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PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 04/2018 

 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio do seu Pregoeiro 

e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002, de 09 de janeiro de 2018, 

levam ao conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, POR GRUPO/LOTE 

ÚNICO mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 

DIA: 05/03/2018 

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1460/2017 

CÓDIGO UASG: 389.185 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de sistema de folha de 

pagamento para o CFMV, conforme especificações estabelecidas no Termo de 

Referência, Anexo I do Edital.  

 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por itens que trazem 

relações entre si, evitando que haja prejuízo na execução do objeto, conforme tabela 

constante do Termo de Referência, devendo oferecer proposta para todos os itens que 

o compõem. 

 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 

Comprasnet e as constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão as últimas. 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 

428.320,02 (quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e dois centavos), 

conforme o Anexo II – Orçamento Estimativo. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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2.2. Não serão consideradas para efeito de contratação, as propostas superiores 

ao valor de referência para os itens que compõe a planilha de composição de 

custos.  
 

2.3. A despesa correrá a cargo das Rubricas: 

 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.064  - Seleção e Treinamento - PJ 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 -Manutenção e Conservação de Software - PJ 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ 
 

2.4. As despesas dos anos subsequentes correrão à consta da dotação orçamentária 

consignada especificamente para o custeio da atividade nos respectivos exercícios.  

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do 

Governo Federal – Comprasnet, disponibilidade no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

3.2. O credenciamento da licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 

registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF.  

 

3.3. O credenciamento no ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 

licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV, promotor da licitação, responsabilidade 

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

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

3
 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

§3º do artigo 8º da IN/SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

 

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas com a 

SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para a sua correta utilização. 

 

4.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

 

4.2. Não poderão participar deste Pregão: 

 

4.2.1. Pessoa suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

CFMV, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

4.2.2. Pessoa declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação; 

 

4.2.3. Pessoa impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 

sanção aplicada; 

 

4.2.4. Pessoa proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 

no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

 

4.2.5. Pessoa proibido de contratar com o Poder Público, nos termos dos 

incisos I, II, e III do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

 

4.2.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas nos incisos I, 

II, e III do art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

 

4.2.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da 

Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 

pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
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pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 

licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

 

4.2.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

4.2.8. pessoa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão; 

 

4.2.9. empresário e/ou sociedade empresária que se encontre em processo de 

dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 

concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

 

4.2.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios, administradora, empregada ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

 

4.2.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS 

 

5.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - 

EPP dar-se-á desde que atendidos os requisitos delineados na Lei Complementar nº 

123/06, e suas alterações.  

 

5.1.1. A sociedade cooperativa que tenha auferido, no ano-calendário anterior ao 

presente, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com 

as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07, receberá o mesmo tratamento 

concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP. 

 

5.1.2. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06, receberão o mesmo tratamento que a referida Lei 

concede às ME/EPP. 
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6. DAS PROPOSTAS CADASTRADAS  

 

6.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

6.2. A Proposta de Preços deverá ser formulada e enviada por meio do sistema 

eletrônico Comprasnet, em formulário específico, contendo o VALOR UNITÁRIO E 

TOTAL DE CADA ITEM DO GRUPO (formando assim o valor global do grupo). 

 

6.3. Não serão aceitas propostas cujos valores sejam superiores aos valores de 

referência para cada item. 
 

6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

 

6.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 

inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

6.6. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

6.6.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

6.7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

6.7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

6.7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando 

constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, 

§ 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 
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6.7.4. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 

mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da oferta de 

lances. 

 

6.8. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

 

6.9. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicada no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

 

7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar 

lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado no sistema. 

 

8.3. A licitante, obrigatoriamente, terá que ofertar lances para todos os itens do 

grupo. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.4. A cada lance ofertado para os itens que compõe o grupo, o Sistema atualizará 

automaticamente o valor global do grupo, sagrando-se vencedora a empresa que 

ofertar o menor valor global do grupo. 

 

8.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

 

8.6. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

8.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 

por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

8.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

8.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

8.6.4. Em eventual empate entre propostas, se as empresas que empataram 

forem todas declarantes ME/EPP/COOP, o sistema, automaticamente, dará 

como vencedora do certame, a empresa declarante que enviou a proposta 

primeiro no sistema. 

8.6.5. Se esgotarem-se as empresas ME/EPP e não houve desempate, o sistema 

desempatará o certame, dando como vitoriosa a empresa (de grande porte) que 

enviou o lance primeiro. 
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8.6.6. Só se aplica o sorteio quando não for possível utilizar os critérios de 

desempate, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como 

um dos critérios de classificação, assim como os critérios de desempate 

previstos no art.3º, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

8.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

 

8.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível. 

 

8.9. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

8.10. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 

após comunicação expressa às participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

8.11. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

 

8.12. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

9. DA ACEITABILIDADE DE PROPOSTA 

 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 

9.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços finais ofertados, poderá ser realizada de diligências para aferir a 

legalidade e exequibilidade da proposta. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 

Anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta.  

 

9.3.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou lance que 

comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação; 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

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

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo 

de 30 (tinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

10.  DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

 

11. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO NO SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS AO CFMV 

 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir 

OBRIGATORIAMENTE no prazo de até 3 (três) horas, contado da convocação 

efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, 

um arquivo único, contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

1
0

 

 

11.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet PODERÃO ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento. 

 

11.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados pelo 

pregoeiro, deverão ser encaminhados ao Conselho Federal de Medicina 

Veterinária - CFMV, situado no SIA Trecho 06, Lote 130 e 140, Brasília/DF. 

CEP: 71.205-060, no prazo de até 3 (três) dias ÚTEIS, a contar da convocação 

do pregoeiro. 

 

11.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, será desclassificada e sujeitar-se-á às 

sanções previstas neste Edital. 

 

11.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do CFMV ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, mas de sua 

confiança, para orientar a sua decisão. 

 

12 – CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DE HABILITAÇÃO  

 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

 

12.1.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 

certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 

8.666/93; 

 

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

 

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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12.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-

inidoneas. 

 

12.2. As consultas previstas nos subitens acima serão realizadas em nome da licitante, 

do sócio majoritário e do sócio que exercer a gerência e administração da licitante. 

