte de Recurso, Função, Sub 

Função e Programa. 

85.  Dispor da integração com Sistema Financeiro-Contábil para 

configuração das dotações do orçamento utilizadas para 

empenho da folha de pagamento. 

SIM   

86.  Permitir a alteração de vínculo do funcionário informando novo 

vínculo, ato que o designou, descrição, data de início, motivo da 

mudança, mantendo histórico das movimentações. 

SIM   

87.  O sistema deverá ter o Cadastro dos Atos da Administração 

com informação de número, data, tipo (ex. Portaria, Decreto, 

Lei, Processo), descrição, publicação, motivo, fundamentação 

legal, quantidade de vagas, data da vigência, data da revogação 

e histórico. 

SIM   

88.  Dispor do Cadastro de Enquadramento, para ser associado a 

uma Matrícula, para efetuar a indicação do cargo, 

especialidade, capacitação e ambiente, com as informações de 

tempo de serviço líquido, tempo total, cargos anteriores, saldos 

em dias, quantidade de horas, base de cálculo, novo 

vencimento, referência inicial, valor inicial e observações. 

SIM   

89.  O sistema deverá ter o Cadastro de Advertência e Suspensão, 

para ser associado a uma Matrícula, com tipo advertência e 

suspensão, e sua descrição, permitindo as informações de data 

de inicio, quantidade de dias, data fim, número e ano do 

processo e observações. 

SIM   

90.  O sistema deverá ter o Cadastro de Pericias do INSS, para 

informar por Matrícula, o tipo de afastamento com data de início 

e fim, atestados utilizados, data do ultima dia trabalhado, e 

dados do requerimento como data do protocolo, tipo de perícia, 

número do Comunicado de Acidente de Trabalho, número do 

requerimento, número do Benefício, espécie do auxílio doença 

(acidentário ou previdenciário) e dados da perícia como data, 

resultado, data limite e observações. 

SIM   

91.  Dispor do Cadastro de Perguntas e Respostas, para uso na 

Gestão de Pessoas, com código e descrição da Pergunta, 

SIM   
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descrição da Resposta, e indicativo de ativo ou inativo. 

92.  O sistema deverá permitir, em casos de exceção, efetuar a 

alteração da Data de admissão, por motivo adequado. 

SIM   

93.  Permitir a configuração dos limites de idade para pagamento de 

salário família e para dedução de dependentes no Imposto de 

Renda. 

SIM   

94.  Possibilitar alterar o cargo, salário e carga horária, informando 

os dados atualizados, ato que o designou, motivo para mudança 

de cargo e/ou salário, data início, observações, mantendo 

histórico das movimentações. 

SIM   

95.  Possibilitar alterar o Local de Trabalho e Centro de Custo, 

informando novos dados, ato que o designou, descrição, data 

de início, observações, mantendo histórico das movimentações. 

SIM   

96.  Possibilitar alterar horário de trabalho do funcionário, 

informando os novos dados, ato que o designou, descrição, 

datas de início e fim, observações, mantendo histórico das 

movimentações. 

SIM   

97.  Permitir a alteração do relógio de ponto do funcionário, 

informando os novos dados, ato que o designou, descrição, 

datas de início e fim, observações, mantendo histórico das 

movimentações. 

SIM   

98.  Possibilitar a alteração do vínculo de trabalho do funcionário, 

informando os novos dados, ato que o designou, descrição, 

datas de início e fim, observações, mantendo histórico das 

movimentações. 

SIM   

99.  Permitir a alteração do centro de custo/ departamento do 

funcionário, informando os novos dados, ato que o designou, 

descrição, datas de início e fim, observações, mantendo 

histórico das movimentações. 

SIM   

100.  Permitir a consulta do histórico do funcionário, indicando 

respectivas alterações com datas quanto aos seus 

dependentes, pensão alimentícia, cargos ocupados e vínculos, 

horários, comissionamentos, centros de custo, unidades, 

averbações, cedências, filiação a sindicato, benefícios, 

escolaridade, relógio, afastamentos, atestados, férias e 

SIM   
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rescisão. 

101.  Dispor do processo de consultas, onde o usuário possa verificar 

todos os dados cadastrais, tanto pessoais como funcionais, 

dependentes, recibos de pagamentos, lançamentos de 

afastamentos, lançamentos de férias, rescisão e vantagens 

fixas, entre outros. 

SIM   

102.  Permitir a consulta de servidores por nome ou parte dele, pelo 

CPF, por código de pessoa do Cadastro de Pessoas, por 

vínculo, por data de admissão, por centro de custo, pelo número 

do cartão do SUS, pelo número do PIS/ PASEP, por data de 

demissão, entre outros, permitindo a exportação dos dados para 

arquivos tipo CSV. 

SIM   

103.  Dispor de mecanismo que identifique no momento do cadastro 

do servidor, se o mesmo já não possui informações na base de 

dados, verificando o CPF, Nome, Conta Corrente, Documento 

de Identidade ou PIS/ PASEP. 

SIM   

104.  Dispor de registros de histórico salarial, funcional, financeiro e 

disciplinar do funcionário. 

SIM   

105.  O sistema deverá permitir a consulta dos Afastamentos, 

apresentar os dados por Matrícula, permitindo fazer filtro ou 

ordenação por todas as colunas da tela, entre elas: data início, 

data fim, código do Afastamento, cargo ou sexo. 

SIM   

106.  Permitir a consulta das tabelas auditadas por período, 

informando colunas e registros alterados com valor anterior e 

após movimentação. 

SIM   

107.  Permitir a consulta de Biênios do Funcionário, apresentando os 

períodos aquisitivos, com as datas de início e fim, quantidade de 

faltas e afastamentos, apresentando o detalhe dos 

Afastamentos com código, descrição, data de início e fim, e 

observações. 

SIM   

108.  O sistema deverá permitir a consulta, de existência de multi 

matrículas, com informações por nome do Funcionário, 

matrícula, data de admissão, vínculo, unidade de lotação, 

código do cargo e descrição, entre outros. 

SIM   

109.  Permitir a consulta de Tempo de Serviço, por Funcionário, com SIM   
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informações para o mês civil ou curso ou para uma data de 

pesquisa informada, da quantidade total de dias acumulados, 

considerando a soma de dias trabalhados mais os dias 

averbados, e também do total de dias abatidos, considerando a 

soma dos dias de afastamentos, dias de faltas e dias cedidos, 

apresentando a quantidade de dias líquidos trabalhados, com 

resumo de tempo cheio e tempo líquido de tempo de serviço. 

Permite indicar a data desejada, para fins de concessão de 

adicionais por tempo de serviço – ATS. 

110.  O sistema deverá gerar arquivo de declaração do CAGED por 

vínculos selecionados. 

SIM   

111.  O sistema deverá gerar arquivo atuarial para servidores 

efetivos, aposentados e pensionistas, com valores e tempo de 

contribuição ao INSS. 

SIM   

112.  Permitir a emissão do relatório de admitidos e demitidos no 

período, com possibilidade de filtro por vínculos ou por cargos 

específicos. 

SIM   

113.  Permitir a configuração de ativação de auditorias em tabelas 

específicas pelo usuário, para acompanhamento das suas 

movimentações de alteração, inclusão e exclusão. 

SIM   

 O módulo deverá permitir a emissão dos seguintes 

Relatórios: 

   

114.  Relatório CAGED, por mês e ano, e por Vínculo  NÃO   

115.  Emissão de Crachás, com nome, CPF, RG, Matrícula e 

Unidade. 

NÃO   

116.  Funcionários por Departamento, podendo selecionar mês e ano, 

e Vínculos, Cargos ou Unidade. 

NÃO   

117.  Gera arquivo NIS, podendo selecionar por data inicio e fim e 

funcionários. 

NÃO   

118.  Funcionários por Relógio de Ponto, podendo selecionar mês e 

ano, Relógio, Vínculo ou Cargo. 

NÃO   

119.  Controle de Ponto, por mês ano, podendo selecionar data de 

início e fim, funcionários, Vínculos ou Unidade.  

NÃO   

120.  Relação geral de Funcionários com vários dados cadastrais, 

podendo selecionar ativos, demitidos, e ainda por Vínculo, 

NÃO   
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Unidade ou Cargo. 

121.  Relatório de Afastamentos, podendo selecionar a data de início 

e fim, se geral ou por funcionário, por tipo de afastamento e por 

Unidade.  

NÃO   

122.  Emissão de Certidão, para o funcionário, mês e ano 

selecionado, com possibilidade de vários tipos de Certidão 

como Tempo de Contribuição, Tempo de Serviço, Comprovação 

de Renda, Tempo Acumulativo por Vínculo, Requerimento de 

Aposentadoria, entre outros.  

NÃO   

123.  Geração do Arquivo Atuarial – Portaria MF 464/2018, com 

informações para uma data de referência, de Servidores, 

Aposentados, Pensionistas e Dependentes, entre outros.  

NÃO   

124.  Relatórios de Admitidos e Demitidos, para uma data início e fim 

informada, com os principais dados cadastrais dos funcionários. 

NÃO   

125.  Tempo de serviço do funcionário, para um determinado mês de 

referência, onde fornece os dias trabalhados, dias abatidos e 

dias de afastamento, dias acumulados líquidos, entre outros.  

NÃO   

126.  Relação dos aniversariantes de um mês informado, podendo 

selecionar ainda por Cargo ou Vínculo.  

NÃO   

127.  Relação de Cargos e Salários para um mês informado, com a 

descrição do Cargo, valor do salário, quantidade de vagas, 

quantidade de funcionários alocados e quantidade disponível, 

inclusive a quantidade de efetivo comissionado.  

NÃO   

128.  Consulta Funcionários por Cargo e Vínculo, para um período de 

mês e ano informado, fornecendo a matrícula, nome e salário, 

entre outros.  

NÃO   

129.  Relatório de Movimentos de funcionários, informando as 

alterações ocorridas com Eventos relacionados a proventos ou 

descontos, informando a data de início e fim, o Evento, sua 

Descrição e a movimentação ocorrida.  

NÃO   

130.  Histórico de cargos e salários, por funcionário, apresentando os 

Cargos por período e valor do salário, inclusive o relativo ao 

Comissionamento (quando houver), e os períodos aquisitivos de 

férias com os dias de gozo e abono.  

NÃO   

 Módulo de Benefícios    
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131.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

132.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

133.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

134.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

135.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

136.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

137.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

138.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

139.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

140.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

141.  O sistema deverá ter funcionalidades para cadastro e controle 

dos tipos de Benefícios oferecidos, fornecendo relatórios e 

SIM   
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atendendo aos requisitos da lei. No cadastro de Benefício deve 

conter informações de descrição, valor (quando aplicável), 

quantidade do benefício, relacionamento com o evento da folha 

e se está ativo ou inativo. 

142.  Deverá permitir o cadastramento dos devidos parâmetros e 

controle automático para pagamento de Benefícios, quando o 

funcionário está em gozo de férias, sobre a proporcionalidade 

quanto aos dias úteis e mês fechado, ou ainda aos dias da 

admissão até fechamento do mês. 

SIM   

143.  Deverá possuir configuração de benefícios autorizados aos 

vínculos cadastrados, de forma que o sistema faça validação 

com o vínculo do funcionário para concessão apenas de 

benefícios permitidos, e também da suspensão automática por 

motivo de afastamento. 

SIM   

144.  O sistema deverá ter Cadastro das empresas fornecedoras 

pelas quais são concedidos benefícios aos funcionários (ex. 

empresas de transporte público, vale-refeição etc.), com 

informação da razão social, CNPJ, endereço e contatos, e se 

está ativo ou inativo. 

SIM   

145.  Permitir a existência de controle de competência para o 

tratamento de benefícios, com a indicação do mês e ano, data 

de início e fim do cálculo, bem como do período de apuração e 

data para crédito. 

SIM   

146.  O sistema deverá ter Cadastro das linhas de transporte coletivo 

oferecidas como benefício, com informações de descrição, 

fornecedor, nome da linha, tipo (ex. municipal, intermunicipal), 

valor da passagem, data de início e fim, com indicação de ativo 

ou inativo e observações. 

SIM   

147.  Dispor da alteração no valor da passagem da linha, informando 

novo valor, data de início, e mantendo histórico das alterações. 

SIM   

148.  Permitir cadastrar as linhas de transporte coletivo utilizadas por 

funcionário, individualmente, com informação do fornecedor, da 

linha, quantidade de passagens diárias, data de início do 

benefício, dias da semana, se efetua ou não o desconto, forma 

de recebimento (ex. crédito em folha, carga em cartão etc.) e 

SIM   
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indicativo de tratamento para feriados. 

149.  Permitir a consulta de funcionários que utilizam determinada 

linha de transporte público, quantidade de passes diários e 

valor. 

SIM   

150.  Permitir a geração de arquivos (.csv) para fornecedores com 

relação dos funcionários e respectivos benefícios, com 

possibilidade de filtro para seleção de vínculos ou funcionários 

específicos. 

SIM   

151.  O sistema deverá ter a possibilidade de informar para 

determinado benefício, se ocorrerá o abatimento da quantidade 

de dias do benefício, dependendo da ocorrência do tipo de 

afastamento e as observações.  

SIM   

152.  Dispor da consulta por funcionário, relacionado ao fornecedor 

do benefício de Vale Transporte, sobre o saldo, última utilização 

do saldo, data de início e fim, se houve o pagamento e 

observações. 

SIM   

153.  O sistema deverá emitir relação de vale transporte (quantidade 

e valor) por unidade, e conforme mês e linha selecionada, para 

facilitar a separação e envio aos funcionários. 

SIM   

154.  Permitir a consulta dos benefícios por funcionário, apresentando 

também os dados de dependentes como nome, CPF, sexo, data 

de nascimento e data de inclusão. 

SIM   

155.  O sistema deve permitir a consulta dos valores descontados, 

para determinado benefício, mês e ano, com possibilidade de 

impressão do relatório.  

SIM   

156.  O sistema deve permitir a consulta do cadastro de benefícios, 

por funcionário, apresentando o histórico de vale transporte e 

suas recargas, bem como do vale alimentação e vale refeição. 

SIM   

157.  Dispor da execução do cálculo dos benefícios para determinado 

mês, ano e tipo de benefício, informando o período inicial e final, 

com a quantidade de dias úteis e data de carga, permitindo o 

geral ou específico por funcionário(s), podendo informar 

unidades ou vínculos específicos. Também deve permitir a 

consulta após a realização deste cálculo. 

SIM   

158.  Permitir a importação dos arquivos de vale transporte, para SIM   
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determinado mês e ano, com a data de importação, 

selecionando o tipo de arquivo como: valor do vale transporte, 

saldo, linha x funcionário, bloqueio, faltas, entre outros.  

159.  O sistema deve permitir a importação para determinado mês e 

ano, do valor do plano de saúde.  

SIM   

160.  O sistema deverá calcular e apresentar as informações 

referentes ao desconto de benefícios no pagamento do 

funcionário, conforme parâmetros cadastrados para atender 

limites legais. 

SIM   

161.  Deverá ter a funcionalidade para exclusão de cálculos de 

benefícios, para determinado mês e tipo de benefício, geral ou 

específico por funcionário(s), unidade ou vínculo. 

SIM   

162.  Permitir a alteração de quantidade e valor de benefícios 

calculados manualmente para determinado funcionário no mês. 

SIM   

163.  Dispor do Cadastro de Planos de Saúde conveniados, 

informando nome do plano ou empresa, CNPJ, código da ANS, 

código do convênio, data de início e fim da vigência, endereço 

completo, e evento da folha de pagamento relacionado. 

SIM   

164.  Permitir o Cadastro de titulares, dependentes ou agregados que 

aderiram ao plano de saúde, informando tipo de plano (ex. 

enfermaria, apartamento, odontológico), data de adesão, data 

de cancelamento, evento para lançamento na DIRF, código do 

associado, código do cartão do plano de saúde e observações. 

SIM   

165.  O sistema deverá permitir o bloqueio de determinado benefício, 

para funcionário, ou cargo, vínculo e unidade, com data início e 

fim do bloqueio do benefício, com a situação do bloqueio (ativo 

ou suspenso) e observações, e automaticamente ao fim do 

período de bloqueio programado, retornar a concessão do 

benefício. 

SIM   

166.  O sistema deverá gerar o arquivo de exportação, para 

determinado benefício, para o mês e ano selecionado, bem 

como o valor total envolvido.  

SIM   

 O módulo deverá emitir relatórios:    

167.  Relação de Linhas e Funcionários, apresentando por Linha de 

transporte os funcionários com a quantidade de passes, valor 

NÃO   
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por passe e valor total.  