 

12.3. Constatada a existência de sanção aplicada a licitante vencedora, o Pregoeiro 

identificará a sua abrangência e, dependendo da sanção aplicada, considerará o 

licitante inabilitado por falta de condição de participação. 

 

12.3.1. O posicionamento sobre a abrangência das sanções registradas, seguirá o 

entendimento majoritário do Tribunal de Contras da União – TCU, sendo a 

sanção aplicada com supedâneo no art. 87, inciso III, da Lei das Licitações 

produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade contratante, não sendo, 

portanto, extensível a toda a Administração Pública. 

 

12.3.2. A sanção aplicada com supedâneo no art. 87, inciso IV, da Lei de 

licitações alcança a administração direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Munícipios, abrangendo inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das 

fundações por ele instituídas ou mantidas. 
 

13 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

13.1. PROPOSTA COMERCIAL, que deverá conter no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

13.1.1. A identificação do licitante, tais como: nome empresarial (firma ou 

denominação), número de inscrição no CNPJ/MF, telefone para contato o CFMV 

e endereço completo; 

 

13.1.2. O valor final que consagrou o licitante como vencedor do objeto, deverá 

conter os valores UNITÁRIOS e GLOBAL da proposta, com a descrição 

detalhada do objeto da licitação; 

 

13.1.3. Nome e telefone dos contatos necessários para a perfeita execução do 

objeto da licitação, tais como para atendimento de emergência e chamadas 

normais de atendimento; 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas
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13.1.4. Nome do responsável e telefone de contato para o recebimento da 

Convocação e/ou a Nota de Empenho. 

 

13.1.5. Prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 

13.2. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de proposta constante do Anexo III, 

deste edital. 

 

13.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

13.3.1. Cópia do documento de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF, ou 

CNH do signatário da proposta, assim como, no caso de procurador, cópia de 

instrumento de mandato com a outorga de poderes para representar o licitante 

nos atos relacionados ao certame; 

 

13.3.2. No caso de empresário individual: Cópia de inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

13.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: Cópia do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

13.3.4. No caso de sociedade simples: Cópia da inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 

 

13.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos dos manuais de registro de empresário individual, 

sociedade limitada e de empresa individual de responsabilidade limitada, 

aprovados pela Instrução Normativa n° 10, de 05/12/2013, do Departamento de 

Registro Empresarial e Integração - DREI; 
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13.3.6. No caso de pessoa jurídica ou empresário estrangeira(a) em 

funcionamento no País: decreto de autorização. 

 

13.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

13.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

13.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

13.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora - Geral da Fazenda Nacional, e ainda 

com a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na 

forma da lei. 
 

13.5.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

13.5.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

13.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo 29, 

inciso V, da Lei 8.666/93. 

 

13.6. Verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha 

apresentado melhor proposta, o Pregoeiro: 

 

a) Emitirá mensagem no chat do Pregão, abrindo o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
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declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

 

b) Indicará nova data e hora para continuidade do certame. 

 

13.7. A critério da administração pública, o prazo previsto item 13.6, poderá ser 

prorrogado, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

13.8. A não regularização da documentação prevista no 13.6 implicará na decadência 

do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à 

contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

13.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA: 

 

13.9.1. Apresentação de Balanço patrimonial do último exercício social 

exigível, apresentado na forma da lei; 

 

13.9.2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 

e3ercício social exigível, apresentado na forma da lei;  

 

13.9.3. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  

 

13.10. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira 

deverão comprovar o seguinte: 

 

13.10.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência 

Geral (SG) superiores a 1(um);  

 

13.10.2. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante 

– Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e 

seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base 

o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social; 
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13.11. A boa situação financeira da empresa que deverá apresentar índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

 
 

13.11.1. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), 

em qualquer dos índices, deverão comprovar possuir patrimônio líquido ou 

capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação (item 11.1 do anexo VII-A da IN nº 05/2017), sob pena de 

inabilitação. 

 

13.12. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios;  

 

13.13. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 

3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço 

Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais. 

 

13.14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

13.14.1. Apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de 

capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove que a proponente realizou 

fornecimento de sistema compatível em características com o objeto deste 

Termo de Referencia. 

 

13.14.2. Será parte da qualificação técnica a realização dos testes de 

conformidade, nos termos previstos neste edital.  
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13.15. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.    

 

13.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 

 

14. DO TESTE DE CONFORMIDADE  

 

14.1. O pregoeiro convocará a licitante classificada em primeiro lugar, para a 

realização do teste de conformidade, onde serão avaliados as funcionalidades e 

serviços da aplicação, para verificação da existência de todos os requisitos ofertados, 

conforme datalhamento constante do anexo I do edital.  

 

14.2. A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a convocação do pregoeiro, 

para preparar o ambiente para o teste de conformidade, sendo o início da apresentação 

do teste o primeiro dia útil posterior ao prazo de preparação. 

 

14.3. Além da equipe técnica do CFMV, será permitido o acompanhamento dos testes 

pelos outros licitantes, desde que se registrem previamente para tanto, na figura do 

pregoeiro, através do e-mail pregao@cfmv.gov.br, com antecedência de até 2 (dois) 

dias úteis antes do início do teste. 

 

14.3.1. O acompanhamento dos testes ficará limitado a 2 (dois) representantes 

para cada licitante, que deverá arcar com os respectivos custos de transporte e 

hospedagem, até o local indicado pelo CFMV para realização, em Brasília, do 

teste de conformidade em obervância ao item 13 do Termo de Referência. 

 

14.3.2. A apresentação terá início previsto para às 08:30h e término  prevsisto 

para às 17h, com 1 (uma) hora de intervalo para almoço, podendo, a critério do 

CFMV e em acordo  com as licitantes, sofrer alterações. 

 

14.3.3. Durante as sessões de apresentação não será permitido(a): 

 
I. O uso de celulares. 

II. A gravação e/ou transmissão de áudio ou vídeo. 

III. A manifestação, sob qualquer forma, dos representantes das demais 

licitantes inscritos para acompanhamento. 
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14.4. Encerrada a apresentação do teste de conformidade, a equipe responsável pela 

avaliação terá o prazo de 1 (um) dia útil, após a realização do teste, para entregar o 

relatório ao pregoeiro com informação detalhada do atendimento ou não aos requisitos 

exigidos. 