168.  Relatório por Benefício, apresentando para um determinado 

mês e ano, as informações relativas ao benefício. 

NÃO   

169.  Relatório de vale transporte, para um determinado mês e ano, 

selecionado se tipo municipal ou intermunicipal, com 

possibilidade de escolher a linha, gerando inclusive o recibo de 

entrega do vale transporte.  

NÃO   

170.  Protocolo de entrega do vale refeição ou vale alimentação, para 

assinatura do funcionário. 

NÃO   

171.  Relatório da Ficha Financeira de benefícios, para o funcionário e 

determinado mês e ano, podendo gerar em PDF ou CSV. 

NÃO   

172.  Relatório de planos de saúde, para determinado mês e ano.  NÃO   

173.  Relatório de solicitação (opção) pelo vale transporte, com a 

informação da linha e empresa.  

NÃO   

174.  Relatório de consulta por tipo de benefício, por funcionário, para 

um período de mês e ano e um período até de mês e ano. 

NÃO   

 Módulo de vantagens (férias, tempo de serviço e licença 

prêmio) 

   

175.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

176.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

177.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

178.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

179.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

180.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

SIM   
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nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

181.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

182.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

183.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

184.  O sistema deverá efetuar o controle dos períodos aquisitivos 

dos funcionários para finalidade de férias, calculando e 

informando datas limites de cada período aquisitivo, 

apresentando os códigos e descrição dos movimentos e 

afastamentos, com data de início e fim, quantidade de dias da 

ocorrência e observações. 

SIM   

185.  Permitir a geração dos novos períodos aquisitivos de férias, 

para o ano e mês indicados, sendo também possível a geração 

manual do novo período pelo usuário, para funcionários 

específicos, ou para um período de /até da data de admissão, 

ou por Unidade, Cargo ou Órgão. 

SIM   

186.  O sistema deverá efetuar o cálculo de folha de pagamento para 

Férias, com possibilidade de geração para uma matrícula 

específica, para uma faixa de/até de matrículas, por matrículas 

aleatórias, e por unidade, cargo, ou vínculo, inclusive permitindo 

a conferência. 

SIM   

187.  Permitir o lançamento do movimento de férias do funcionário, 

incluindo lançamentos de abono pecuniário de férias, 

antecipação de 13º salário, 1/3 de férias, data de início do gozo, 

quantidade de dias, data de retorno, mês/ano da folha de 

SIM   
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pagamento, tipo de folha, número da folha e data para 

pagamento e informação de memorando interno da autorização 

de férias e observações. 

188.  O sistema deverá efetuar automaticamente lançamento de 1/3 

das férias no período aquisitivo quando forem lançadas férias 

para o funcionário, podendo o usuário editar posteriormente. 

SIM   

189.  Permitir a inclusão de lançamentos variáveis relativas a 

benefícios, por funcionário, para determinado mês e ano, na 

folha de férias, associando o código do evento com a 

quantidade e valor, inclusive com a quantidade de parcelas.  

SIM   

190.  O sistema deverá efetuar a análise crítica dos movimentos de 

férias, para determinado mês e ano, considerando os 

parâmetros para esta análise.  

SIM   

191.  Permitir que os lançamentos de férias sejam realizados de 

forma descentralizada por cada seção, ficando para o 

departamento de RH apenas conferir e incluir na folha. 

SIM   

192.  O sistema deverá permitir a etapa de conferência dos 

lançamentos de férias, alterando-se a situação do movimento 

para que seja incluído na folha. 

SIM   

193.  Permitir, uma vez que foi processada a folha de pagamento, que 

os lançamentos de férias apenas poderão ter retificação nas 

datas de início e fim do gozo, mantendo o registro que a 

movimentação foi alterada. 

SIM   

194.  Permitir a sustação do lançamento de férias, retornando os dias 

para período aquisitivo do funcionário, mantendo registro na 

movimentação. 

SIM   

195.  Dispor da configuração individual do funcionário para inclusão 

automática de antecipação do 13º salário e abono pecuniário, 

quando do lançamento de férias, por período aquisitivo, desde 

que solicitado. 

SIM   

196.  O sistema deverá gerar crítica dos lançamentos de férias, tais 

como movimento de férias sem 1/3, quantidade de abono 

incorreta ou ausência de descanso conforme CLT, pecúnia 

cadastrada em folha não correspondente e quantidade de 

movimento incorreta. 

SIM   
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197.  Dispor a funcionalidade para geração de férias coletivas, 

informando a folha de pagamento, data início e data fim, 

podendo ser por um período de/até da data de admissão, ou 

selecionando unidades, órgãos e cargos para os quais serão 

gerados os lançamentos de férias dos funcionários, 

considerando ainda proporcionalidade para os admitidos que 

não tenham completado período aquisitivo. 

SIM   

198.  O sistema deverá ter Cadastro de parâmetros para abatimentos 

de faltas nas férias, por vínculo, com quantidade mínima e 

máxima, saldo de férias, saldo de 1/3 de férias e saldo de 

abono. 

SIM   

199.  Permitir o cadastro de falta proporcional, para determinado 

código de falta, com período inicial e final de validade, com as 

informações de quantidade mínima e máxima, saldo de férias, 

saldo de 1/3 de férias e saldo de abono.  

SIM   

200.  Permitir a geração dos períodos aquisitivos de Licença Prêmio, 

inclusive para a situação de pecúnia e descanso, para o ano e 

mês indicados, considerando as situações de faltas ou 

afastamentos que podem afetar este aquisitivo, sendo também 

possível a geração manual do novo período pelo usuário, para 

funcionários específicos, ou para um período de /até da data de 

admissão, ou por Unidade, Cargo ou Órgão. 

SIM   

201.  O sistema deverá gerar os novos períodos aquisitivos de Tempo 

de Serviço, para o ano e mês indicados, considerando as 

situações de faltas ou afastamentos que podem afetar este 

aquisitivo, sendo também possível a geração manual do novo 

período pelo usuário, para funcionários específicos, ou para um 

período de /até da data de admissão, ou por Unidade, Cargo ou 

Órgão. 

SIM   

202.  Permitir a geração de uma Relação com as Licenças Prêmio 

com períodos aquisitivos já validados, considerando as faltas 

que podem afetar o período aquisitivo. 

SIM   

203.  O sistema deverá ter o tratamento das vantagens pessoais 

como valor dos acréscimos ou diferença salarial nos casos de 

função gratificada, aplicação do percentual de adicional médico 

SIM   
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para os casos de Universitários, adicional periculosidade, 

adicional insalubridade e adicional noturno, quando aplicáveis, 

adicional terça parte, adicional sexta parte, vantagens dos 

profissionais da Educação, entre outros. 

 O módulo deverá emitir os seguintes Relatórios:    

204.  Avisos ou Recibos de Férias, por funcionário individualmente, 

por unidade, cargo, ou por funcionários a serem selecionados 

numa relação. 

NÃO   

205.  Escala de férias, para uma data de início e fim informada, com 

filtros por órgãos, unidades e vínculos, e opções de 

agrupamento por período aquisitivo, período de gozo, 

fornecendo os períodos de início e fim de aquisitivo de cada 

funcionário, com dias de aquisitivo, dias de débito e saldo, com 

a data de início e fim efetiva das férias. 

NÃO   

206.  Formulários para programação de férias com filtros por órgãos, 

unidades e vínculos. 

NÃO   

207.  Relação de funcionários em férias no mês, por folha de 

pagamento. 

NÃO   

208.  Informações dos meses que o funcionário recebeu os eventos 

de hora extra, entre outros, os quais entram no cálculo da média 

para férias, para conferência do valor pago. 

NÃO   

209.  Funcionários que possuam um ou mais períodos aquisitivos 

vencidos e acumulados para férias, com possibilidade de filtro 

por unidade, e agrupamento por órgão, unidade ou relógio. 

NÃO   

210.  Relatório de Requerimento de solicitação de adiantamento do 

13º salários nas férias, gerado por funcionário. 

NÃO   

211.  Relação da movimentação de férias ou conferência de 

pagamento, para um determinado mês e ano, com filtro por 

unidade, órgão ou usuário (responsável por férias no RH), 

informando por funcionário a data de início e fim do movimento, 

quantidade de dias, início e fim do aquisitivo, dias de direito e 

saldo do aquisitivo.  

NÃO   

212.  Relatório para conferência de dias de direito e saldo, podendo, 

através de filtro, selecionar a data de início e fim de aquisitivo, e 

por unidade, vínculo ou Órgão, apresentando por funcionário os 

NÃO   
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dados de início e fim do período aquisitivo, quantidade de dias 

de direito, saldo e de faltas. 

213.  Relação da programação de férias, para um período de início e 

fim informado, gerando para cada funcionário os dados de data 

de início e fim das férias, dias de aquisitivo, dias de débito e 

saldo. 

NÃO   

214.  Relação de períodos aquisitivos vencidos, podendo ser 

selecionado de 1 até 5 períodos, com uma data informada de 

final de aquisitivo, com possibilidade de filtro por unidade, cargo, 

relógio ou órgão, fornecendo para cada funcionário a data de 

início e fim de aquisitivo, dias de débito e saldo. 

NÃO   

215.  Relação das Licenças Prêmio validadas aguardando a 

realização do pagamento, considerando a data de solicitação da 

Licença Prêmio pelo funcionário, indicando os dias de pecúnia, 

o período aquisitivo e o respectivo valor. 

NÃO   

 Módulo de Folha de Pagamento    

216.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

217.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

218.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

219.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

220.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

221.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

SIM   
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respectivo campo. 

222.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

223.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

224.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

225.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

226.  Permitir a geração de Folhas de Pagamento específicas para os 

seguintes tipos: mensal, férias, rescisão, complementar, 

autônomo, 1ª e 2ª parcelas de 13º salário, adiantamento, e 

suplementar de rescisão e de 13º. salário. 

SIM   

227.  Permitir para esta geração de várias Folhas de Pagamento no 

mês, as suas identificações por além do tipo, por número e 

situação (ex. aberta, calculada, fechada). 

SIM   

228.  Dispor do controle e cálculo para o pagamento de funcionários 

estatutários, celetistas, pensionistas, inativos, contratados, 

autonômos e estagiários, possibilitando a realização de 

simulações de cálculos de folhas através da indicação do mês, 

ano e tipo de folha, antes do processamento efetivo. 

SIM   

229.  O sistema deverá efetuar o cálculo, para todos os tipos de folha, 

para o mês e ano selecionado, com possibilidade de 

processamento geral, ou aplicar filtros para uma faixa inicial e 

final de matrículas, ou uma seleção de matrículas aleatórias, ou 

por unidade, cargo, vínculo, ou órgão. 

SIM   

230.  Permitir a exclusão de cálculos de forma geral, ou ainda com 

aplicação de filtros para exclusão do cálculo por unidade, cargo, 

vínculo, ou matrículas específicas, desde que folha ainda não 

esteja fechada. 

SIM   



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

231.  Dispor do controle que, após o cálculo mensal já estiver 

fechado, não deve permitir a geração de movimentações que 

afetem o resultado do cálculo ou histórico mensal, mas deve 

permitir a abertura do cálculo mensal e liberar a movimentação, 

somente por um usuário autorizado com login e senha. 

SIM   

232.  Possuir rotinas para geração de críticas na folha de pagamento 

calculada, tais como: 

● Funcionários ativos que não tenham lançamentos na folha; 

● Funcionários com lançamento de variáveis sem cálculo de 

folha; 

● Funcionários com benefícios sem cálculo na folha; 

● Funcionários que constam com base de INSS diferente da 

base de FGTS; 

● Funcionários com direito a benefícios (ex. vale transporte) 

não processados na folha; 

● Funcionários com pensão alimentícia que não tiveram 

lançamento na folha de pagamento; 

● Funcionários afastados com valor líquido da folha; 

● Funcionários demitidos com valor líquido na folha; 

● Funcionários com insuficiência de saldo para pagamento. 

SIM   

233.  Permitir a consulta da folha calculada, de todos os tipos de 

folha, por funcionário, para determinado mês e ano, 

apresentando todos os eventos, quantidades e valores dos 

mesmos, com a possibilidade de visualizar os detalhes do 

cálculo realizado (eventos) para obtenção das quantidades de 

valores, permitindo ainda a visualização do holerite com os 

dados do funcionário e discriminação dos proventos e 

descontos, com a possibilidade de impressão. 

SIM   

234.  O sistema deverá permitir a consulta da folha calculada de 

forma geral, ou seja, para todos os funcionários, para o mês e 

ano especificados, apresentando todos os eventos, quantidades 

e valores dos mesmos, com a possibilidade de visualizar os 

detalhes do cálculo realizado (eventos) para obtenção das 

quantidades de valores, permitindo ainda a visualização do 

holerite com os dados do funcionário e discriminação dos 

SIM   
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proventos e descontos, com a possibilidade de impressão. 

235.  Permitir o controle de datas, tempo de serviço, e faltas para 

cálculo das férias, cálculo de rescisões, cálculo de 13º salário, e 

outros eventos que dependam da contagem de dias trabalhados 

e períodos aquisitivos. 

SIM   

236.  O sistema deverá possuir a consulta geral dos eventos 

realizados por funcionário, para determinada folha de 

pagamento, mês e ano de competência. 

SIM   

237.  O sistema deverá ter funcionalidade de exportação de dados da 

folha de pagamento em arquivos com layout definido pela 

Febraban, contendo relação de pagamento com salário líquido 

do funcionário 

SIM   

238.  Dispor do lançamento de eventos variáveis para todos os tipos 

de folha e para determinado mês e ano de competência, em 

quantidade e/ou valor, com facilidade tanto para selecionar um 

funcionário e cadastrar vários eventos para o mesmo, como 

para configurar um evento selecionando vários funcionários 

para inclui-los. 

SIM   

239.  O sistema deverá possuir o cadastro para lançamentos de 

eventos fixos na folha de pagamento dos funcionários, 

informado o evento, quantidade e/ou valor, data de início, 

quantidade de parcelas (meses) ou data de término quando 

houver. Possuir facilidade tanto para selecionar um funcionário 

e cadastrar vários eventos para o mesmo, como para configurar 

um evento selecionando vários funcionários para inclui-los. 

SIM   

240.  Permitir a configuração para suspensão temporária ou bloqueio 

de determinado evento cadastrado, por vínculo, cargo, unidade 

ou funcionário específico, informando-se a quantidade, evento e 

o período de suspensão. 

SIM   

241.  Permitir o bloqueio de cálculo por funcionário por competência, 

para determinado mês, ano e tipo de folha de pagamento, 

informando o motivo, data de inclusão e data fim do bloqueio.  

SIM   

242.  O sistema deverá ter funcionalidade para reajuste de faixas 

salariais, selecionando quais salários deverão ser atualizados, 

ou ainda, por exclusão, os que não devem ser atualizados, 

SIM   



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

informando percentual ou valor a ser aplicado, data de início da 

vigência, ato que o designou, descrição do motivo do reajuste. 

243.  Dispor do histórico dos reajustes nas faixas salariais, e 

possibilidade de exclusão do reajuste cadastrado, retornando à 

referência anterior. 

SIM   

244.  Deverá permitir o lançamento de eventos programados em 

parcelas para funcionários em função de processos 

administrativos ou acertos, informando o número do processo, 

descrição, valor total, valor ou percentual das parcelas, e 

respectivo evento da folha para lançamento e sua situação 

(iniciado, terminado, cancelado, encerrado). 

SIM   

245.  O sistema deverá ter a funcionalidade de efetuar reajustes fixos, 

indicando para um determinado evento se será por quantidade 

ou valor, com as respectivas faixas salariais de/até, informando 

se o reajuste é por percentual ou valor, a sua data de vigência, 

o respectivo motivo, e podendo ser efetuado por vínculo, grupo 

ocupacional (administrativo, operacional ou magistério) ou ainda 

por funcionários através da matrícula. 

SIM   

246.  O sistema deverá possuir o cadastro de suspensão do cálculo 

de determinada folha de pagamento para funcionário, 

informando-se a matrícula e justificativa para suspensão. 

SIM   

247.  Permitir o cadastro de recolhimento de INSS de outras 

empresas, informando a empresa, CNPJ, cargo, período 

empregado, valor do salário base, valor de desconto e 

observações. 

SIM   

248.  O sistema deverá ter função para cálculo do tempo de serviço e 

contribuição, incluindo o registro de empregos anteriores. 

SIM   

249.  O sistema deverá gerar arquivos bimestrais referentes à 

remuneração dos profissionais da educação para envio ao 

sistema SIOPE do FNDE - Ministério da Educação. 

SIM   

250.  Dispor do controle de insuficiência de saldo na folha de 

pagamento, informando por matrícula e evento, a data e valor 

para desconto em folhas posteriores. 

SIM   

251.  Deverá possuir o cadastro dos eventos da folha de pagamento, 

tanto de proventos como de deduções, e aqueles de controles 

SIM   
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(neutros), podendo ser fixos ou variáveis, com sua descrição e 

situação de ativo ou inativo. 

252.  O sistema deverá ter possibilidade de parametrização dos 

eventos para incidências de INSS, IRRF, FGTS, em todos os 

proventos e descontos, inclusive sobre 13º salário e férias, com 

indicação se participa de Holerite, DARF, se controla falta de 

férias ou licença prêmio, se deve ser tratado para empenho, e 

sua associação com o evento de média de férias e de 13º 

salário e incidências para as rotinas anuais (DIRF, RAIS, 

MANAD). 

SIM   

253.  O sistema deverá possuir a funcionalidade de cadastramento 

das fórmulas de cálculo para eventos, configuráveis pelo 

usuário, com sua ordem de execução na respectiva folha, dando 

flexibilidade ao mesmo de alterá-las para fins de adaptação às 

novas exigências legais. 

SIM   

254.  Permitir a configuração das fórmulas de cálculo por tipo de folha 

de pagamento, sendo que as fórmulas poderão ser genéricas 

para o evento ou específicas apenas para determinados 

vínculos ou cargos, neste caso sobrepondo-se à fórmula 

genérica, caso exista, e ainda permitir a configuração para 

inclusão do evento desta fórmula no holerite. 

SIM   

255.  Dispor de controle de margem consignável, para os servidores, 

com percentuais parametrizados pelo usuário. 

SIM   

256.  Permitir a geração de arquivo de remessa de desconto de 

consignável, após o processamento dos dados, através do 

layout pré-definido com a Matrícula, eventos, e valor. 

SIM   

257.  Permitir o controle do arquivo de retorno do desconto 

consignável para o controle dos valores e efetivação do 

desconto. 

SIM   

258.  Dispor da geração de arquivos de carga de servidores, carga de 

margem e carga de consignação, para tratamento dos valores 

consignados. 

SIM   

259.  Permitir a geração do arquivo LOM – Lei Orgânica Municipal, 

com as informações dos funcionários de cada bimestre. 

SIM   

260.  Deverá ter a funcionalidade para cadastro das tabelas de salário SIM   
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família, desconto por dependente do IRRF, INSS e IRRF, como 

as faixas e parâmetros de cálculo como faixa inicial e final, 

percentual, valor a deduzir e valor referência para teto. 

261.  Permitir nas situações que forem necessárias, a suspensão 

temporária do pagamento de tempo de serviço, informando a 

Lei, data de publicação, o evento respectivo, com número, ano, 

descrição e data do ato, se aplicável para determinado vínculo, 

cargo ou unidade, e a data e usuário que fez a inclusão. 

SIM   

262.  Permitir a personalização de mensagens nos holerites, para um 

determinado mês, ano e folha de pagamento, podendo filtrar por 

unidade e por relógio de ponto. 

SIM   

263.  O sistema deverá ter a funcionalidade de associar os eventos 

ao orçamento, podendo ser por vínculo, tipo de folha ou 

unidade, para um determinado ano base, indicando para aquele 

evento a natureza da despesa, o sub elemento, a conta contábil, 

rubrica ou aplicação. 

SIM   

264.  Dispor da associação das fórmulas de cálculo aos seus eventos, 

com a indicação do tipo de folha, vínculo e cargo.  

SIM   

265.  Permitir a indicação de um credor associado a um evento, com 

a possibilidade de indicar o vínculo, unidade, tipo de folha e 

órgão. 

SIM   

266.  O sistema deverá ter a possibilidade de indicar para um evento 

uma oneração específica quanto a orçamento, com a indicação 

de vínculo, unidade ou tipo de folha, informando para qual data 

base e ficha de orçamento, associando aos controles do mesmo 

órgão, unidade, programa, ação, fonte de recurso, entre outros.  

SIM   

267.  Permitir a consulta de afastamentos e demitidos em 

determinado mês e ano de referência, informando os dados do 

funcionário, o tipo de movimento (afastamento ou demissão) 

com o código do movimento e data de início e fim, quando se 

tratar de afastamentos ou data de demissão. 

SIM   

268.  O sistema deverá efetuar o cálculo de pensão alimentícia, 

podendo ser personalizado conforme o caso, com viabilidade de 

programação para desconto em férias e 13º salário. 

SIM   

269.  Dispor da configuração e controle dos descontos e pagamentos SIM   
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de pensões alimentícias, bem como a geração de respectivos 

arquivos bancários com valor líquido para crédito em conta do 

beneficiário, inclusive quando houver mais de uma pensão 

alimentícia por servidor, com informações bancárias distintas. 

270.  Deverá possuir o Cadastro para Profissionais Autônomos com 

informação do CPF, nome, data de nascimento, sexo, RG, CNH, 

PIS, endereço completo, telefones e e-mails de contato, C.B.O., 

exposição a agentes nocivos, tipo de transporte (ex. 

passageiros ou carga) no caso de motorista autônomo, dados 

do cargo, carga horária, referência salarial, e dados bancários. 

SIM   

271.  Permitir o lançamento de variáveis para um determinado mês e 

ano e folha de pagamento para autônomos, e selecionando um 

autônomo com o cadastramento do evento e quantidade ou 

valor. 

SIM   

272.  O sistema deverá possuir o cadastro para lançamentos de 

eventos fixos na folha de pagamento de autônomos, informado 

o evento, quantidade e/ou valor, data de início, quantidade de 

parcelas (meses) e data de término. 

SIM   

273.  Permitir efetuar o cálculo da folha apenas para autônomos, para 

um determinado mês e ano, com possibilidade de exclusão 

antes de ser fechada.  

SIM   

274.  Permitir a consulta da folha gerada para autônomo com todos 

os eventos, para um determinado mês e ano, podendo a 

consulta ser para todos os autônomos, ou ser para um 

autônomo específico.  

SIM   

275.  Deverá possuir o cadastro de competência para controle de 

abertura de para todos os tipos de folha, com registro do mês, 

ano, número da folha, tipo da folha, situação de cálculo (liberada 

para cálculo, em conferência, fechada), data de pagamento, 

indicação para tratamento de RAIS, DIRF, AUDESP, se 

participa do Portal ou do Holerite Web e tratamento para 

empenho.  

SIM   

276.  O sistema deverá ter controles de fechamento de competência 

da folha, não permitindo a partir daí qualquer lançamento ou 

alteração nos movimentos da folha. 

SIM   
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277.  Permitir a consulta para conferência dos dados processados 

para SEFIP antes do fechamento do arquivo, inclusive da 

situação se está aberta ou calculada. 

SIM   

278.  O sistema deverá processar e gerar arquivos para a SEFIP, 

para todos os tipos de folha, conforme padrões definidos pela 

CAIXA, inclusive as retificadoras. 

SIM   

279.  Permitir a consulta de análise crítica para a SEFIP, para um 

determinado mês e ano de competência e mês de referência, 

informando por funcionário os dados de bases de INSS e INSS 

do 13º salário, com os descontos processados e valor real 

aplicado, informando as eventuais diferenças.  

SIM   

280.  Permitir a consulta para determinado ano, das Fichas de 

orçamentos, com as informações do número da Ficha, dotação, 

tipo de orçamento, órgão, unidade orçamento, sub elemento, 

natureza da despesa, entre outros, com possibilidade de 

variados filtros pelas colunas da tela e de exportação da 

consulta para arquivos tipo CSV ou HTML. 

SIM   

281.  O sistema deverá gerar arquivos, para um mês e ano, para a 

Secretaria da Receita Previdenciária – SRP, conforme 

especificações do MANAD, com possibilidade de filtro por 

competência por mês, ano, tipo e número de folha, ou vínculos, 

com geração dos arquivos de Lotação, Rubricas, Contabilização 

da folha, Mestre da folha, Itens da folha e Cadastro dos 

Funcionários. 

SIM   

282.  O sistema deverá ter o orçamento, se possível integrado ao 

Sistema Financeiro-Contábil, por Ano Base ou exercício, com 

informações do Órgão, Unidade, Função, Sub Função, 

Aplicação, Programa, Ação, Dotação e Ficha, Fonte de 

Recurso, Rubrica, Natureza da Despesa, Sub Elemento. 

SIM   

283.  Deve possuir a integração com Sistema Financeiro-Contábil 

para empenho da folha de pagamento, para um determinado 

mês e ano, com possibilidade de filtro por competência de mês, 

ano, tipo e número de folha, unidade orçamentária ou grupo de 

matrículas aleatórias, através de geração em arquivo, que 

possa ser lido ou importado de forma automática pela 

SIM   
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Contabilidade, sem necessidade de nova digitação, gerando: 

● Arquivo de empenhos do mês 

● Arquivo de empenhos do mês discriminado por dotação 

● Demonstrativos com gastos com pessoal 

284.  Dispor de consulta para uma competência de mês, ano, tipo e 

número de folha, da relação de eventos calculados, 

apresentando por matrícula o valor absoluto e valor real 

calculado. 

SIM   

285.  Permitir a consulta de funcionários com função gratificada, 

podendo selecionar a consulta por matrícula, nome de 

funcionário ou parte dele, ativos ou inativos, cargo, data de 

início ou fim do comissionamento, unidade ou vínculo, entre 

outros, com a possibilidade de exportação dos dados para 

arquivos tipo CSV. 

SIM   

286.  Deverá possuir a funcionalidade para comparação de 

quantidade e valores calculados para eventos entre duas folhas 

de pagamento (competências). 

SIM   

287.  Permitir cadastro das incidências para pontuação e os 

lançamentos manuais na Progressão Horizontal do funcionário, 

que irão compor cálculo da sua pontuação, por ano de efetivo 

exercício no serviço público municipal, e deverá lançar 

automaticamente na folha de pagamento do funcionário. 

SIM   

288.  Dispor da funcionalidade de Importação de arquivo de 

consignável, com layout pré-definido, com informações dos 

funcionários, valor consignado, para um determinado mês de 

competência. 

SIM   

 O sistema deverá emitir os seguintes relatórios ou 

arquivos, entre outros: 

   

289.  Relatório da ficha financeira dos funcionários, com todos os 

eventos de proventos, descontos e aqueles de bases de cálculo 

de cada mês, para um período de mês e ano de/até solicitado, 

permitindo filtro para seleção dos eventos, unidade, vínculo, 

cargos ou um mês, ano e tipo de folha de determinada 

competência, podendo gerar de forma analítica em ordem 

alfabética de funcionários, por matrícula ou ainda na forma 

NÃO   
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resumida ou sintética, com a possibilidade de arquivo tipo PDF 

ou CSV. 

290.  Resumo geral da folha por mês e ano de competência, com 

possibilidade de filtros por mês, ano, tipo e número da folha, 

para várias matrículas, vínculos, unidades, ou cargos, 

apresentando os eventos envolvidos e os respectivos valores e 

quantidades, por: 

● Resumo geral da folha 

● Resumo por departamento 

● Resumo por Centro de Custo 

● Resumo por Vínculo 

● Resumo por Cargo 

● Resumo por Unidade ou Unidade Orçamentária 

NÃO   

291.  Geração de arquivo tipo CSV de funcionários com valor líquido 

negativo, com possibilidade de filtros por mês, ano, tipo e 

número da folha, para várias matrículas, vínculos, unidades, ou 

cargos. 

NÃO   

292.  Geração de arquivo tipo CSV com o resumo da folha por mês e 

ano de competência, por Unidade Orçamentária, com 

possibilidade de filtros por mês, ano, tipo e número da folha, 

para várias matrículas, vínculos, unidades, ou cargos. 

NÃO   

293.  Relatório da folha de pagamento por evento, para uma 

determinada competência de mês, ano, tipo e número da folha, 

com a relação dos eventos, apresentando a matrícula, nome, 

CPF e cargo, por funcionário, com a quantidade e valor do 

evento, com possibilidade de filtros para seleção de vínculos, 

unidade, ou centro de custo, permitindo ordenar por matrícula 

ou nome de funcionário, e gerar por: 

● Unidade 

● Centro de Custo  

● Alfabética com cargo e/ou CPF 

NÃO   

294.  Geração de informações de eventos, em arquivo tipo CSV ou 

TXT, para determinada competência de mês, ano, tipo e número 

da folha, com todos os eventos ou por filtro de determinados 

eventos. 

NÃO   
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295.  Relatório analítico da folha geral, por unidade, por centro de 

custo, por vínculo, por unidade orçamentária, com possibilidade 

de filtros por tipo e número da folha, funcionários, vínculos, 

unidades, centros de custo e unidade orçamentária. 

NÃO   

296.  Relatório para empenhos da folha de pagamento, com devidas 

dotações orçamentárias indicadas e valores. 

NÃO   

297.  Relatório de resumo de empenho das obrigações patronais. NÃO   

298.  Relação do resumo de faltas e afastamentos no período por 

funcionário no período. 

NÃO   

299.  Guia de DARF relativa a um período de apuração, para uma ou 

mais competências de mês, ano, tipo e número de folha, para 

imposto de renda retido na fonte e para recolhimento do PIS, 

permitindo a geração da DARF analítica. 

NÃO   

300.  Relatórios analíticos de fechamento da folha, para um 

determinado mês, podendo ter filtros por competência de mês, 

ano, tipo e número de folha, por grupo de matrículas aleatórias, 

e ainda por vínculo, centro de custo, cargo ou unidade, 

permitindo a geração de: 

● Analítico de folha por Unidade 

● Analítico de folha por nome em ordem alfabética 

● Analítico para conferência de Holerite 

● Analítico por Unidade Orçamentária, em ordem alfabética, 

podendo gerar o arquivo em tipo CSV. 

NÃO   

301.  Relatório analítico da retenção do imposto de renda. NÃO   

302.  Relação bancária para pagamento dos funcionários, agrupados 

por banco e agência, unidade, órgão ou centro de custo, e com 

possibilidade de filtro por funcionários, vínculos ou, unidade 

orçamentária. 

NÃO   

303.  Resumo da relação bancária, para determinado mês, ano e tipo 

de folha de pagamento, apresentando apenas informações por 

banco, ou banco e agência, com possibilidade de filtro por 

matrículas, vínculos ou bancos. 

NÃO   

304.  Resumo da relação bancária, para determinado mês, ano e tipo 

de folha de pagamento, por unidade ou unidade orçamentária, 

com possibilidade de filtro por matrículas, vínculos ou bancos. 

NÃO   
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305.  Resumo da relação bancária, para determinado mês, ano e tipo 

de folha de pagamento, com possibilidade de filtro por 

matrículas, vínculos ou bancos.  

NÃO   

306.  Relação bancária para crédito dos pensionistas, com 

possibilidade de filtro para seleção de funcionários, bancos ou 

unidades orçamentárias. 

NÃO   

307.  Relatório para conferência e validação da folha, para 

determinado mês, ano e tipo de folha, apresentando as 

informações de: 

● Funcionários não calculados 

● Afastados com valor líquido a receber  

● Benefícios não calculados 

● Com variáveis não calculadas 

● Demitidos com valor líquido a receber 

● Com insuficiência de saldo 

● Com bases de INSS e FGTS divergentes 

NÃO   

308.  Emissão de holerites com possibilidade de filtro por unidade, 

funcionário e relógio de ponto, e possibilidade de gerar arquivo 

texto com informações do holerite para impressão em gráfica. 

NÃO   

309.  Relatório das diferenças, por código de evento, entre duas 

competências de mês, ano, tipo e número de folha, 

apresentando as informações de diferenças respectivas. 

NÃO   

310.  Relatório para a competência de mês, ano, tipo e número de 

folha, visando a conferência de lançamentos de variáveis e da 

frequência do funcionário, com filtro para seleção dos relógios 

ou de eventos, antes do fechamento da folha. 

NÃO   

311.  Relatório de horas extras pagas nas folhas de pagamento do 

mês, por seção e dotação, discriminando tipo de hora extra, 

informando quantidade e valor, com a possibilidade de 

apresentar tanto na forma sintética, como analítica por 

funcionário. 

NÃO   

312.  Relatório de contribuições previdenciárias do funcionário no 

período, com informação do salário e contribuição mensal, tanto 

para contribuições ao regime próprio de previdência (RPPS) 

como para regime geral (RGPS), com a possibilidade de 

NÃO   
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geração dos arquivos do tipo CSV. 

313.  Guia de recolhimento de contribuição previdenciária para 

Instituto de Previdência próprio (RPPS), com discriminação das 

bases de cálculo, com anexo. 