 

14.5. Caso seja considerado insatisfatório os teste de conformidade realizado pela 

licitante, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda às condições do 

Edital.  

 

14.6. O(s) relatório(s) serão divulgados no Portal do CFMV para a total 

transparências dos atos.   

 

15. DO RECURSO 

 

15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante 

o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

 

15.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

 

15.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

15.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

15.3.2. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que 

começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias para decidir 

sobre o Recurso. 

 

15.4. O acolhimento do recurso pelo pregoeiro implicará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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15.5. Após serem apreciados e desprovidos todos os recursos e constatada a 

regularidade dos atos até então praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

15.6. Para os fins do § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, os autos do Processo 

Administrativo nº 1460/2017 permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, situada no SIA Trecho 06 Lotes 

130 e 140, em Brasília – DF, nos dias úteis, no horário de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 

17:00. 

 

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 

 

16.2. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

16.2.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam. 

 

16.2.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 

17.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 

 

17.2. A homologação compete ao Presidente do CFMV. 

 

17.3. Quando houver recurso, a adjudicação e a homologação serão realizadas pela 

autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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18.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

18.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 

convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

18.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente 

e compatível com os termos deste Edital. 

 

18.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu 

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CFMV. 

 

18.1.3. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante 

este CFMV para a assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio que achar necessário, para que seja assinado e devolvido no prazo 

de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

18.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de 

outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

18.3. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida a ordem de classificação.  

 

19.  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

19.1. A vigência do contrato será nas condições prevista no item 10 do Termo de 

Referência e na Minuta de Contrato, anexo do Edital. 

 

20.  DO PAGAMENTO 

 

20.1. As condições de pagamento são as estabelecidas no item 6 do Termo de 

Referência e na Minuta de Contrato, anexo do Edital. 
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21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRANTE 

 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 9 do 

Termo de Referência e no Termo de Contrato, anexos do edital. 

 

22. DAS SANÇÕES 

 

22.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar 

e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e do cadastro de 

fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa e o contraditório, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação 

de multa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação, a 

CONTRATADA que: 

 

22.1.1.  deixar de encaminhar, quando solicitados pelo Pregoeiro (a), proposta 

ajustada ao lance final, bem como os documentos de habilitação nos prazos 

determinados neste Edital; 

 

22.1.2.  não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta; 

 

22.1.3.  apresentar documentação falsa no curso do certame; 

 

22.1.4.  comportar-se de modo inidôneo; 

 

22.1.5.  cometer fraude fiscal; e/ou 

 

22.1.6.  fizer declaração falsa;  

 

22.2.  Para condutas descritas nos itens 22.1.1 e 22.1.2. poderá ser aplicada multa de 

até 5% do valor estimado da contratação, bem como poderá ficar impedida de licitar e 

contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores 

da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

 

22.3. Para as condutas descritas nos itens 22.1.3, 22.1.4., 22.1.5. e 22.1.6, poderá ser 

aplicada a multa de até 10% do valor estimado da contratação, bem como poderá ficar 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do 

cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
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22.4. Para os fins do item 22.1.4., reputar-se-ão inidôneos atos descritos nos artigos 

90, 92, caput e parágrafo único, 93, 94, 95, 96 e 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

22.5. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no caso de atraso injustificado no 

cumprimento das obrigações contratuais, no que diz respeito ao prazo da 

prestação de serviços, ou ainda, no caso de falha na execução do contrato ou 

inexecução total ou parcial do objeto, garantidos a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes sanções: 

 

I - Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais 

que não resultem em prejuízos para a Administração; 

 

II – Multa de Moratória de:  

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do 

contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério 

da CONTRATANTE, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do objeto do contrato 

inadimplido, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida. 

 

III - Multa Compensatório de:  

 

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

 

IV - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos. 
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V - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 

no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Fornecedor 

ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada. 

 

22.6.  Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos 

IV, V e VI, as multas previstas nos incisos II. 

 

22.7. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do 

recebimento da respectiva intimação. 

 

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

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

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

22.9. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. 

 

22.9.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o 

valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

22.10. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

23.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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23.1.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como demais 

informações relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal do 

CFMV, no endereço http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1, 

bem como no portal COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br), 

ficando as licitantes interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-

las para a obtenção das informações prestadas. 

 

23.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.  

 

23.2.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 

do Termo de Referência, se for o caso, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até 24 (vinte e quatro horas) antes da abertura da sessão. 

 

23.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

23.2.3. A impugnação poderá ser realizada na forma eletrônica pelo e-mail 

pregao@cfmv.gov.br, ou pelo fax número (61) 2106-0472, ou, ainda, por 

petição dirigida ou protocolada no endereço sede do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária – CFMV, situado no Setor Industrial e Abastecimento – 

SIA, trecho 6, lotes 130 e 140 Brasília - DF, Cep: 71205-060. 

 

23.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CFMV 

após o término do expediente do último dia para interposição, ou seja, após as 17:00 

horas horário de Brasília-DF, serão considerados intempestivos, conforme preceitua o 

art. 66 da Lei nº 9.784/1999. 

 

24.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

24.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

 

24.2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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24.3. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 

24.4. Ao Presidente do CFMV compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

 

24.4.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

 

24.4.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-

fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

contrato. 

 

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal no CFMV, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

24.6. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, para todos os efeitos, o fuso horário de Brasília, Distrito Federal, 

inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 

relativa ao certame. 

 

24.7. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de Ata divulgada 

no Sistema Eletrônico do Comprasnet, sem prejuízo das demais formas de publicidade 

previstas Decreto nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

 

24.8. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como no portal do CFMV 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1. As demais informações 

poderão ser obtidas pelo telefone (61) 2106-0400, ou por meio do e-mail 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

24.9. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, é franqueada 

vista dos autos do Processo Administrativo nº 1460/2016, aos interessados. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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25. DO FORO 

 

25.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no 

Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

26.  DOS ANEXOS 

 

26.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

26.1.1. Anexo I – Termo de Referência e Anexo. 

26.1.2. Anexo II – Orçamento Estimativo. 

26.1.3. Anexo III – Modelo de Proposta de Preços. 

26.1.4. Anexo IV – Minuta do Contrato. 

 

Brasília, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

Michel de Lima 

Pregoeiro do CFMV  

Mat. nº.0449 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem como objetivo a aquisição Sistema para 

Elaboração da Folha de Pagamento do CFMV, conforme especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O CFMV tem como Visão, ser reconhecido nacionalmente como uma 

instituição capaz de prestar serviços de excelência em atendimento às 

expectativas da sociedade no âmbito da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia, promovendo o bem-estar da sociedade, disciplinando o 

exercício das profissões de Médico Veterinário e Zootecnista. 

2.2. A aquisição de novo sistema de folha de pagamento visa a maior 

eficiência no processo de confecção da folha de pagamento, maior 

segurança e precisão nos cálculos, integração com o Sistema Contábil 

inclusive com lançamentos das provisões (13º Salário e Férias). 

2.3.  A divisão do lote em itens distintos prejudicará a execução dos serviços. 

Sim, pois apesar de se tratar de um fornecimento de sistema, apenas a 

empresa que o desenvolveu detém viabilidade técnica e a expertise 

necessária para a boa execução dos serviços correlatos ao fornecimento, 

sendo esta a solução a mais adequada para este objeto. Neste sentido o 

Acórdão nº 732/2008: 

" ... a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base 

em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor 

decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto". 
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3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

3.1. O Sistema de Folha de Pagamento deverá conter no mínimo as seguintes 

funcionalidades. 

3.1.1. Administração de folha de pagamento com controle preciso de 

todas as rotinas de Departamento Pessoal; 

3.1.2. Sistema flexível, adaptável a mudanças de legislação e necessidades 

legais específicas; 

3.1.3. Integração do sistema de folha de pagamento com o contábil 

(Siscont.net); 

3.1.4. Integração com Portal da transparência através de customização e 

acesso a dados; 

3.1.5. Medicina e segurança do trabalho; 

3.1.6. Controle de férias; 

3.1.7. Estar preparado para as obrigações contidas no E-social, inclusive a 

transmissão dos arquivos via webservices; 

3.1.8. Portal Web para acesso pelos servidores para emissão de 

contracheque, consulta e solicitação de programação de férias e ao 

controle de ponto. 

3.2. O Sistema de Folha de Pagamento deverá atender no mínimo aos 
seguintes macroprocessos. 

3.2.1.Registros Funcionais – Cadastro: 

3.2.1.1. Permitir o cadastro e a atualização dos dados previamente 

cadastrados quando do ingresso do colaborador, ou atualização 

dos dados para os já cadastrados. (Data de nascimento, estado 

civil, religião, escolaridade, nome da mãe e do pai, sexo, tipo 

de sangue, e-mail, data de admissão, categoria, dias de 

experiência e dias de prorrogação,  sindicato, carteira 

profissional, título de eleitor, CNH, entre outros). 
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3.2.1.2. Permitir a classificação dos colaboradores por categorias 

Empregados, Estagiários, Comissionados, Terceiros e 

organizados em situações Ativo, em admissão, em demissão, 

inativos, afastados, cedidos, efetivos, etc. 

3.2.1.3. Permitir validação de conteúdo de campos cadastrados como 

CPF, PIS, entre outros. 

3.2.1.4. Permitir o cadastro de dados da nacionalidade do servidor 

(brasileiro, naturalizado ou estrangeiro). 

3.2.1.5. Permitir a inclusão de imagens (foto, assinatura, impressão 

digital, documentos, entre outros) 

3.2.1.6. Permitir processos de geração de estabilidade para 

Aposentadoria, Mandato sindical, HIV, Licenças, Acidente de 

trabalho, CIPA, Férias, Gestante, Serviço militar, Retorno de 

auxilio doença, gerando seu histórico automaticamente. 

3.2.1.7. Permitir gerar afastamentos de acidente de trabalho, quando 

a informação for proveniente da empresa responsável pelo 

PCMSO, por doença, maternidade, serviço militar, férias, 

férias coletivas, rescisão, licença com vencimentos, licença 

sem vencimentos, aposentadoria por invalidez, entre outros, 

gerando seu histórico automaticamente. 

3.2.1.8. Permitir definir uma previsão de retorno, possibilitando 

também a prorrogação do afastamento, gerando seu histórico 

automaticamente. 

3.2.1.9. Permite a atribuição e alteração de cadastro de endereços; de 

cadastro de telefones; de cadastro de formações; de cadastro de 

habilitações; de cadastro de pensionistas; de cadastro de 

qualificações (cursos). 

3.2.1.10. Permitir a indicação de dependência dos dependentes (IRRF, 

Salário família, auxilio creche, entre outros). 

3.2.1.11. Permitir que a informação de histórico de dependentes seja 

considerada nos cálculos da folha de pagamento. 
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3.2.1.12. Permitir a emissão de alerta antes da exclusão automática dos 

dependentes capazes maiores de 21 anos ou 24 anos para 

estudantes. 

3.2.1.13. Permitir envio de alerta para dependentes especificando 

idade; 

3.2.1.14. Permitir o cadastramento de departamentos e controle de 

histórico das movimentações dos colaboradores; 

3.2.1.15. Permitir o cadastramento de eventos e sua total 

parametrização e com o controle de histórico de alterações; 

3.2.1.16. Permitir o cadastramento de no mínimo 15 (quinze) eventos 

fixos; 

3.2.2.Cargos e Salários: 

3.2.2.1. Permitir a organização dos grupos de cargos em Grade ou 

Classes, possibilitando a empresa definir. 

3.2.2.2. Permitir cadastrar tabela de faixas salariais, com sub-níveis. 

3.2.2.3. Permitir o cadastro de cargos e funções, com controle de 

histórico, com vinculação ou não a tabela de faixas salariais. 

3.2.2.4. Permitir cadastrar atividades ou tarefas adicionais no cargo. 

3.2.2.5. Permitir o cadastro de cargos comissionados e funções de 

chefia, armazenando seus históricos salariais. 