NÃO   

314.  Guia de recolhimento de previdência social – GPS para INSS, 

com demonstrativo da GPS e discriminação das bases de 

cálculo. 

NÃO   

315.  Relatório das obrigações patronais da folha de pagamento por 

órgão e dotação, com informações de recolhimento do 

segurado, INSS e agentes nocivos, salário maternidade, salário 

família, deduções, seguro, valor devido ao INSS, FGTS, e total 

de encargos, tanto na forma sintética, como analítica por 

funcionário. 

NÃO   

316.  Relatório de provisão de férias e 13º salário, incluindo encargos 

de INSS e FGTS, com possibilidade de selecionar as unidades. 

NÃO   

317.  Relatórios da folha de pagamento de autônomos, para um 

determinado mês e ano, permitindo gerar para arquivo bancário, 

guia de Previdência Social, Recibo de pagamento, resumo da 

folha, relação por evento ou relação por banco.  

NÃO   

318.  Geração de arquivo para a exportação de consignável, com 

layout pré-definido, com informações dos funcionários e valor 

consignado. 

NÃO   

319.  Importação de arquivo de consignável com layout pré-definido: 

Matrícula, CPF, Código do Evento, Valor Consignado, 

Competência Inicial e Final. 

NÃO   

320.  Relatório dos valores consignados calculados pela folha, com 

dados dos servidores e respectivo valor.  

NÃO   

321.  Relatório com o Quadro de Vagas do pessoal, selecionado para 

um determinado mês, ano e cargo, apresentando as 

informações da quantidade de cargos existentes e preenchidos, 

separados por servidores e cargos em comissão. 

NÃO   

322.  Relatório de evolução mensal, através da comparação de um 

determinado mês e ano inicial com um mês e ano final, com 

possibilidade de filtro por unidade, órgão, e competência de um 

mês, ano, tipo e número da folha, apresentando as informações 

NÃO   
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da folha de pagamento, de admissões ou demissões. 

323.  Relatório de encargos sociais, para um determinado mês e ano, 

com possibilidade de filtro por grupo de matrículas, unidade ou 

unidade orçamentária, podendo gerar os dados por analítico de 

RPPS ou RGPS, apresentando as informações por matrícula 

com dados de órgão, mês e tipo de folha, base de cálculo e 

valor do recolhimento, inclusive para a ocorrência nos casos de 

13º salário.  

NÃO   

 Módulo de Rescisão    

324.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

325.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

326.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

327.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

328.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

329.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

330.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

331.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

SIM   
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soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

332.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

333.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

334.  Possuir o cadastro de rescisão com informação da data e tipo 

(ex. trabalhado, indenizado, dispensa) do aviso prévio quando 

aplicável, motivo da demissão, data da demissão, data da 

homologação, número do ato, data, ano, tipo e descrição que o 

designou, data e tipo do exame demissional, entidade e CRM do 

médico responsável. 

SIM   

335.  Possuir o cadastro de motivos de demissão padronizado, 

relacionando com respectivos códigos para RAIS, FGTS e 

CAGED. 

SIM   

336.  Permitir a inclusão de lançamentos variáveis, por funcionário, 

para determinado mês e ano, na folha de rescisão, associando 

o código do evento com a quantidade e valor, inclusive com a 

quantidade de parcelas.  

SIM   

337.  Possuir a funcionalidade para reintegração de funcionários 

demitidos, mantendo todo cadastro pré-existente, com 

informação da data de reintegração, portaria, tipo de 

reintegração (ex. decisão judicial, anistia legal, recondução de 

servidor), número do processo, e data efetiva do retorno. 

SIM   

338.  Permitir cadastro para rescisões coletivas ou por lote, com filtros 

por centro de custo, cargo, e vínculo, ou várias matrículas 

aleatórias, informando o motivo da demissão, data da demissão, 

data da homologação, número do ato, data, ano, tipo e 

descrição que o designou, data e tipo do exame demissional, 

entidade, CRM do médico responsável e realizando o 

processamento em massa. 

SIM   

339.  Permitir o cálculo e processamento de folha de pagamento para 

rescisão para um determinado mês e ano, a partir do cadastro 

de rescisão, considerando todo histórico funcional dos 

SIM   
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demitidos, podendo ser para um funcionário, ou para uma faixa 

de matrícula inicial e final, ou um grupo de matrículas 

informadas aleatoriamente, ou ainda por órgão, cargo, vínculo, 

unidade, data de início e fim, permitindo visualizar 

inconsistências, ou mesmo fazer a exclusão do respectivo 

cálculo. 

340.  O sistema deverá permitir a consulta do cálculo da rescisão, 

para determinado mês, ano e funcionário, apresentando todos 

os cálculos efetuados com os eventos de proventos e 

descontos.  

SIM   

341.  O sistema deverá permitir a consulta do cálculo da rescisão, 

para determinado mês, ano e todos os funcionários demitidos 

no período, apresentando todos os cálculos efetuados com os 

eventos de proventos e descontos para cada funcionário 

selecionado. 

SIM   

342.  Permitir a reintegração do funcionário, informando o código do 

motivo de reintegração e sua descrição, a data, número e ano 

da Portaria, identificando o cargo e unidade para a efetiva 

reintegração. 

SIM   

343.  O sistema deverá possuir a funcionalidade de reversão de 

aposentadoria, para determinado funcionário, informando a data 

de reingresso, descrição do motivo e observações pertinentes. 

SIM   

344.  O sistema deverá permitir o cadastro de configuração de termo 

de rescisão, informando a sua descrição, o evento associado e 

o tipo de referência (avos, dias ou horas). 

SIM   

 O sistema deverá emitir os seguintes relatórios ou 

arquivos: 

   

345.  Relação bancária, relativo a determinado mês e ano da folha 

para pagamento das rescisões, agrupados por banco e agência, 

ou por banco, unidade, unidade orçamentária, ou centro de 

custo, e com possibilidade de filtro por funcionários, vínculos e 

bancos, inclusive com a geração dos arquivos bancários para 

pagamento. 

NÃO   

346.  Resumo da folha de rescisão, para determinada competência, 

podendo selecionar funcionário, vínculo, unidade, ou cargos, 

NÃO   
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com possibilidade de gerar: 

● Resumo da folha geral de rescisão 

● Resumo da folha por departamento, ou centro de custo, 

cargo ou vínculo 

● Resumo da folha por unidade orçamentária em arquivo CSV 

● Resumo do valor líquido em arquivo CSV 

● Resumo para conferência do Holerite  

347.  Geração do Aviso Prévio do empregador, quando aplicável, com 

os dados pessoais e funcionais do servidor, com a possibilidade 

de assinalação do motivo do Aviso Prévio.  

NÃO   

348.  Geração do Aviso Prévio do empregador, quando aplicável, nas 

situações de Aviso indenizado, com dados funcionais do 

servidor. 

NÃO   

349.  Geração do Requerimento de Seguro Desemprego, conforme 

modelo do M.T.E, com todos os campos devidamente 

preenchidos. 

NÃO   

350.  Geração da Ficha de Controle de Desligamento do Funcionário, 

com controle de diversos itens como crachá, carteira de 

trabalho, tickets, itens de almoxarifado, patrimônio, informática, 

entre outros. 

NÃO   

351.  Termo de rescisão de contrato de trabalho com discriminação 

de todas as verbas rescisórias e deduções. 

NÃO   

352.  Termo de quitação e de homologação, com dados funcionais do 

servidor, motivo da rescisão e respectiva data, mesmo nos 

casos em que não há valor na rescisão. 

NÃO   

353.  Termo de exoneração e respectivo recibo, com dados funcionais 

do servidor, motivo da rescisão e respectiva data bem como 

recibo de exoneração com detalhamento das verbas rescisórias. 

NÃO   

354.  Termo de rescisão do contrato administrativo, para o tratamento 

de autônomos, com os dados contratuais como remuneração e 

detalhamento das verbas rescisórias. 

NÃO   

355.  Declaração de Anuência, com os dados funcionais do servidor e 

detalhamento das verbas rescisórias, com as opções de 

concordância ou não dos valores, e situação de autorização 

para crédito bancário. 

NÃO   
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356.  Gerar arquivo da guia de recolhimento rescisório do FGTS – 

GRRF.RE, conforme layout definido pela CAIXA. 

NÃO   

357.  Geração do arquivo de Requerimento de Seguro Desemprego, 

conforme modelo do M.T.E, com todos os campos devidamente 

preenchidos. 

NÃO   

358.  Relatório de média de férias para tratamento no processo de 

rescisão. 

NÃO   

 Módulo de Rotinas Anuais    

359.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

360.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

361.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

362.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

363.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

364.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

365.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

366.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   
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367.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

368.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

369.  Permitir a consulta da quantidade e valor de horas extras do 

funcionário, com a identificação do evento, ano e mês e o tipo 

de folha. 

SIM   

370.  O sistema deverá ter a consulta de “avos”, por funcionário, 

informando a quantidade de dias de afastamento dos meses do 

período solicitado. 

SIM   

371.  Permitir a acumulação de avos, por funcionário ou de forma 

geral, para um determinado mês e quantidade de dias, para 

efeitos de cálculos do 13º salário. 

SIM   

372.  Permitir a solicitação, por funcionário, de antecipação do 13º 

salário, para um determinando exercício, podendo ser pelo 

processo de antecipação nas férias ou para um mês especifico 

(padrão é novembro), com a respectiva data de solicitação. 

SIM   

373.  Permitir a consulta dos funcionários que solicitaram o 

adiantamento do 13º salário, considerando uma data de início e 

fim da solicitação.  

SIM   

374.  O sistema deverá ter a funcionalidade para tratamento da 

competência da DIRF, processamento e geração, para um 

exercício e ano base, com data de início e fim da leitura, e 

controle da remessa (aberto, processado ou fechado), se é 

retificadora ou normal, se do ano calendário ou anteriores, 

informações do responsável pela geração, data do 

processamento e data do fechamento. 

SIM   

375.  Dispor da consulta analítica de todos os rendimentos tributáveis, 

deduções e recolhimentos, por funcionário no exercício, gerados 

para a DIRF. 

SIM   

376.  Possuir consulta do arquivo com dados processados para DIRF, 

para fins de conferência antes do seu envio.  

SIM   

377.  O sistema deve permitir a alteração manual dos valores no SIM   
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arquivo, podendo ser para um tipo específico de folha ou para 

todas, para um determinado mês, ano e funcionário. 

378.  Permitir a informação de rendimentos recebidos 

acumuladamente relativos a processos trabalhistas, informando 

para um determinado ano e funcionário se o tipo de pagamento 

foi pelo declarante ou pela Justiça, informando o número do 

processo, dados do advogado (identificação, nome), valor pago, 

data do laudo e respectiva natureza. 

SIM   

379.  Possuir consulta para lançamentos de Assistência Médica 

retidos na folha, com possibilidade de alteração manual, para 

um determinado ano, mês e tipo de folha, para fins de geração 

da DIRF. 

SIM   

380.  Dispor da consulta dos valores da DIRF por CPF, apresentando, 

para cada mês e ano do exercício, os valores rendimentos 

tributáveis, da Previdência oficial, dedução de dependentes, 

pensão alimentícia, pecúnias e ajuda de custo, entre outros.  

SIM   

381.  O sistema deve emitir o Informe de Rendimentos dos 

funcionários para um exercício e ano calendário, com as datas 

de processamento, fechamento e remessa, com possibilidade 

de filtro por órgão, por unidade ou por funcionário específico, 

conforme Instruções Normativas vigentes do Ministério da 

Fazenda, contendo CPF, matrícula, nome, ano, total 

rendimentos, valor previdência, pensão alimentícia, imposto 

retido, proventos para doenças, indenizações, outros, salário 

família, despesas médicas, 13º salário, ir 13º salário, benefício 

pensão. 

SIM   

382.  Dispor da funcionalidade para tratamento da competência da 

RAIS, processamento e geração, para um exercício, com data 

de início e fim, com informações do responsável pela geração, 

data de início, máxima e de emissão. 

SIM   

383.  Permitir a consulta das informações geradas para RAIS por 

exercício e por funcionário, incluindo informações de horas 

extras, 13º salário, verbas de rescisão, e períodos 

afastamentos, quando ocorrerem. 

SIM   

384.  Possuir funcionalidade de processamento e geração de SIM   
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arquivos retificadores da RAIS. 

385.  O sistema deverá permitir a geração de arquivos de cadastros 

(XML) do projeto AUDESP Fase III do TCE/SP, sendo 

informações de Atos normativos, Cargos, Funções – Prazo 

determinado, Quadro de Pessoal – Quadrimestral, Agente 

público, Lotação de Agente público, Aposentados e 

Pensionistas, considerando um período inicial e final. 

SIM   

386.  O sistema deverá gerar arquivo das verbas remuneratórias ou 

remuneração, com possibilidade de seleção das folhas de 

pagamento do mês e ano, e eventos de restituição/ antecipação, 

no padrão XML conforme layout e exigências do projeto Audesp 

Fase III do TCE-SP. 

SIM   

387.  O sistema deverá gerar arquivos de remuneração para folha 

ordinária, folha suplementar, pagamento da folha ordinária, e 

resumo da folha, no padrão XML conforme layout e exigências 

do projeto Audesp Fase III do TCE/SP. 

SIM   

388.  Permitir a consulta dos dados nos arquivos gerados, 

devidamente tabulados em formato .csv, para conferência antes 

do envio. 

SIM   

389.  O sistema deverá permitir os ajustes nas inconsistências dos 

arquivos de cadastros (XML) do projeto AUDESP Fase III do 

TCE/SP, sendo informações de Atos normativos, Cargos, 

Funções – Prazo determinado, Quadro de Pessoal – 

Quadrimestral, Agente público, Lotação de Agente público, 

Aposentados e Pensionistas, considerando um período inicial e 

final. 

SIM   

390.  Dispor da geração do arquivo para importação no SisCAA – 

Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria do TCE-SP, 

com possibilidade de seleção do tipo de arquivo, sendo estes: 

Tempo determinado, Concurso público, Baixa por tempo 

determinado e Baixa concurso público/ processo seletivo. 

SIM   

391.  O sistema deverá permitir a criação de arquivo referente para o 

mês e ano, com a identificação do número do arquivo, para o 

tratamento do PASEP. 

SIM   

392.  Permitir a exportação de arquivos, para o mês e ano em SIM   
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referência, conforme layout do Banco do Brasil para o PASEP, 

sendo estes FPS900 – Participantes a Pagar e FPS950 – 

Participantes não pagos, informando os dados bancários de 

agência, conta e convênio.  

393.  O sistema deverá permitir a importação de arquivo, de 

determinado mês, ano e tipo de folha, relativo à referência de 

mês, ano e número do arquivo, conforme layout FPS910 – 

Retorno definitivo FPS900, do Banco do Brasil para o PASEP, 

bem como consulta dos dados importados. 

SIM   

394.  Dispor da consulta, para um determinado ano, dos registros 

importados relativos ao PASEP. 

SIM   

 Módulo de Medicina do Trabalho    

395.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

396.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

397.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

398.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

399.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

400.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

401.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

SIM   
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operadores disponíveis. 

402.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

403.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

404.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

405.  O sistema deverá ter o Cadastro de Profissionais, para 

atendimento nas diversas áreas da saúde (médico e suas 

especialidades, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, entre 

outros), com informações de nome, tipo do profissional, tipo do 

conselho de classe, número e UF do conselho de classe, nome 

da empresa, entre outros. 

SIM   

406.  Permitir a existência do Cadastro de Tipos de Profissionais, 

para permitir a consistência dos dados do Cadastro de 

Profissionais, com o código e descrição do tipo de profissional, 

data de inclusão e indicativo de ativo ou inativo.  

SIM   

407.  Dispor do Cadastro de Exames, com o código do exame, 

descrição, quantidade de meses de validade do exame, e 

descrição do preparo para o exame.  

SIM   

408.  Permitir o Cadastro de Grupo de Exames, com código, 

descrição resumida e descrição longa, data de validade e se 

ativo ou inativo, para tratamento dos processos de exames 

admissional e periódico e suas variações.  

SIM   

409.  O sistema deverá ter o Cadastro de Doenças – CID com o 

código, descrição curta, descrição longa, tratamento por sexo, e 

grupo a que pertence a doença. 

SIM   

410.  Dispor do Cadastro de Tipos de Exame, com código e descrição 

(admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho 

e demissional). 

SIM   

411.  O sistema deverá ter o Cadastro de Unidade de Saúde, para 

permitir o encaminhamento e controle das consultas e exames, 

SIM   
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com código, descrição resumida e longa, endereço completo, 

indicação se externa ou interna, data de validade e se ativo ou 

inativo. 