3.2.2.6. Permitir o controle e manutenção dos funcionários com 

funções de chefia em exercício bem como funcionários 

substitutos e titulares disponíveis. 

3.2.2.7. Permitir processos de reajuste e simulação de forma 

abrangente, definindo filtros e regras de reajuste por múltiplos 

intervalos de faixas salariais. 
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3.2.2.8. Permitir no processo de reajuste opções de reajustar por 

percentual, valores fixos, arredondamentos, gerando históricos 

com os motivos das alterações sobre a tabela de salários. 

3.2.2.9. Permitir simulações de reajustes para os casos de cargos 

comissionados, salários Individuais e funções de chefia, 

gerando o histórico de promoções, movimentações, entre 

outros motivos. 

3.2.2.10. Permitir processos de reajuste e simulação com reflexo nos 

cálculos da folha, benefícios e recolhimentos para avaliar o 

novo valor da folha de pagamento (Original, Simulado e 

Diferenças). 

3.2.2.11. Permitir o cancelamento da simulação ou reajuste, com 

exclusão automática dos históricos dos gerados. 

3.2.2.12. Permitir e garantir que os dados armazenados no Cargos e 

Salários, estejam integrados e sem redundância, com os outros 

módulos dos sistema. 

3.2.3. Controle de frequência: 

3.2.3.1. Permitir o acompanhamento dos afastamentos, em diversas 

situações, com possibilidade de cadastramento das situações 

dos afastamentos. 

3.2.3.2. Permitir o cálculo referentes às marcações de horas de 

qualquer categoria dos servidores. 

3.2.3.3. Permitir o controle de feriados, com a tabela de feriados 

podendo ser utilizada por unidade ou por escala. 

3.2.3.4. Permitir configurações de cálculo de Descanso Semanal 

Remunerado (DSR) e controle de saídas intermediárias. 

3.2.3.5. Permitir alterações e inclusões de novas regras de cálculo para 

situações específicas no tratamento da apuração da marcação 

de horas. 
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3.2.3.6. Permitir integrar diretamente com o a folha de pagamento toda 

as ocorrências apuradas (faltas, afastamento, DSR, férias, 

rescisão, atestados, entre outros). 

3.2.3.7. Permitir emitir relatório de justificativas de exceções para 

conferência dos empregados e superiores. 

3.2.3.8. Permitir emitir relatório de exceções, de acordo com a exceção 

desejada. 

3.2.4. Vale Transporte: 

3.2.4.1. Permitir o cadastro de calendário flexível considerando, dias 

úteis, feriados, trajetos, passes extras, dias alternados e ainda 

definição de dias fixos. 

3.2.4.2. Permitir o cálculo da folha por múltiplos períodos de 

pagamento no regime diaristas  

3.2.4.3. Permitir o cadastro de conduções com diversos modelos de 

cálculo para os meios de transporte (Ônibus, metrô, trem, 

balsa, entre outros) passe, tickets, mensal e valor fixo. 

3.2.4.4. Permitir o armazenamento de histórico das conduções 

utilizadas por qualquer colaborador, sem limites. 

3.2.4.5. Permitir o cálculo considerando os dias da competência, ou 

dias do mês subsequente ou anterior para apuração da 

quantidade de vale transporte. 

3.2.4.6. Permitir o armazenamento do histórico das alterações dos 

valores das tarifas das conduções, sem limites. 

3.2.4.7. Permitir o cálculo complementar com pagamento das 

diferenças do valor das tarifas na folha dos servidores. 

3.2.4.8. Permitir a exportação de dados do vale transporte para 

integração com empresas conveniadas. 

3.2.4.9. Permitir a emissão de relatórios para entrega, protocolo, entre 

outros. 
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3.2.5. Férias e Férias coletivas: 

3.2.5.1. Permitir o cadastro e armazenamento de períodos aquisitivos 

de férias (Proporcional, Vencido, Dobrado), quantidade de 

registros ilimitados para o histórico. 

3.2.5.2. Permitir a programação de férias e aviso de vencimento dos 

períodos adquiridos pelos empregados. 

3.2.5.3. Permitir o controle automático dos afastamentos e faltas nos 

períodos aquisitivos de férias, permitindo baixas especiais dos 

períodos adquiridos de férias. 

3.2.5.4. Permitir a mudança automática do novo período aquisitivo 

adquirido para os casos de férias coletivas, sobre empregado 

com dias insuficientes para férias. 

3.2.5.5. Permitir o cálculo das férias com múltiplos períodos 

aquisitivos. 

3.2.5.6. Permitir averbar mais de 30 dias férias por período de férias 

adquirido. 

3.2.5.7. Permitir configuração para pagamento do 1/3 de férias no gozo 

do primeiro período. 

3.2.5.8. Permitir calcular somente Abono de Férias no recibo de férias. 

3.2.5.9. Permitir calcular somente 1/3 de Férias no recibo de férias. 

3.2.5.10. Permitir calcular automaticamente as verbas adicionais de 

férias em verbas separadas. (Insalubridade, Tempo de serviço, 

Função Gratificada, Adicional Noturno, entre outras). 

3.2.5.11. Permitir a configuração de médias por sindicato com 

múltiplas opções de acumulação para (Horas extras, Valor 

variável, Horas adicional noturno, dentre outras). 

3.2.5.12. Permitir a configuração de médias distintas do cálculo de 

férias para o cálculo de rescisão. 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

3
3

 

3.2.5.13. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ 

memória do cálculo, detalhado por períodos adquiridos do 

empregado, mês a mês, valor, hora, quantidade acumuladas, 

valores corrigidos, avos, regra de cálculo aplicada. 

3.2.5.14. Permitir o extrato automático da composição de salário para 

Férias, detalhando os critérios e valores acumulados. 

3.2.5.15. Permitir o cálculo de provisão de férias com previsão de 

impostos, apurando automaticamente transferências de 

unidades e centros de custos, realizando a baixa dos valores na 

origem e carregando o saldo no destino. 

3.2.5.16. Permitir a emissão da provisão de férias analítico ou 

sintético, Avisos de férias, Recibos de férias, dentre outros 

relatórios 

3.2.6. Rescisão: 

3.2.6.1. Permitir a simulação do cálculo da rescisão. 

3.2.6.2. Permitir o cadastro e manutenção dos direitos na rescisão 

parametrizável por sindicato, ajustáveis pelo usuário. 

3.2.6.3. Permitir avisos automáticos sobre estabilidade (CIPA, 

Gestantes, Mandato sindical, HIV, dentre outras). 

3.2.6.4. Permitir o cálculo do aviso prévio com condições múltiplas 

para (30 dias, 45 dias, entre outros). 

3.2.6.5. Permitir o cálculo de rescisões normais e complementares, de 

forma individual e coletiva. 

3.2.6.6. Permitir o cálculo dos valores indenizados conforme causa e 

diretos do empregado (Férias, 13º Salário, Aviso prévio). 

3.2.6.7. Permitir a configuração de médias por sindicato com múltiplas 

opções de acumulação para (Horas extras, Valor variável, 

Horas adicional noturno, dentre outras). 
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3.2.6.8. Permitir a configuração de médias distintas do cálculo de 

rescisão para o cálculo de férias. 

3.2.6.9. Permitir o extrato automático: da composição de salário para 

Rescisão, detalhando os critérios e valores acumulados; da 

composição de salário para Férias, detalhando os critérios e 

valores acumulados; da composição de salário para 13º 

Salário, detalhando os critérios e valores acumulados; da 

composição de salário para Aviso prévio, detalhando os 

critérios e valores acumulados; da composição de salário para 

Salário mês, detalhando os critérios e valores acumulados. 

3.2.6.10. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ 

memória do cálculo, detalhado por períodos Férias adquiridos 

do empregado, mês a mês, valor, hora, quantidade acumuladas, 

valores corrigidos, avos, regra de cálculo aplicada. 

3.2.6.11. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ 

memória do cálculo, detalhado pelo período de 13º Salário do 

empregado, mês a mês, valor, hora, quantidade acumuladas, 

valores corrigidos, avos, regra de cálculo aplicada. 

3.2.6.12. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ 

memória do cálculo, detalhado pelo período de Aviso prévio 

do empregado, valor, hora, quantidade acumuladas, valores 

corrigidos, avos, regra de cálculo aplicada. 

3.2.6.13. Permitir o transporte automático de lançamentos entre folhas, 

Normal e Rescisão. 

3.2.7. 13º Salário: 

3.2.7.1. Permitir o cálculo de Adiantamento de 13º Salário em 

qualquer mês do ano de fevereiro a novembro. 

3.2.7.2. Permitir o cálculo de 13º Salário Integral. 

3.2.7.3. Permitir o controle automático dos afastamentos no período 

aquisitivo de 13º Salário, ajustando automaticamente o direito 

de avos/13º Salário. 
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3.2.7.4. Permitir calcular automaticamente as verbas adicionais de 

férias em verbas separadas. (Insalubridade, Tempo de serviço, 

Função Gratificada, Adicional Noturno, entre outras). 

3.2.7.5. Permitir a configuração de médias por sindicato com múltiplas 

opções de acumulação para (Horas extras, Valor variável, 

Horas adicional noturno, dentre outras); 

3.2.7.6. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ memória 

do cálculo, detalhado pelo período de 13º Salário do 

empregado, mês a mês, valor, hora, quantidade acumuladas, 

valores corrigidos, avos, regra de cálculo aplicada. 

3.2.7.7. Permitir o extrato automático da composição de salário para 

13º Salário, detalhando os critérios e valores acumulados. 

3.2.7.8. Permitir o cálculo de provisão de 13º Salário com previsão de 

impostos, apurando automaticamente transferências de 

unidades e centros de custos, realizando a baixa dos valores na 

origem e carregando o saldo no destino. 

3.2.7.9. Permitir a emissão da provisão de 13º Salário com dados 

analíticos e sintéticos. 

3.2.8. Cálculos: 

3.2.8.1. Permitir a realização de cálculos de origem não automática na 

folha de pagamento; 

3.2.8.2. Permitir a realização de cálculos com base em exercícios 

anteriores, tais como: Progressão funcional; adicional por 

tempo de serviço; insalubridade; auxilio natalidade; auxilio 

creche; pedidos fora do tempo. 

3.2.8.3. Consulta falta. 

3.2.8.4. Consulta homologação de atestado. 

3.2.8.5. Controle de declarações emitidas. 

3.2.8.6. Permitir consulta e tela dos recibos calculados. 
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3.2.8.7. Permitir parametrização das verbas de Base e Limite Margem 

Consignável, bem como as verbas de consignação por empresa 

de convênio. 

3.2.8.8. Permitir a inclusão de códigos de proventos ou descontos fixos 

no próprio cadastro do empregado, evitando a digitação 

mensal como uma variável, com limite mínimo de 15(quinze) 

eventos. 

3.2.8.9. Permitir recalcular um único funcionário pós-cálculo da folha, 

para evitar a necessidade de seguir todo o procedimento de 

geração e cálculo da folha. 

3.2.8.10. Permitir ajustes manuais na folha pré-fechamento mensal. 

3.2.8.11. Permitir que se configura qual a base de calculo do 

adiantamento salarial e se utilize, conforme a configuração, 

das verbas cadastradas em eventos fixos. 

3.2.9. Registros Financeiros: 

3.2.9.1. Permitir o Controle de: pagamento de exercícios financeiros; 

de pagamentos em rubricas não automatizadas; de cálculos 

manuais repetitivos; de descontos não consignados; das 

consignatárias; de pagamentos de gratificação, exoneração, 

progressão, substituição, todos desde a data de publicação da 

norma; do pagamento de pensão proporcional; de pagamento e 

descontos para exercícios anteriores; 

3.2.9.2. Permitir armazenar dados de terceiros pessoa física, jurídica e 

autônomos/ eventuais para cálculo mensal e recolhimento de 

encargos e impostos. 

3.2.9.3. Permitir a organização de regras de cálculo e cálculo exclusivo 

para: a categoria terceiros; para a categoria empregados; para a 

categoria aprendizes; para a categoria estagiários; para a 

categoria cargos comissionados; para a categoria requisitados. 