412.  Permitir o Cadastro de Pressão Arterial, com os parâmetros de 

pressão PAS e PAD com faixa inicial e final, classificação da 

PA, orientações da PA, data de validade e se ativo ou inativo.  

SIM   

413.  Dispor do Cadastro de Índice de Massa Corporal, com código, 

faixa de IMC de/ até, situação do IMC, data de validade e se 

ativo ou inativo. 

SIM   

414.  Permitir o Cadastro de Parâmetros de Circunferência 

Abdominal, com os parâmetros de/ até de circunferência 

abdominal, classificação da CA, tratamento por sexo, data de 

validade e se ativo ou inativo. 

SIM   

415.  O sistema deverá ter o Cadastro de Doenças Ocupacionais, 

com código, descrição curta e longa, data de validade e se ativo 

ou inativo. 

SIM   

416.  Dispor do Cadastro de Recomendações de Saúde, com código, 

descrição curta e longa, data de validade e se ativo ou inativo. 

SIM   

417.  O sistema deverá ter o Cadastro de Exames por Cargo, com 

código do Cargo, Tipo do Atendimento e Tipo do Exame, para 

facilidade nos processos de solicitações de exame por cargo. 

SIM   

418.  Dispor do Cadastro de Procedimentos de Enfermagem, com 

código, descrição curta e longa, data de validade e se ativo ou 

inativo, para utilização nos processos de atendimento pela 

Enfermagem. 

SIM   

419.  O sistema deverá ter o Cadastro de Tipo de Atendimento Geral, 

com código, descrição, data de validade e se ativo ou inativo, 

para facilidade nos processos de atendimento médico ou de 

enfermagem. 

SIM   

420.  Dispor do Cadastro de Questionários, para serem utilizados nos 

atendimentos de enfermagem e médico, com código do 

questionário, tipo de exame a ser realizado, tipo de atendimento 

a ser realizado, descrição da pergunta e observações.  

SIM   

421.   O sistema deverá ter o Cadastro de Tipo de Parecer Médico, 

com o código do tipo de parecer médico, e código do sub tipo de 

SIM   
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parecer médico, descrição, data de validade e se ativo ou 

inativo, para utilização no atendimento médico, podendo ser 

inspeção médica, junta médica ou perícia médica, entre outros. 

422.  Permitir o Cadastro de Parecer Médico, associado com o código 

do tipo e sub tipo de parecer médico, com o código e descrição 

do parecer médico, data de validade e se ativo ou inativo, para 

utilização no atendimento médico, visando encaminhamento 

para perícia médica, retornar ao trabalho, encaminhamento para 

readaptação, entre outros.  

SIM   

423.  O sistema deverá ter o processo de Atendimento Ocupacional, 

para os tipos de atendimentos padrão previstos (admissional, 

periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e 

demissional), prevendo as fases de avaliação de PNE, geração 

e emissão de guias de exames, triagem, anamnese, 

informações dos resultados dos exames, considerações 

médicas e tratamento para impressão do Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO) com o resultado do atendimento médico, 

nas situações de apto, apto com restrições, inapto, ou inapto 

temporariamente.  

SIM   

424.  Permitir o processo de Atendimento de Enfermagem, para os 

tipos de procedimentos padrão de enfermagem, com controle do 

horário de entrada e saída, e os comentários realizados pela 

enfermagem.  

SIM   

425.  O sistema deverá ter o processo de Atendimento Geral a ser 

utilizado tanto pela enfermagem como pelos médicos, com a 

possibilidade de tratar o Questionário de Perguntas – 

Anamnese, descrever as considerações finais e nos casos de 

Afastamentos deverá ser feita a inclusão automática no 

Cadastro de Afastamentos, com os motivos, datas de início, fim 

e retorno, com a quantidade de dias, CID e informações do 

médico. Neste processo também deverá ser apurado, de forma 

automática, se a soma de dias de Afastamento, para um grupo 

de códigos CID de doença atingiu o limite para encaminhamento 

ao INSS, gerando as informações necessárias para tanto. 

SIM   

426.  O sistema deverá ter o cadastro da Ficha Médica ou Prontuário SIM   
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do funcionário, tanto para consulta como para impressão, com a 

possibilidade de filtrar os atendimentos entre uma data inicial e 

final, com os dados pessoais e funcionais do funcionário, as 

datas e tipos de todos os atendimentos, com o profissional que 

realizou o atendimento, podendo ser enfermagem, médico, 

psicólogo, nutricionista, entre outros, com as informações do 

Questionário de Anamnese, as recomendações de saúde com 

os respectivos códigos de doença CID, parecer médico com 

diagnóstico e descrição e motivos de afastamentos com data e 

quantidade de dias, quando houver.  

 O sistema deverá emitir os seguintes relatórios:    

427.  Relatório de Anamnese nos Exames Admissional, Periódico e 

outros, quanto do Atendimento de Enfermagem.  

NÃO   

428.  Relatório de Atendimento de Enfermagem, com informações do 

tipo de atendimento, local de atendimento, horário, descrição 

dos procedimentos e profissional do atendimento.  

NÃO   

429.  Atestado Médico em horas, quando do processo de 

Atendimento de Enfermagem, com informações do tipo de 

atendimento, local, hora de entrada e saída e data.  

NÃO   

430.  Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, com informações com 

numeração, dados do funcionário, tipo do exame para ASO, 

descrição do laudo médico, exames realizados com data, 

resultado e validade e data de emissão. 

NÃO   

431.  Laudo Médico para situações de ‘inapto temporariamente’, com 

informações do funcionário, parecer do laudo médico e data e 

hora para nova avaliação. 

NÃO   

432.  Relatório de Junta Médica, com informações do funcionário, 

texto da conclusão médica, dados de encaminhamento do 

funcionário, médico atendente e responsável. 

NÃO   

433.  Relatório de Avaliação de Junta Médica com encaminhamento 

para aposentadoria, com dados do funcionário, códigos CID e 

dados do médico. 

NÃO   

434.  Relatório de Convocação – Aguardando aposentadoria, gerado 

no processo de Atendimento Geral, quando a Junta Médica 

identifica a necessidade de encaminhamento para 

NÃO   
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aposentadoria, associado ao tratamento do relatório anterior. 

435.  Relatório de Convocação – Perícia Médica, gerado no processo 

de Atendimento Geral, quando a Junta Médica identifica a 

necessidade de encaminhamento para a perícia médica, devido 

a quantidade de dias de afastamento. 

NÃO   

436.  Relatórios diversos de medicina do trabalho, entre outros:  

● Convocação - Junta de Aposentadoria 

● Convocação – Ciência de Processo 

● Convocação – Junta Médica 

● Convocação – Encaminhamento para INSS 

● Solicitação de Informações ao Médico Acompanhante 

● Relatório de Avaliação Médica 

NÃO   

437.  Dispor do Cadastro de Agendamento, com dados dos 

profissionais para atendimento, para o calendário semanal, 

permitindo o agendamento para funcionários e candidatos, 

relativos aos tipos de atendimento previstos, prevendo a 

possibilidade de inserir novos agendamentos nos horários 

vagos. 

NÃO   

438.  Permitir no processo de Agendamento a possibilidade de 

cancelamento de horário, com informações prévias, pelo motivo 

de ausência do funcionário ou candidato. 

NÃO   

439.  O sistema deverá prever também a possibilidade de 

cancelamento de horário, com informações prévias, pelo motivo 

de ausência do profissional de atendimento. 

NÃO   

440.  Permitir no processo de Agendamento, para um profissional e 

determinado dia e hora, a exclusão do agendamento, permitindo 

novo agendamento para este profissional, data e hora. 

NÃO   

441.  O sistema deverá ter a possibilidade de efetuar, entre os 

horários padrão de atendimento, o “encaixe” de horário, para o 

profissional de atendimento, em uma determinada data e hora, 

destacando a informação de “encaixe”. 

NÃO   

442.  Dispor do processo de Agendamento a realização do bloqueio 

de agenda para um profissional de atendimento, para uma data 

inicial e final, com as respectivas horas de início e fim, 

informando o motivo do respectivo bloqueio. 

NÃO   
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443.  Permitir neste processo de Agendamento a possibilidade de 

efetuar o bloqueio de datas e todos os seus horários, para todos 

os profissionais de atendimento, nos casos de feriados de forma 

geral, apresentando esta informação no motivo do bloqueio.  

NÃO   

444.  Permitir, no processo de Agendamento, a possibilidade de 

realizar o desbloqueio de agenda para um profissional de 

atendimento, para uma data inicial e final, com as respectivas 

horas de início e fim, liberando estes horários para futuros 

agendamentos. 

NÃO   

445.  O sistema deverá permitir a consulta ao Agendamento, para 

uma data e profissional de atendimento, apresentando para 

cada horário os funcionários ou candidatos e o tipo de 

atendimento. 

NÃO   

446.  O sistema deverá permitir a consulta ao Agendamento, para um 

funcionário ou candidato, para um período de datas de/ até, 

apresentando somente os horários de agendamento deste 

funcionário ou candidato, com a informação do tipo de 

atendimento. 

NÃO   

447.  Possuir controle de validade do ASO e data prevista para 

próximo exame. A validade do ASO pode ser pré-configurada 

por cargo sendo automaticamente definida quando do seu 

registro. 

NÃO   

448.  Dispor da consulta dos ASOs cadastrados com filtro por 

número, data, data do próximo exame, palavra dentro do 

parecer médico, funcionário, cargo, tipo de exame e unidade, 

entre outros. 

NÃO   

449.  O sistema deverá possuir o Cadastro de Tipos de Riscos, para 

possibilitar a padronização do controle de exposição a riscos, 

podendo ser físico, químico, biológico, ergonômico, entre outros.  

NÃO   

450.  Permitir a consulta de exames periódicos, apresentando por 

funcionário o tipo de exame periódico, data do exame, resultado 

do exame (apto, inapto, etc), o nome do exame e informações 

sobre os tipos de riscos e data do próximo exame. 

NÃO   

451.  O sistema deverá possuir um Cadastro de Validade de Exames, 

dependendo do cargo e tipo de exame e idade, ter a informação 

NÃO   
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de validade em meses do exame, para usos nos processos de 

atendimento medico. 

452.  Permitir o cadastro de Restrições, com informações do código, 

descrição curta e longa, data de validade e se ativo ou inativo, 

para uso nos processos de PCMSO. 

NÃO   

 Módulo de Segurança do Trabalho    

453.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

454.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

455.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

456.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

457.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

458.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

459.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

460.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

461.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

SIM   
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selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

462.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

463.  Permitir o cadastro de CIPA – Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes, para cada gestão, com informações do número de 

edital, situação do edital (ex. aberto, concluído), período de 

inscrição, datas de início e fim da gestão, datas de início e fim 

de inscrição, data e hora da apuração, quantidade de titulares e 

suplentes, período de eleição, entre outros. 

SIM   

464.  Dispor do cadastro dos membros da CIPA, incluindo membro 

indicado pelo empregador, e demais membros titulares e 

suplentes com informação da classificação. 

SIM   

465.  O sistema deverá ter o Cadastro das urnas de votação, com 

código e descrição, e as urnas que estarão associadas às 

unidades que irão utilizar. 

SIM   

466.  Dispor do cadastro de Acidente de Trabalho com informações 

do funcionário, data e hora do acidente, período de afastamento 

se houver, quantidade de dias de afastamento, local do 

acidente, instituição médica que atendeu se houver, descrição 

do acidente, último dia trabalhado e horas de trabalho, data da 

alta médica. 

SIM   

467.  O sistema deverá manter o registro do acidente para fins de 

emissão do CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, 

informando o tipo de acidente (ex. acidente de trabalho, 

acidente de trajeto, ou doença ocupacional), local do acidente 

(ex. na empresa onde trabalha, em via pública, em área rural e 

outros), tipo do CAT (ex. inicial, reabertura, informação de 

óbito), situação causadora, agente causador, boletim de 

ocorrência, acompanhamento biológico, data de registro, 

número do CAT, e emitente. 

SIM   

468.  O sistema deverá emitir a Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT em formulário padrão do INSS. 

SIM   

469.  Permitir o cadastro de membros lesionados e de testemunhas 

do acidente, com endereço completo e dados de contato. 

SIM   
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470.  Permitir consulta dos CATs cadastrados por filtros de número do 

CAT, funcionário, data do acidente, data do afastamento, nome 

do médico, CRM, palavra dentro da descrição do acidente, data 

do registro, acompanhamento biológico local do acidente, óbito, 

tipo de CAT, tipo de acidente, situação causadora, e emitente, 

entre outros. 

SIM   

471.  O sistema deverá ter o Cadastro de Agente Causador, com 

código e descrição, com a indicação do tipo de agente 

causador, situação causadora ou ambos. 

SIM   

472.  Dispor do Cadastro de Tipos de Lesão, com o código e 

descrição, para utilização no processo da CAT. 

SIM   

473.  Permitir o Cadastro de Tipos de Membro, com o código e 

descrição, para utilização no processo da CAT. 

SIM   

474.  O sistema deverá ter o Cadastro de Equipamentos para o 

trabalho incluindo os Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI, contendo descrição, tipo (ex. EPI, uniforme, ferramenta), 

nacional ou importado, e informações técnicas do equipamento. 

SIM   

475.  Permitir o Cadastro dos fornecedores do EPI com seu 

respectivo número certificado de aprovação (CA) emitido pelo 

MTE, data de emissão e validade, para os EPI’s cadastrados. 

SIM   

476.  Dispor da consulta dos equipamentos de EPI por descrição, 

tipo, fabricante, e por palavra nas informações técnicas. 

SIM   

477.  O sistema deverá ter o registro e controle de distribuição dos 

equipamentos e EPI's (Equipamento de Proteção Individual), 

por funcionário, por código de EPI, com quantidade retirada, 

data da retirada, data de devolução, se houver. 

SIM   

478.  Permitir o Cadastro de Hidrantes, com o código, data de 

vencimento, código da unidade e local onde está instalado, e 

informações técnicas sobre o abrigo, botoeira da bomba e do 

alarme, informando a situação de cada item técnico com a 

análise de conforme, não conforme ou não aplicável. 

SIM   

479.  Dispor do Cadastro de Extintores, com o seu tipo técnico e 

capacidade em litros ou quilos. 

SIM   

480.  Permitir o controle dos extintores, com dados de local e 

unidade, com endereço onde estão instalados, matrícula do 

SIM   
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responsável, tipo técnico e data de vencimento, com 

informações da data da próxima recarga e observações e data 

do próximo teste hidrostático e observações.  

481.  O sistema deverá ter para tratamento do PPRA o Cadastro de 

Grupos e tipos de risco, com o código e descrição. 

SIM   

482.  O sistema deverá ter o Cadastro de Atividades por cargo, 

gerando para o cargo o código e nome da atividade, com a 

possibilidade de indicar a Unidade, com informações da 

descrição da atividade com a indicação de agente nocivo, e 

existência ou não de periculosidade, insalubridade e o 

respectivo grau. 

SIM   

483.  Permitir o Cadastro de Ambiente, com o código e nome, com a 

possibilidade de indicar a Unidade, com as informações da 

descrição do ambiente.  

SIM   

484.  Dispor do Cadastro de Posto de Trabalho, com o nome e 

descrição deste posto. 

SIM   

485.  Permitir a criação da estrutura do PPRA, por Unidade e local de 

trabalho, com as informações técnicas de ambiente e posto de 

trabalho.  

SIM   

486.  O sistema deverá permitir a geração do PPRA, para 

determinado ano, com data de elaboração e data de 

vencimento, para determinada Unidade, e possibilidade de 

indicar o Departamento, com as informações do responsável 

(funcionário ou não), associadas a uma função e atividade, com 

a quantidade de funcionários (por sexo) envolvidos, os 

respectivos dados de insalubridade, periculosidade e grau, com 

informações detalhadas de planejamento, providencias, 

descrição dos serviços, parecer e observações. 

SIM   

487.  O sistema deverá emitir os seguintes relatórios e formulários 

referente à eleição da CIPA, conforme segue: 

● Edital de Convocação 

● Candidatos Inscritos 

● Membros da Comissão 

● Ata de Eleição 

● Resultado da Eleição 

SIM   
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● Ficha de Inscrição 

● Cédula de Eleição 

488.  O sistema deverá emitir os seguintes relatórios: 

● Termo de Responsabilidade em nome do funcionário 

que retirou os EPIs, podendo filtrar entre uma data de 

início e fim, inclusive de forma analítica. 

● Termo de Devolução do equipamento para permitir a 

baixa da responsabilidade no sistema. 