3.2.9.4. Permitir e controlar o cálculo de empregados com múltiplos 

vínculos. 
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3.2.9.5. Permitir definir a composição de salário para: cálculo de 

Férias, com recuperação mensal e média de valores da ficha 

financeira do empregado; para cálculo de Salário mês, com 

recuperação mensal e média de valores da ficha financeira do 

empregado; para cálculo de Rescisão, com recuperação mensal 

e média de valores da ficha financeira do empregado; para 

cálculo de 13º Salário com recuperação mensal e média de 

valores da ficha financeira do empregado; para cálculo de 

Aviso prévio, com recuperação mensal e média de valores da 

ficha financeira do empregado; para cálculo de Cargo 

comissionado, com recuperação mensal e média de valores da 

ficha financeira do empregado. 

3.2.9.6. Permitir alteração e o cadastro livre de novas regras de cálculo 

para qualquer categoria dos servidores. 

3.2.9.7. Permitir o armazenamento do histórico de informações 

financeiras e cadastrais sobre cálculos da folha, quantidade 

ilimitada de armazenamento de registros. 

3.2.9.8. Permitir a emissão de relatórios sobre as informações 

financeiras com várias opções de filtro, inclusive resumos 

sintéticos ou analíticos. 

3.2.9.9. Permitir o cadastro e armazenamento das tabelas com histórico 

sobre INSS, IRRF, salário mínimo, incidências legais, 

incidências para médias, parâmetros de cálculo do sindicato. 

3.2.9.10. Permitir a emissão de recibos e envelopes de pagamento com 

formato definido pelo usuário (folha, férias, rescisões e 

avulsos). 

3.2.9.11. Permitir a geração de crédito em conta via arquivo com 

layout previsto para múltiplos bancos, principalmente o layout 

adotado pela Caixa Economica Federal, do sistema Sicov. 

3.2.9.12. Permitir a atualização e recuperação automática dos 

históricos da ficha financeira em tempo de cálculo. 
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3.2.9.13. Permitir a organização e distribuição dos valores da folha 

para consulta dos servidores em Proventos, Descontos e 

Armazenadoras. 

3.2.9.14. Permitir para a categoria Terceiros armazenar e calcular os 

lançamentos de valores pagos a prestadores de serviços, para 

cálculo do INSS, IRRF, ISS, outros vínculos. 

3.2.9.15. Permitir a emissão e controle do Recibo de Pagamento 

Autônomo (RPA) para os terceiros. 

3.2.9.16. Permitir o cálculo de folhas complementares para Rescisão, 

13º Salário, Normal, dentre outras com consulta do cálculo 

original, complementar e diferenças. 

3.2.9.17. Permitir o cálculo retroativo do Dissídio Coletivo, assim 

como os seus recolhimentos e informações do SEFIP - Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social. 

3.2.9.18. Permitir a exportação e importação dos lançamentos ou 

movimentos manuais entre folhas (Rescisão, 13º Salário, Folha 

Normal, entre outras). 

3.2.9.19. Permitir lançamento individual ou coletivo de horas, 

quantidade e valor para qualquer categoria dos servidores. 

3.2.9.20. Permitir criar lançamentos fixos e programados, a prazo e em 

parcelas de valores na folha individual para qualquer categoria 

dos servidores. 

3.2.9.21. Permitir o cadastro, gerenciamento e cálculo de empréstimos 

qualquer categoria dos servidores, com dados e 

funcionalidades sobre: Valor presente; Valor futuro; saldo 

devedor; Juros; IOF; Suspensão; Quitação, com lançamento 

automático para folha. 

3.2.9.22. Permitir acessar os dados da ficha financeira de qualquer 

categoria dos servidores, sem necessidade de recuperação de 

backup dos anos anteriores. 
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3.2.9.23. Permitir a alterações do salário, gerando histórico 

automaticamente com dados de Data, Data da publicação e Nr. 

Documento. 

3.2.9.24. Permitir a emissão de recibos, envelopes de pagamento 

personalizados de acordo com a identidade visual da entidade. 

3.2.9.25. Permitir a emissão de relatórios que ofereçam suporte para 

promover a conferência dos lançamentos relativos à folha de 

pagamento. 

3.2.9.26. Permitir a emissão de relatórios sobre a ficha financeira, 

consolidando valores por: Competência; Categorias; Tipos de 

folha; Quebras definidas pelo usuário; Ordenação definida 

pelo usuário; Filtros definidos pelo usuário. 

3.2.9.27. Permitir elaborar quadros demonstrativos e relatórios 

gerenciais. 

3.2.9.28. Relatório de controle de tudo o que está sendo processado 

pela folha e não é automatizado e também o que está indicado 

como replicar automático por determinado tempo; 

3.2.9.29. Recolhimentos mensais e anuais: 

a) Permitir o recolhimento por competências fiscais, Mensal / 

Normal, décimo terceiro e complementar;  

b) Permitir considerar o cálculo das folhas especiais para 

recolhimentos;  

c) GRCS: Permitir a emissão e controle dos dados da Guia de 

Recolhimento da Contribuição Sindical;  

d) GPS: Permitir o controle automático do saldo de 

compensações; 

e) GPS: Permitir o controle do recolhimento mínimo;  

f) FGTS: Permitir o cálculo por Empresa, Filial ou empregado;  
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g) FGTS: Permitir a geração de dados e cálculo do SEFIP 

Mensal, Dissídio/Convenção e Parcelamento;  

h) FGTS: Permitir o armazenamento dos dados enviados podendo 

efetuar retificação;  

i) FGTS: Permitir a emissão da GRRF (Guia de Recolhimento 

Rescisório do FGTS) Eletrônica; 

j) DARF: Permitir a emissão do Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais;  

k) CAGED: Permitir a geração dos dados para Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados;  

l) RAIS: Permitir a geração dos dados para Relação Anual de 

Informações Sociais;  

m) DIRF: Permitir a geração dos dados para Declaração do 

Imposto de Renda Retido na Fonte;  

n) IRPF: Permitir a geração dos dados para o Comprovante de 

Rendimentos; 

3.2.9.30. Permitir armazenar historicamente todos os dados dos 

recolhimentos. 