● Relatório de EPI com código e descrição retirados pelo 

funcionário. 

● Relatório de PPRA para a Unidade e local de trabalho, 

podendo ter a opção de ser o modelo para conferência 

ou do documento base. 

SIM   

 Módulo de Treinamento    

489.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

490.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

491.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

492.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

493.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

494.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

495.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de SIM   
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funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

496.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

497.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

498.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

499.  O sistema deverá ter o cadastro de Empresas com código, 

nome, endereço completo e dados de contato, para utilização 

no processo de capacitação. 

SIM   

500.  Permitir o cadastro de Cursos para capacitação, com a 

informação da empresa e código e nome do curso, com 

informações do instrutor, local de execução, público alvo e 

objetivo do treinamento, entre outros. 

SIM   

501.  O sistema deverá ter o cadastro de Instrutores com o código e 

nome do instrutor, entre outros. 

SIM   

502.  Permitir a convocação dos funcionários para um determinado 

curso, gerando uma turma para um grupo de funcionários, com 

data de início e fim, quantidade de horas e descrição do local, 

com a possibilidade de indicar a Unidade ou o Cargo para filtrar 

os funcionários. 

SIM   

503.  Dispor do controle de comparecimento para um determinado 

curso e grupo, por funcionário. 

SIM   

504.  Permitir o controle do histórico de cursos por funcionário, 

informando o curso, a instituição, local e datas de início e fim, 

indicando a data de entrega do certificado de conclusão. 

SIM   

505.  O sistema deverá emitir relatório ou formulários, para cada 

curso, como segue: 

● Lista de Presença 

● Carta de Convocação 

NÃO   
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● Controle de Frequência de Treinamento 

● Controle de Vencimento dos Treinamentos 

● Solicitação de Treinamento  

● Acompanhamento da Solicitação de Treinamento 

● Integração 

 Módulo de Estágio Probatório    

506.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

507.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

508.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

509.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

510.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

511.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

512.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

513.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

514.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

SIM   
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selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

515.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

516.  O sistema deverá ter um Cadastro de Controle de Estagiários, 

conforme Lei 11788/08, com informações de Matrícula, nome, 

data de admissão, data de nascimento, número do RG e CPF, 

estado civil, endereço completo, nome do pai e mãe, 

escolaridade, com curso, modalidade, data de início, previsão 

de término, natureza e nível do estágio, horário, área de 

Atuação, motivo de encerramento número da Apólice de 

Seguro, valor da Bolsa, nome, CNPJ e endereço completo da 

Instituição de Ensino, nome, CNPJ e endereço completo do 

Agente de Integração e informações de nome, CPF, email e 

contato do Supervisor Responsável. 

SIM   

517.  Dispor de avaliação do estagiário, com número e data da 

avaliação, com data prevista de início e fim da avalição, com o 

respectivo formulário e indicação da nota, com informações de 

cargo e seção, com Plano de Ação com descrição das etapas 

do planejamento estratégico, das atividades individuais a serem 

desenvolvidas e também das atividades em grupo, com data de 

início e fim.  

SIM   

518.  Dispor do cadastro do Gestor para uma unidade específica, com 

informações da data de início e fim, e se este gestor faz parte 

do RH, com observações.  

SIM   

519.  O sistema deverá permitir o congelamento ou suspensão do 

curso para um estagiário, informando a respectiva data de 

congelamento ou suspensão e data de retorno, com as 

observações. 

SIM   

520.  Permitir o cadastramento Comissões de Avaliação Especial de 

Desempenho de Servidores e de Professor em Estágio 

Probatório, com informações da matrícula, nome, número e data 

da Portaria, situação se titular ou suplente, com data de início e 

fim, com observações. 

SIM   

 Módulo de Avaliação de Desempenho    
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521.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   

522.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

523.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

524.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

525.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

526.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

527.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

528.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

529.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

530.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

531.  O sistema deverá permitir a criação de um Cadastro de 

Gestores para as unidades que utilizarem o processo de 

SIM   
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avaliação de desempenho, com informações da matrícula, cargo 

e respectivas unidades. 

532.  Permitir o cadastramento das unidades que participarão do 

processo de avaliação de desempenho, para validação dos 

respectivos gestores. 

SIM   

533.  Dispor de cadastramento de plano de atividade, para os 

processos de avaliação, com atividades e descrição. 

SIM   

534.  O sistema deverá ter a possibilidade de criar uma equipe de 

avaliação, com código, nome da equipe e a seleção dos 

funcionários participantes. 

SIM   

535.  Permitir a criação de critérios de avalição, com nome e 

descrição, com o respectivo peso e indicativo de ativo ou 

inativo. 

SIM   

536.  Permitir a criação de formulário de avalição com código, 

descrição, tipo do formulário (avaliação funcional ou para 

estágio), questionários e seus critérios. 

SIM   

537.  Dispor de cadastramento para formar o comitê de avaliação, 

com código, descrição, indicação das matrículas e cargos. 

SIM   

538.  O sistema deverá permitir o processo de avaliação de 

desempenho dos funcionários, através dos respectivos 

formulários, com data de início, data prevista e efetiva da 

avaliação, com a informação da respectiva comissão, com os 

questionários e suas respostas, para formação da nota e 

parecer final, com possibilidade de incluir observações.  

SIM   

539.  Permitir o processo de auto avaliação a ser realizado pelo 

funcionário, com o devido formulário, questionários e seus 

critérios, para ajuda na composição da avaliação de 

desempenho feita pelo gestor. 

SIM   

540.  Dispor de funcionalidade para realizar o agendamento das 

reuniões da avaliação de desempenho, através do próprio 

sistema. 

SIM   

 Módulo de Ponto Eletrônico    

541.  Permitir, através da ferramenta de criação de relatórios, para 

cada tela do sistema, com no mínimo as seguintes 

propriedades: 

SIM   
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542.  Criar Relatórios personalizados, a partir dos campos de dados, 

pelo próprio usuário sem auxílio de programação. 

SIM   

543.  Permitir a inclusão e exclusão de campos da tela, nos relatórios 

criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do 

relatório primário como um novo relatório. 

SIM   

544.  Permitir que um relatório gerado seja incluído à página do 

usuário criador, ou ainda que possa disponibilizar o relatório 

criado para todos os usuários do módulo, tornando-o público. 

SIM   

545.  Possibilitar que os relatórios gerados comportem a exportação 

em arquivo em formato aberto. 

SIM   

546.  Permitir a aplicação de filtros de pesquisa, para cada coluna ou 

linha do Relatório, com a seleção de determinada informação, 

em que possa informar para o campo selecionado o “tipo de 

operador” que se deseja, como: igual, diferente, se nulo ou não 

nulo, se contém ou não contém, não é semelhante, se contido 

em, ou não contido em, e por último informando o conteúdo do 

respectivo campo. 

SIM   

547.  Permitir a criação de uma nova coluna no Relatório, através de 

funções/ operações entre as demais colunas do Relatório, com 

operadores de igual, menor, maior ou igual, dentre os diversos 

operadores disponíveis. 

SIM   

548.  Permitir a agregação de informações, selecionando determinada 

coluna, em que possa efetuar operações de calcular, como: 

soma, média, contagem, mínimo, máximo e mediano. 

SIM   

549.  Possibilitar a geração de gráficos de barras, linhas, linhas com 

áreas e de pizza, com a utilização de duas colunas, podendo 

selecionar as operações de operações de soma, média, 

contagem, mínimo, máximo e mediano, e classificar com valor 

crescente ou decrescente. 

SIM   

550.  Permitir a Indicação da quantidade de linhas por página ou tudo. SIM   

551.  Permitir a criação de competência para o controle de ponto 

eletrônico, com ano e mês de competência, data de início e fim 

pertencente a esta competência, com situação do ponto (aberto, 

fechado, em processamento), com data de fechamento e data 

de conferência e respectiva situação, permitindo uma data de 

SIM   
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reabertura e data de seu fechamento, e a associação com a 

competência da Folha, através de mês, ano, tipo e número da 

folha.  

552.  O sistema deverá efetuar a importação de arquivos de 

marcação de ponto, para um mês e ano especificado, com a 

identificação do arquivo a data de importação e a de 

processamento, com a respectiva situação. 

SIM   

553.  Dispor do processo de lançamento de Folha de Frequência 

manual, que foi preenchida por Funcionário que não utiliza o 

relógio de ponto eletrônico, para um determinado mês e ano, 

com a grade, movimentos e totalizadores, permitindo incluir 

movimentos que tenham Atestados para justificativas das horas 

ou dias. 

SIM   

554.  O sistema deverá ter o cadastro dos tipos de movimentos com 

código, descrição, controles de quantidades mínima e máxima, 

por sexo e tipo de movimento, com vários controles de CID 

obrigatório, anula falta, se conta para férias ou licença prêmio, 

dias de carência, absenteísmo, assiduidade, se abate nos 

benefícios, entre outros.  

SIM   

555.  O sistema deverá ter o cadastro dos registros de movimentos, 

por funcionário, por tipo de movimento, com período de dia ou 

de hora, com data de inicio, fim e de retorno, códigos CID, e 

indicativo de deferido com o número do documento, quando 

aplicável. 

SIM   

556.  Dispor da apresentação da grade de horários, para o mês, ano 

e funcionário, permitindo, para cada dia/ movimento, informar as 

justificativas de horas processadas e a justificar, inclusive com a 

possibilidade de efetuar a justificativa de forma coletiva.  

SIM   

557.  O sistema deverá ter o cadastro de horário, com código e 

descrição, com horários de entrada, almoço, retorno e saída, 

com as tolerâncias de entrada, almoço e saída, se aplicável, 

com identificação da quantidade de horas de jornada, se é 

horário flexível, se é utilizado para plantão e ainda o indicativo 

de ativo ou inativo.  

SIM   

558.  Dispor da criação de ciclos de horários, associados ao SIM   
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funcionário, para detalhar para um determinado horário, e para 

cada dia da semana, se é dia normal, se folga, se DSR ou ainda 

folga compensada, com informação da data de início e fim de 

validade. 

559.  Permitir a impressão da Folha de Frequência, para os 

funcionários que não utilizam o relógio de ponto eletrônico, para 

apontamento manual, e posterior entrada de dados pela tela, 

inclusive com a possibilidade de impressão de mais de uma 

Folha de Frequência por funcionário, na situação em que este 

funcionário tem locais de trabalho e horários diferentes, 

permitindo assim ter a sua Folha especifica em cada local de 

trabalho. 

SIM   

560.  O sistema deverá permitir a geração de um Banco de Horas, 

com controle por funcionário, com todas as regras específicas 

da instituição, controlando os créditos, débitos e saldos para 

gozo ou pagamento das horas, com a possibilidade de emissão 

do extrato por funcionário.  

SIM   

561.  Dispor de controle de manutenção do ponto, por funcionário, 

com informação se a frequência é manual, ponto digital, não 

controla ou atestado de frequência. 

SIM   

562.  Permitir o cadastramento de escalas para os códigos de horário, 

identificando os horários específicos para os dias da semana. 

SIM   

563.  Permitir a geração de movimentos totalizadores, por funcionário, 

com o tipo de totalizador (horas extras, banco de horas, 

adicional noturno, atraso, entre outros), com a função de débito 

ou crédito, associados a uma data de fechamento. 

SIM   

564.  O sistema deverá possuir o controle para compensação de 

horas, através de um período de data de início e fim e descrição 

da compensação, informando se a compensação será por dia e 

a quantidade de dias, ou por hora com a quantidade de minutos 

na entrada, almoço ou saída, podendo fazer filtros por unidade, 

cargo, horário, vínculo ou funcionário individual, com o indicativo 

se a compensação está ativa ou suspensa. 

SIM   

565.  Dispor da funcionalidade de gerar o layout de ponto, com a 

descrição e tamanho da linha, tratamento para cabeçalho e 

SIM   
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rodapé, e respectivas quantidades de linhas, com data de 

geração e detalhamento por código do relógio, funcionário, dia, 

mês e ano. 

566.  O sistema deverá ter as parametrizações realizadas pelo 

usuário, para tratamento automático do ponto eletrônico, 

gerando as inconsistências e permitir as justificativas ou ajustes 

necessários, para o posterior processamento. 

SIM   

567.  O sistema deverá ter a funcionalidade de processamento do 

ponto, para determinado mês e ano, podendo fazer filtros por 

unidade ou matrícula específica, com o objetivo de processar 

todos os movimentos de ponto e gerar a integração de horas 

para a folha de pagamento. 

SIM   

 Módulo de Marcação WEB/APP    

568.  Permitir a marcação individual do ponto, com controle de 

usuários e senha, através de sistema web e de aplicativo para 

smartphones e tablets, que utilizem os sistemas iOS 6.0 ou 

superior e Android 4.0.3 ou superior, indistintamente; com 

registros integrados numa mesma base, com aplicativos que 

disponibilizem as mesmas funcionalidades tanto na WEB quanto 

no aplicativo. 

SIM   

569.  O sistema proposto não deve admitir restrições à marcação do 

ponto. 

SIM   

570.  O sistema proposto não deve permitir a marcação automática 

do ponto. 

SIM   

571.  O sistema proposto não deve possuir requisitos de exigência de 

autorização prévia para marcação de sobre jornada. 

SIM   

572.  O sistema proposto não deve permitir a alteração ou eliminação 

dos dados registrados pelo empregado. 

SIM   

573.  O sistema proposto deve possuir área de identificação de 

empregador e empregado. 

SIM   

574.  O sistema proposto deve possibilitar, através da central de 

dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das 

marcações realizadas pelo empregado. 

SIM   

575.  Permitir quantas marcações forem necessárias ao longo do dia. SIM   

576.  Possibilitar registrar horários de forma manual, incluindo fluxo SIM   
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de aprovação pelo seu gestor. 

577.  Possuir mecanismo de registro da localização física no 

momento da marcação do ponto com precisão de pelo menos 

50 metros. 

SIM   

578.  Permitir a marcação do ponto mesmo sem conexão internet no 

momento da marcação. 

SIM   

579.  Permitir a obtenção de uma foto no momento da marcação do 

ponto com validação biométrica automática com pelo menos 5 

fotos para comparação. 

SIM   

580.  Possuir alerta ao colaborador sobre marcações esquecidas, 

trava inteligente para evitar “batidas ímpares”, criando 

automaticamente uma requisição a ser aprovada por seu gestor, 

ou pelo usuário autorizado para tanto. 

SIM   

581.  Possuir cadastro de fuso-horário. SIM   

582.  Possuir cadastro de feriados gerais e locais.  SIM   

583.  Permitir a definição de regras de jornada podendo ser aplicadas 

por grupos de colaboradores ou individualmente. 

SIM   

584.  Permitir o cálculo de horas extras com duas faixas para o 

período diurno e duas faixas para o período noturno.  

SIM   

 

4. DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA (POC) 

 

A demonstração do sistema se destina a verificar se a proponente dispõe do sistema para 

fornecer e se possui corpo técnico para realizar os serviços. 

 

Serão verificados os requisitos funcionais descritos no item 3 deste termo de referência, de 

acordo com as regras estabelecidas abaixo: 

 

4.1. Declarada vencedora e habilitada na licitação, a licitante vencedora será convocada 

para, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação da Pregoeira, participar de reunião 

para apresentação técnica dos softwares ofertados, oportunidade em que aquela, com seus 

equipamentos e equipe competente, deverão inserir dados, movimentar informações e emitir 

relatórios solicitados, em comprovação de atendimento ao objeto, conforme as regras 

estabelecidas. 

 

4.2. O ambiente operacional para realização da verificação da aderência deve ser 

diretamente na rede mundial de computadores, a Internet, não sendo admitida a instalação de 

softwares adicionais no computador utilizado para a demonstração, além de browsers de 

mercado. 
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4.3. Para cada um dos sistemas, funcionalidade por funcionalidade, a Pregoeira apresentará 

o resultado da avaliação, em conjunto com a equipe técnica da FACULDADE, expresso por 

ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO. Para tanto, serão demandadas a efetiva realização de 

processos e coletadas, por amostragem, telas (print) de comprovação e relatórios impressos 

para documentar o processo de avaliação. 

 

4.4. Para a verificação da aderência do objeto, serão consideradas as seguintes regras: 

 

● O sistema proposto deverá atender no mínimo 85% dos requisitos essenciais 

selecionados para a prova de conceito. 

 

4.5. A proponente que não atender ao índice estabelecido será desclassificada. 

 

4.6. Será garantido aos demais licitantes o acompanhamento da demonstração dos sistemas, 

ressalvando que os mesmos não poderão se manifestar durante as demonstrações. 

 

5. HORAS TÉCNICAS 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Utilização / pagamento: As horas técnicas só serão pagas ao atenderem circunstâncias 

mediante a apresentação expressa de solicitação da Faculdade, apresentação de orçamento, 

cronograma de atendimento, autorização do gestor do contrato e atestação de execução. 

 

6. DOS PRAZOS 

 

6.1. Cronograma de execução contratual 

 

SERVIÇO 
MESES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Item 1 - Implantação – etapa de migração de dados X X X X         

Item 2 - Implantação – etapa de treinamento      X        

Item 3 - Manutenção e suporte técnico X X X X X X X X X X X X 

Item 4 - Hospedagem em nuvem X X X X X X X X X X X X 
Item 5 – Horas Técnicas para desenvolvimento de 
customizações 

X X X X X X X X X X X X 
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7. DO CUSTO PREVISTO 

 
 

 

SERVIÇO QTDE. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

MENSAL 
PREÇO 

ANUAL/TOTAL 

Item 1 - Implantação – etapa de migração 
de dados 

4 R$ 5.166,66 * 
 

R$ 20.666,66 

Item 2 - Implantação – etapa de 
treinamento 

1 
R$ 5.500,00 

* 
R$ 5.500,00 

Item 3 - Manutenção e suporte técnico (*) 
Até 12 

(meses) 
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

Item 4 - Hospedagem em nuvem 12 (meses) R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$18.000,00 

Item 5 – Horas Técnicas para 
desenvolvimento de customizações 

Até 100 
(horas) 

R$ 160,00 
* 

R$ 16.000,00 

PREÇO GLOBAL: R$ 120.166,66 
 
 
8 

(*) Vide subitem 3.1.2.3 deste Anexo. 

 

Os recursos necessários à realização do objeto correrão por conta da dotação orçamentária nº 

25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

8.1. A fiscalização da execução do Contrato e a comunicação de falhas ou irregularidades 

incumbirão ao Serviço de Recursos Humanos da Faculdade (SFD-103.1), ratificado pela Chefia 

da Seção de Administração (SFD-103). 
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ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 
 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licença 
de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, no modelo “SAAS” – “software as a 
service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na licença, a prestação de serviços técnicos 
de implantação dos sistemas (com conversão de dados e treinamento de usuários), suporte técnico e 
manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO:  

CEP: FONE: CELULAR: FAX: 

E-MAIL:  CNPJ/MF: 

 

ATENÇÃO: 
 
Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, condições e prazos fixados neste Edital; 
 
b) Que apresentarem preço e/ou vantagem baseados exclusivamente em propostas oferecidas 
pelas demais licitantes; 
 
c) Que apresentarem preços manifestamente excessivos ou inexequíveis; 
 
d) Que deixarem de indicar preço unitário, preço mensal, preço anual ou preço total, preço global 
e/ou de qualquer modo deixarem de precificar algum item estabelecido neste Anexo II; 
 
(*) Havendo equívoco de cálculo, diferença de valor ou disparidade entre os preços unitários, 
preços mensais, preços anuais/totais e/ou preço global, prevalecerá o preço global para fins de 
proposta. 
 
 

 
 

SERVIÇO 

Descrição Resumida(*) 
QTDE. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

MENSAL 

PREÇO 

ANUAL/TOTAL 

Item 1 - Implantação – etapa de migração 

de dados 
4 R$ ---- * 

R$ ---- 

Item 2 - Implantação – etapa de 

treinamento 
1 

R$ ---- 
* 

R$ ---- 
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Item 3 - Manutenção e suporte técnico 
Até 12 

(meses) 

R$ ---- 
R$ --- 

R$ ---- 

Item 4 - Hospedagem em nuvem 12 (meses) R$ ---- R$ --- R$ ---- 

Item 5 – Horas Técnicas para 

desenvolvimento de customizações 

Até 100 

(horas) 

R$ ---- 
* 

R$ ---- 

PREÇO GLOBAL: R$ ---- 
 

 
 

(*) Observadas as pormenorizações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão 
Presencial n.º 10/2022, às quais esta Proposta Comercial se reporta. 
 
DECLARAMOS, expressamente, que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer exigências 
estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 10/2022 e seus respectivos Anexos, inclusive normas, 
prazos e garantia, quando houver, tendo a presente proposta a validade de == (==) dias (mínimo de 60 
dias), contados da data designada para a sua apresentação: ===. 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem a todas as especificações do 
Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022 e normas pertinentes ao 
objeto licitado. 
 

DECLARAMOS que os preços ofertados contemplam todos os custos, diretos e indiretos, referentes 
ao objeto licitado. 

 
 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO Nº ==/2022 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 
SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
NATIVOS DA INTERNET, NO MODELO “SAAS” – 
“SOFTWARE AS A SERVICE”, PARA GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO 
IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E 
MANUTENÇÃO. 
 
 

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado, a FACULDADE DE DIREITO DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
59.108.100/0001-89, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Rodrigo Gago 
Freitas Vale Barbosa, inscrito no CPF/MF sob o n° ==, doravante denominada apenas 
FACULDADE, e, de outro, a empresa ==, estabelecida na ==, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
==, neste ato representada por ==, inscrito no CPF/MF sob o n° ==, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
Fornecimento de licença de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, no 
modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na 
licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de 
dados e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 
Parágrafo único. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 
 
a) Edital de Pregão Presencial nº 10/2022; 
b) Proposta Comercial de == de == de 2022, inserta ao Despacho ==/== do processo de 
compra e/ou serviço nº 138/2022; 
c) Ata de Pregão Presencial da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, inserta ao 
Despacho ==/== do processo de compra e/ou serviço nº 138/2022. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
demais normas pertinentes. 
 
Parágrafo único. Os serviços serão prestados mediante execução indireta pelo regime de 
empreitada por preço unitário. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA GARANTIA 
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Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, 
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia 
correspondente a R$ === (===), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste 
Contrato. 
  
§ 1º. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a finalização 
completa dos serviços contratados, considerando a emissão do derradeiro Termo de 
Recebimento Definitivo (Anexo XI) e eventuais aditamentos de prazo, e, quando em 
pecúnia, será atualizada monetariamente. 
 
§2º. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços 
contratados, o valor será devolvido, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for 
menor nos últimos 12 (doze) meses. 
 
§3º. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a CONTRATADA será notificada por ofício ou e-mail, estando 
obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação, sob pena de 
aplicação das sanções contratuais e/ou legais cabíveis, sem prejuízo de rescisão do ajuste.   
 
§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe 
for devida pela CONTRATADA. 
 
§5º. Havendo prorrogação deste Contrato, a validade da garantia deverá ser renovada, de 
forma a abranger o período integral de vigência contratual, e ser complementada, se houver 
reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de 
rescisão e aplicação de sanção administrativa. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Pela prestação dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, a FACULDADE pagará à 
CONTRATADA a quantia total estimada de R$ == (==), conforme Proposta Comercial de == 
de == de 2022 (Despacho == do processo de compra e/ou serviço nº 138/2022), dividida 
em: 
 

SERVIÇO QTDE. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

MENSAL 

PREÇO 

TOTAL/ANUAL 

Item 1 - Implantação – etapa de migração 

de dados 
4 R$ ---- * 

R$ ---- 

Item 2 - Implantação – etapa de 

treinamento 
1 

R$ ---- 
* 

R$ ---- 
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Item 3 - Manutenção e suporte técnico 
Até 12 

(meses) 

R$ ---- 
R$ --- 

R$ ---- 

Item 4 - Hospedagem em nuvem 12 (meses) R$ ---- R$ --- R$ ---- 

Item 5 – Horas Técnicas para 

desenvolvimento de customizações 

Até 100 

(horas) 

R$ ---- 
* 

R$ ---- 

PREÇO GLOBAL: R$ ---- 

 

a) R$ == (==) por parcela entregue pela Contratada, de forma isolada ou cumulativamente, 

a depender da medição, totalizadas em 4 (quatro) parcelas, condicionadas ao respectivo 

recebimento definitivo para a implantação do sistema referente à etapa de migração de 

dados, totalizando o valor de R$ == (==). 

 

b) R$ == (==) em parcela única, para a implantação do sistema referente à etapa de 

treinamento. 

 
c)  R$ == (==) mensais pelo suporte técnico e manutenção do sistema, totalizando o valor 

de R$ == (==) para o período de até 12 (doze) meses; 

 
d) R$ == (==) mensais pela hospedagem em nuvem, totalizando o valor de R$ == (==) para 

o período de 12 (doze) meses; 

 
e)  R$ == (==) por hora/técnica para desenvolvimento de customizações sistêmicas, 

treinamentos avulsos e auxílio técnico, este à parte do suporte, limitadas a 100 (cem) horas, 

sob demanda, para o período de 12 (doze) meses. 

 

§1º Os pagamentos serão realizados após o recebimento definitivo dos serviços 

prestados, estando subordinados à correspondente medição e condicionados: 

 

a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, a qual só 

deverá ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e 

 

b) à atestação do Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da 

Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE.  

 

§2º. O Serviço| de Recursos Humanos da Faculdade (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da 

Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte ao seu 

recebimento, certificando que, além de os serviços terem sido realizados em conformidade 

com o Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022, com o 

presente Contrato e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

com os valores e condições contratados. 

 

§3º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir 

da data de atestação emitida pelo Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado 

pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE. 

 

§4º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
§5º. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 

de julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças 

da Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. As 

Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA deverão observar a legislação municipal, 

notadamente o Decreto Municipal n.º 21.905 de 25 de fevereiro de 2022. 

 
§6º. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela FACULDADE é de 5 (cinco) 
dias úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
CONTRATADA implicará imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 
parágrafo, independentemente de notificação.  
 
§7º. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva 
da FACULDADE, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou 
Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for 
menor nos últimos 12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da 
obrigação e a data do efetivo pagamento. 
 
§8º. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela 
FACULDADE. 
 
§9º. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, 
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
§10. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto 
com os demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá 
apresentar atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial. 
 
§11. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 9º e 10 assegurará à 
FACULDADE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO RECEBIMENTO E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 

 
Os serviços prestados serão recebidos pelo Serviço de Recursos Humanos da Faculdade 
(SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE, 
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da seguinte forma: 
 
a) Provisoriamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX 
do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022), após o recebimento de comunicação escrita da 
CONTRATADA sobre a finalização dos serviços que integram a respectiva fase/mês, 
conferindo se os serviços foram prestados de acordo com as especificações e descrições 
contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022, e 
nas normas aplicáveis à espécie; 
 
a.1) O Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Pregão Presencial nº 
10/2022) será emitido no prazo de até 3 (três) dias úteis, computados após a comunicação 
escrita da Contratada de que os serviços que integram a correspondente fase/mês foram 
finalizados. 
 
a.2) Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Pregão 
Presencial nº 10/2022), o Serviço de Recursos Humanos da Faculdade (SFD-103.1), 
ratificado pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103), procederá à inspeção dos 
serviços prestados, para fins de recebimento definitivo, a ser efetuada em prazo não 
superior a 15 (quinze) dias corridos, computados a partir do dia útil seguinte à emissão do 
Termo de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022); 
 
a.3) O(s) serviço(s) prestado(s) que apresentar(em) irregularidade, falha, vício e/ou defeito 
de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com as especificações do Anexo I e/ou 
normas aplicáveis à espécie, serão reportados em Termo Circunstanciado de Recebimento 
Provisório (Anexo X do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022), devendo, pois, ser(em) 
corrigido(s) pela CONTRATADA, mantido o preço inicialmente ofertado, no prazo fixado 
pelo Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de 
Administração (SFD-103) da FACULDADE. 
 
a.4) O Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1), ratificado pela Chefia da Seção de 
Administração (SFD-103) da Faculdade, recusará os serviços que, após a inspeção técnica, 
não apresentar(em) conformidade com as especificações mínimas constantes deste 
Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão 
Presencial nº 10/2022, e/ou normas aplicáveis à espécie, quando a CONTRATADA se 
recusar a corrigi-los no prazo determinado; 
 
a.5) Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para o efetivo atendimento do 
objeto adjudicado, tais como transporte, seguros, garantia, tributos, mão de obra total e 
qualificada, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de 
serviços que não atenderem ao Edital, ao Contrato, às normas aplicáveis à espécie e/ou à 
Proposta Comercial ou por apresentarem irregularidade, falha, vício e/ou defeito decorrentes 
de sua execução; 
 
a.6) Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados no Serviço de Recursos Humanos (SFD-103.1) da Seção de Administração 
da (SFD-103) da FACULDADE, antes do vencimento do prazo, devidamente justificados 
pela CONTRATADA, para serem submetidos à apreciação da FACULDADE; 
 
a.7) Considerar-se-á mora quando a CONTRATADA não corrigir a falha, vício, 
irregularidade e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo. 
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b) Definitivamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI do 
Edital de Pregão Presencial nº 10/2022), quando, após a verificação dos serviços prestados, 
observado o prazo previsto na alínea a.2, constatar-se que estão em consonância com as 
especificações exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 10/2022, neste Contrato, nas 
normas aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese prevista na alínea a.3, 
tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas ou defeitos apontados pela 
FACULDADE; 
 
b.1) Em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento definitivo, a FACULDADE 
comunicará a CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a 
emissão da correspondente nota fiscal; 
 
b.2) As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA e apresentadas no prazo de 
até 3 (três) dias úteis, contados da comunicação da FACULDADE, que poderá se dar por 
ofício ou e-mail. 
 
b.3) O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XI) será enviado à Contratada por e-mail 
ou ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua emissão. 
 
b.4) O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos 
e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os 
prazos legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 
 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das indicadas no Anexo I - Termo de 

Referência do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022: 

 

I- assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 1/2020 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observadas as atualizações introduzidas 

pela Resolução nº 11/2021 (SEI nº 0007766/2020-77); 

 

II- prestar os serviços de acordo com as especificações do Anexo I do Edital de Pregão 

Presencial nº 10/2022, nos termos deste Contrato, da Proposta Comercial de Despacho 

==/== do processo de compra e/ou serviço nº 138/2022; 

 

III- atender pronta e rigorosamente as solicitações e orientações da FACULDADE; 

 

IV- responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à FACULDADE ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato, inclusive por acidentes 

de trabalho, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do 

acompanhamento exercido pela FACULDADE, correndo às expensas da CONTRATADA os 

ressarcimentos e indenizações devidas; 

 

V- responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
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de seguros, de transportes e taxas de administração, bem como despesas e obrigações 

financeiras de qualquer natureza, resultantes da execução deste Contrato; 

 

VI- aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões nos termos do 

artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

VII - não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes 

deste Contrato, admitindo-se subcontratação (observados o subitens 10.2.5.1, 10.2.5.2 e 

10.2.5.3 do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022), fusão, cisão ou incorporação da 

empresa, desde que haja consentimento formal da FACULDADE e mediante a ausência de 

estabelecimento de qualquer vínculo com a FACULDADE, sendo certo que a 

CONTRATADA responderá pelo pessoal técnico e operacional destas empresas terceiras, 

bem como por prejuízos e danos eventualmente causados por estas; 

 

VIII- manter durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 

como comunicar qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou na localização de 

seu estabelecimento; 

 

IX- refazer, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou 

recusado pela FACULDADE; 

 

X- observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da 

realização dos serviços, os quais são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que 

responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 

 

XI- a inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à FACULDADE a responsabilidade de seu pagamento, nem é 

capaz de onerar o objeto, e poderá, inclusive, autorizar a rescisão deste Contrato; 

 

XII- antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FACULDADE a 

relação dos colaboradores, funcionários e prepostos, que laborarão nos serviços aqui 

contratados, indicando a função ou atividade de cada um; 

 

XIII- comunicar à FACULDADE sobre a ocorrência de qualquer anormalidade ou 

irregularidade na execução do Contrato; 

 

XIV- comunicar e justificar formalmente à FACULDADE sobre eventuais motivos que 

impeçam a execução do Contrato; 

 

XV- indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento 

total ou parcial do Contrato; 

 

XVI- executar, dentro da melhor técnica e qualidade, o objeto adjudicado, sanando, com 
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prontidão, falhas, irregularidades, vícios e/ou defeitos eventualmente verificados; 

 

XVII- não utilizar mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

XVIII- apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela FACULDADE, as Certidões e 

Documentos que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis 

e, inclusive, rescisão do Contrato; 

 

XIX- arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, inclusive 

as decorrentes da respectiva correção; 

 

XX- observar as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 

estabelecidos no parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

 

XXI- assinar o Termo de Responsabilidade, Confidencialidade e Sigilo, em atenção à Lei nº 

13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (Anexo XIII e XIII-A), mantendo sigilo de 

informações que por qualquer meio venha a ter acesso referente à FACULDADE, a seus 

servidores e relacionados aos usuários do sistema. 

 

§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações 

pagas pela FACULDADE em decorrência de irregularidades na prestação dos serviços 

contratados. 

 

§2º. A CONTRATADA, em situação de recuperação judicial/extrajudicial, deverá comprovar 

o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que 

solicitada pela FACULDADE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 

administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à FACULDADE. 

 

§3º. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil 

da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as 

especificações estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº ==/2022 ou pelos 

órgãos reguladores. 

 

§4º. Os serviços a serem realizados deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas 

últimas revisões, tais como: 

 

a) Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

 

b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, leis, decretos, 

regulamentos e dispositivos legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito 
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Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados. 

 

§5º Possíveis inspeções realizadas pela FACULDADE sobre os serviços não eximem e nem 

diminuem a responsabilidade da CONTRATADA, que é integral, por riscos e danos 

causados a pessoas físicas e/ou jurídicas, por si ou terceiros, como consequência direta ou 

indireta dos serviços prestados à FACULDADE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 

São obrigações da FACULDADE: 

 

I- acompanhar e fiscalizar, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, a execução do Contrato 

por meio do Serviço de Recursos Humanos da Faculdade (SFD-103.1), ratificado pela 

Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE; 

 

II- efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições contratuais; 

 

III- notificar, por escrito ou e-mail, a ocorrência de irregularidades durante a execução do 

objeto; 

 

IV- acompanhar o prazo de validade das certidões exigidas no procedimento licitatório e que 

atestam a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, bem como sua qualificação 

econômico-financeira, referidas nos artigos 29 e 31, II, da Lei Federal nº 8.666/93, além da 

inexistência de impedimentos para licitar e contratar, e, quando expirado, instruir os autos 

com aquelas que puderem ser emitidas por modo eletrônico, notadamente: a) Certidão de 

Regularidade ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (CRF); b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais do Sistema de Seguridade 

Social (INSS); c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 

Trabalhistas; d) Certidões de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede ou 

do domicílio da licitante; e) Certidão relativa à negativa de distribuições de pedidos de 

falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, emitida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado da sede ou do domicílio da CONTRATADA; f) Certidão de apenados 

expedida pelo TCESP e impressão de consulta no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (CEIS); g) Certidão negativa de licitantes inidôneos, expedida pelo 

TCU; e h) Comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica (CNPJ/MF). 

As certidões que não puderem ser emitidas de modo eletrônico deverão ser exigidas da 

CONTRATADA, estabelecendo-se prazo razoável para apresentação. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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O presente Contrato é firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em == de === 

de 202== e encerrando-se em == de === de 202==, podendo ser prorrogado a critério 

exclusivo da FACULDADE, mediante Termo Aditivo, nas hipóteses autorizadoras legais. 

 

§1º. A cada período completo de 12 (doze) meses e, mediante requerimento expresso da 

CONTRATADA, os preços poderão ser reajustados, adotando-se como indexador a 

variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE), Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 (doze) meses, 

tendo por data-base a data assinalada na proposta comercial da adjudicatária por ocasião 

da sessão pública do Pregão, para a primeira aplicação, bem como a data de início de 

aplicação do último reajuste, para eventuais aplicações subsequentes. 

 

§2º A incidência do reajuste se dará no mês subsequente ao do período da variação 

calculada. 

 

§3º Fica reservado à FACULDADE o direito de efetuar pesquisa de mercado para fins de 

avaliação de preços. 

 

§4º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE 

não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, salvo as legais e 

expressamente previstas. 

 

§5º. Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a V, VII a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Contrato e na Lei, ressalvados o contraditório administrativo e a 

ampla defesa, bem como os direitos da FACULDADE em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

§6º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II e § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 

8.666/93. 

 

§1º. Comete infração administrativa, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos constantes do Capítulo IV do mesmo diploma 

legal, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 

 

a) inexecutar total ou parcialmente o Contrato; 
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b) apresentar documentação falsa; 

 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

 

d) cometer fraude fiscal; 

 

e) descumprir quaisquer das obrigações contratuais. 

 

§2º. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei, 

bem como pela inobservância das obrigações assumidas, pelas deficiências ou omissões 

verificadas na execução do objeto ou no cumprimento de ordens ou instruções da 

FACULDADE ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 

b) multa: 

 

b.1) moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 

 

b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 

desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do Contrato. 

 

b.3) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor  contratual remanescente, no 

caso de inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 

moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

 

§3º. Tratando-se de inexecução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a 

continuidade dos serviços. 

 

§4º. A CONTRATADA também fica sujeita às penalidades de suspensão temporária de 

licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos das Leis 

Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93. 

 

§5º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

§6º. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
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FACULDADE, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

§7º. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isolada oucumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

§8º. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 

responsabilização civil e criminal da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 

objeto ou pela inadimplência. 

 

§9º. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 

§10. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 

aplicação das demais cominações legais. 

 

§11. Encontrando-se a CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem 

prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 

§12. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente inexecutado se o atraso for superior 

a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 

 

§13. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 

retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela FACULDADE, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 

compensatória de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

 

§14. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por 

cento) do valor adjudicado. 

 

§15. A ausência de complementação da garantia contratual, quando for o caso, nas 

hipóteses previstas na cláusula terceira deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA ao 

pagamento da multa de 5% (cinco por cento) do valor contratado. A ausência de renovação 

ou reposição da garantia, quando for o caso, nas hipóteses previstas na cláusula terceira 

deste Contrato, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do 

valor contratado. 

 

§16. Os valores relativos às multas aplicadas, quando possível, serão descontados da 

garantia, quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de eventuais créditos da 

CONTRATADA e, na falta ou insuficiência destes, cobrados por meio de boleto bancário 

com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação, 

oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. Na hipótese de inadimplência, 
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serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 

§17. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE inadimplidos, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 

§18. A CONTRATADA responderá pela diferença entre os valores contratados e os pagos 

pela FACULDADE, caso esta tenha que contratar o objeto a que se refere este Contrato, de 

forma emergencial, por inexecução parcial ou inobservância das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, em decorrência do presente ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO VALOR DO CONTRATO 

 

Estima-se ao presente Contrato o valor de R$ == (==) e as despesas com a sua execução 

correrão por conta da dotação orçamentária nº 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e demais normas de Direito Público e as 

partes a elas se submetem, inclusive quanto aos casos omissos, ficando eleito o foro da 

Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir questões oriundas do presente 

instrumento. 

 

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 

instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias e por 2 (duas) testemunhas. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor  
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1.______________________________  2._______________________________ 
Nome:  Nome: 
RG nº   RG nº  
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 
 
CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
CONTRATADA: === 
CONTRATO N

º 
(DE ORIGEM): ==/2022 

OBJETO: Fornecimento de licença de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, 
no modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na 
licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados 
e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1.      Estamos CIENTES de que: 
 
a)     o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b)     poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
 
c)      além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas 
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 
(s); 
 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2.      Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a)     O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
 
b)     Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
  

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: ===  
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
Nome:=== 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: _______________________________________________________ 
 

 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: === 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura:   _________________ 
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(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as 
pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  
ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos 
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste 
Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja 
distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele 
objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ Nº: 59.108.100/0001-89 

CONTRATADA: == 

CNPJ Nº: == 

CONTRATO/ORDEM N° (DE ORIGEM): ==/2022 

DATA DA ASSINATURA: ==/==/202= 

VIGÊNCIA: ==/==/202= a ==/==/202= 

OBJETO: Fornecimento de licença de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, 
no modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na 
licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados 
e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ == (==) 
 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 

os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 

rodrigo.barbosa@direitosbc.br 

diretoria@direitosbc.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:diretoria@direitosbc.br
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO  
 

Eu (nome completo do(a) representante legal), RG nº (==), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, que esta empresa não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o Poder Público e 

submete-se a todas as exigências do Edital de Pregão Presencial nº 10/2022, atendendo 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos. 

 

Declaro, ainda, que esta empresa não utiliza mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo) 
 
 

A (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), por seu(ua) representante 

legal, interessada em participar do Pregão Presencial nº 10/2022 da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e 

segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos no parágrafo único do artigo 117 da 

Constituição do Estado de São Paulo. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A PRÁTICA DO TRABALHO DECENTE 
 

(Conforme Decreto do Município de São Bernardo do Campo nº 17.146, de 13 de maio de 2010) 
 
Eu (nome completo do(a) representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, que esta empresa compromete-se com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos 

desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido 

em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e 

capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VII 
 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
Eu, (nome completo do(a) representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar cópia do ato 

de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 

documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

ANEXO VIII 
 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
Eu, (nome completo do(a) representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

 
 
 
 

                         RG nº=== 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2022 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 138/2022 

OBJETO: Fornecimento de licença de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, 
no modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na 
licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados 
e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 
Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter provisório, ====. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 
 

 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor(a) 

Cargo/Função 
 
 
 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO X 
 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2022 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 138/2022 

OBJETO: Fornecimento de licença de sistemas de gestão pública municipal, nativos da Internet, 
no modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de Recursos Humanos, incluindo, na 
licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados 
e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. 

 

 
AFERIÇÃO DO OBJETO 

 
OBJETO RECEBIDO: ===  
 
AFERIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA: === 
 
 

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES  
=== 

 
O objeto descrito acima foi recebido nas condições e circunstâncias supracitadas.  

 
 

PRAZO ESTABELECIDO PARA ===: ____________ (__________) DIAS ÚTEIS, A CONTAR 
DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor(a) 

Cargo/Função 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO XI 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2022 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 138/2022 

CONTRATO Nº: ==/2022 

CONTRATADA: ===  

OBJETO: Fornecimento de licença de sistemas de gestão pública municipal, nativos da 
Internet, no modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de Recursos Humanos, 
incluindo, na licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com 
conversão de dados e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção pelo período de 
12 (doze) meses. 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia 

Municipal, recebe da CONTRATADA, em caráter definitivo, === (descrição do objeto 

recebido).  

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor(a) 
Cargo/Função 

 
 
 

(OBS.1: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
 
 
 

(OBS.2: SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, INERENTES A 
CADA ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, A EMPRESA CONTRATADA 

ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR A CORRESPONDENTE NOTA FISCAL) 
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ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alterações legislativas 

seguintes, cujos termos declaro conhecer na íntegra. 

 

Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 

incisos I a XI do § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a 

exercer direito de preferência no Pregão Presencial nº ==/2022 da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 

 

 

ASSINATURA DO(A) REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO XIII 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO - LEI nº 13.709/2018 - 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada por ==, inscrito 

no CPF/MF sob o nº ==, doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, contratada pela 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, doravante denominada 

FACULDADE, para prestar serviços de fornecimento de licença de sistemas de gestão pública 

municipal, nativos da Internet, no modelo “SAAS” – “software as a service”, para Gestão de 

Recursos Humanos, incluindo, na licença, a prestação de serviços técnicos de implantação dos 

sistemas (com conversão de dados e treinamento de usuários), suporte técnico e manutenção, 

conforme Contrato nº ==/202==, considerando a existência de informações tratadas 

confidencialmente pela FACULDADE, as quais, por sua natureza, não são ou não deveriam ser 

de conhecimento de  terceiros, tais como:  

 

I. Dados pessoais e financeiros de alunos, servidores públicos, pessoas jurídicas e pessoas 

físicas que se relacionam de algum modo com a FACULDADE; 

 

II. Procedimentos administrativos e disciplinares de discentes e de servidores; 

 

III. Documentos relativos a estratégias e operações econômicas, financeiras, de investimentos, 

de captações de recursos e de marketing armazenados sob qualquer forma, inclusive 

informatizados; 

 

IV. Senhas, chaves de acesso e certificações pessoais; 

 

V. Valores dados de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; 

 

VI. Outros documentos e informações porventura conhecidos durante a execução dos serviços; 

 

Compromete-se, por intermédio do presente TERMO: 

 

1. A não realizar, e nem permitir que seja realizada, nenhuma operação envolvendo dados 

pessoais de terceiros, exceto se houver formal e induvidável autorização em contrário da 

FACULDADE, tais como: coletar, gravar, copiar, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, 

acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, modificar, 

comunicar, transferir, difundir ou extrair. 

 

2. A não apropriar-se, manipular e nem permitir que as informações pessoais acessadas por 

força do Contrato nº ==/2022 sejam utilizadas para benefício próprio, presente ou futuro, ou para 

o uso de terceiros. 

 

3. A orientar e instruir os trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes que 

prestarem os serviços objeto do Contrato nº ==/2022 a não repassarem o conhecimento das 

informações acessadas, responsabilizando-se por todas essas pessoas e obrigando-se, assim, a 

ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo. 
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4. A colher Termo de Responsabilidade, Confidencialidade e Sigilo individual de todos os 

trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes que atuarem no Contrato nº 

==/2022, conforme Anexo XIII-A, explicando o seu conteúdo, apresentando uma cópia à 

FACULDADE. 

 

5. A devolver à FACULDADE, ao final do Contrato nº ==/202==, todo e qualquer material de 

propriedade desta, inclusive notas envolvendo dados pessoais, registro de documentos de 

qualquer natureza usados ou mantidos sob controle ou posse, seja de discentes, servidores 

públicos, pessoas jurídicas ou de qualquer pessoa que se relacione com a FACULDADE, bem 

como a colher esses materiais de trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e 

representantes, entregando-o, integralmente, à FACULDADE. 

 

6. A adotar todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente 

instrumento sejam efetivamente observadas. 

 

7. A informar imediatamente à FACULDADE qualquer violação das regras de sigilo ora 

estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da  existência 

de dolo, bem como de trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes.   

 

Disposições Gerais: 

 

a) O descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no presente Termo acarretará a 

responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos. 

 

b) As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo 

contratual entre a RESPONSÁVEL e a FACULDADE, abrangendo as informações presentes e 

futuras. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 202==. 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 
Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 138/2022   

ANEXO XIII-A 
TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

(TRABALHADORES) 
 
Eu, ______________________, [nacionalidade], [estado civil], [profissão], inscrito(a) no CPF sob o nº 
___________ e portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________, abaixo firmado, declaro 
ciência da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, assumindo o compromisso de 
proteger, manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso junto à 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, enquanto 

trabalhador da empresa ==. 
Por este termo de responsabilidade, confidencialidade e sigilo: 

 
1. Reconheço a existência de informações tratadas confidencialmente pela Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo, as quais, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento 
de terceiros, tais como: 
I. Dados pessoais e financeiros de alunos, servidores públicos, pessoas jurídicas e pessoas físicas 
que se relacionam de algum modo com a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; 
II. Procedimentos administrativos e disciplinares de discentes e de servidores públicos; 
III. Documentos relativos a estratégias e operações econômicas, financeiras, de investimentos, de 
captações de recursos e de marketing armazenados sob qualquer forma, inclusive informatizados; 
IV. Senhas, chaves de acesso e certificações pessoais; 
V. Valores dados de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; 
VI. Outros documentos e informações porventura conhecidos durante a execução dos serviços. 

 
2. Reconheço que o rol descrito acima é meramente exemplificativo e que o acesso a qualquer 
informação pertencente a outra pessoa deverá ser mantido de forma confidencial e sigilosa. 

 
3. Comprometo-me a não realizar nenhuma operação envolvendo dados pessoais de terceiros, 
exceto se houver formal e induvidável autorização em contrário, tais como: coletar, gravar, copiar, 
produzir, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, 
arquivar, armazenar, eliminar, modificar, comunicar, transferir, difundir ou extrair. 

 
4. A ausência de manifestação expressa da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo não 
poderá ser interpretada como liberação a qualquer dos compromissos ora assumidos. 

 
5. Extinto o Contrato de Trabalho firmado com a empresa ==, comprometo-me a devolver à pessoa 
que me for formalmente indicada todo e qualquer material, inclusive notas pessoais envolvendo 
informações sigilosas ou confidenciais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham 
sido criados, usados ou mantidos sob meu controle ou posse, assumindo o compromisso de não 
utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que tive acesso enquanto trabalhador, 
relacionados à Faculdade de Direito de São Bernardo. 

 
6. Obrigo-me a informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que 
tenha ocorrido por minha ação ou omissão. 

 
7. Declaro estar ciente de que o descumprimento do presente Termo de Responsabilidade, 
Confidencialidade e Sigilo implicará a assunção de consequências jurídicas. 
 

São Bernardo do Campo, == de ===== de ===. 
 

Nome e assinatura 
 