3.2.9.31. Permitir acessar os dados dos recolhimentos, processados 

pelo sistema, sem necessidade de recuperação de backup dos 

anos anteriores. 

3.2.9.32. Controle do gerador de regras de lançamentos automatizados 

e temporizados de ações que não possam ser parametrizáveis; 

3.2.9.33. Fechamento da folha com controle de assinatura digital; 

3.2.9.34. Geração do arquivo de credito para instituição bancária; 

3.2.9.35. Controle do processo de transferência financeira à instituição 

bancária; 

3.2.9.36. Estatísticas, Metas e Indicadores. 
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3.2.10. Folhas Especiais: 

3.2.10.1. Permitir além dos tipos de folhas padrões do sistema a 

possibilidade de criar folhas especiais, que herdem regras de 

cálculo das folhas padrões do sistema, ou quando necessário 

permitir criar novas regras de cálculo para estas folhas 

especiais. 

3.2.10.2. Permitir que os cálculos gerados pelas folhas especiais, seja 

considerada pelas rotinas de cálculo complementar, 

recolhimentos e os próprios cálculos das folhas padrões do 

sistema. 

3.2.11. Progressões Funcionais: 

3.2.11.1. Permite a atribuição e alteração: do cargo e gera seu histórico 

automaticamente; do turno e gera o seu histórico 

automaticamente; do cargo comissionado e gera o seu 

histórico automaticamente; de função comissionada e gera o 

seu histórico automaticamente; de deficiência física e gera o 

seu histórico automaticamente; de cadastro de sindicâncias e 

processos administrativos disciplinares e penalidades 

aplicadas, gerando seu histórico automaticamente;  

3.2.12. Benefícios: 

3.2.12.1. Permitir configurar adicionais ou prêmios por tempo de 

serviço (ATS) determinados por valor fixo, por percentual 

sobre salário, sobre uma base pré-definida livremente pelo 

usuário; 

3.2.12.2. Permitir fixar os ATS: por período, isto é, os funcionários só 

recebem o Adicional ou Prêmio a cada período pré-definido; 

Para pagamento mensal, com reajustes programados a critério 

da empresa; 

3.2.12.3. Permitir trabalhar com limites de valores que a empresa 

estipula ou com número de recebimentos. 
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3.2.12.4. Permitir cadastrar: Plano de Saúde, com controle de valores 

por faixas salarial, diferentes por funcionário e dependentes; 

Auxílio-alimentação, com controle por quantidade (dias uteis) 

e valores fixos; Plano Odontológico, valor por funcionário e 

por dependente; Empréstimos, valor variável; Outros 

Benefícios (configuração genérica e suporte a qualquer 

Benefício). 

3.2.12.5. Permitir análise financeira detalhada dos investimentos 

realizadas pela empresa, sobre os benefícios concedidos. (valor 

empresa, valor funcionário, valor per capita) 

3.2.12.6. Permitir atribuir individualmente ou para determinados 

grupos de funcionários de forma permanente ou temporária os 

benefícios. 

3.2.12.7. Permitir exportar dados para fornecedores, solicitando 

inclusão, exclusão ou alteração dos pedidos de benefícios de 

acordo com a definição de dados da CONTRATADA. 

3.2.12.8. Permitir cadastrar Reembolsos, com mecanismos de 

lançamentos automáticos para a folha de pagamento dos 

funcionários sobre valores posteriormente reembolsados pela 

empresa. Armazenando o histórico dos lançamentos. 

3.2.12.9. Permitir concessão automática de benefícios na admissão, de 

acordo com parametrização prévia, encerrando 

automaticamente os benefícios no desligamento do 

funcionário. 

3.2.13. Medicina do Trabalho: 

3.2.13.1. Permitir o cadastro e manutenção dos exames médicos por 

fato gerador (Admissão, demissional, afastamento, retorno, 

mudança de cargo/função, periódico, entre outros). 

3.2.13.2. Permitir o cadastro de dados para o mapeamento dos exames 

a realizar de acordo com os fatos geradores, as funções e 

atividades do cargo e riscos (Segurança do trabalho). 
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3.2.13.3. Permitir o controle e aviso automático dos vencimentos das 

periodicidades de acordo com o mapeamento registrado, 

seguindo as orientações definidas pelo responsável do PCMSO 

– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

3.2.13.4. Permitir emitir relatório com exames a realizar, com a 

possibilidade de agendamentos para convocação dos 

servidores para realização dos exames periódicos vencidos ou 

a vencer; 

3.2.13.5. Permitir o cadastro e manutenção por qualquer categoria de 

servidores de exames complementares/ laboratoriais 

(hemogramas, IMC, registro do diagnóstico e medições). 

3.2.13.6. Possuir total integração, de forma automática, com o sistema 

de controle de frequência. 

3.2.13.7. Permitir a emissão de relatórios gerenciais com os dados de 

afastamento, com possibilidade de agrupamento por 

departamento, cargos, função e de forma sintética e analítica.  

3.2.14. Outros: 

3.2.14.1. Emitir os relatórios com opção de exportação nos formatos: 

xls, doc, pdf, txt, html, csv e xml. 

3.2.14.2. Permitir a geração de informações anuais como DIRF e 

RAIS, nos padrões da legislação vigente. 

3.2.14.3. Emitir folha de pagamento completa ou com quebras por 

unidades administrativas. 

3.2.14.4. Emitir folha líquida, contendo matrícula, nome, CPF e salário 

líquido do servidor/funcionário, além de emitir por banco e 

agência. 

3.2.14.5. Possuir gerador de relatórios com livre parametrização. 

3.2.14.6. Efetuar automaticamente a dedução referente ao Teto 

Constitucional, com verba de desconto. 
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3.2.14.7. Se o sistema for por módulo, deve existir a integração total 

dentre eles e esta integração deve ser de forma automática ou, 

em casos que dependam de autorização, que não seja por 

exportação e importação de arquivos. 

3.2.15. e-Social: 

3.2.15.1. O sistema deve atender todos os requisitos que a legislação 

atual disciplina como necessário para atendimento ao E-social, 

portanto o sistema deve possuir todas as funcionalidades para a 

completa automatização do envio das informações para o e-

social. 

3.2.15.2. O sistema deverá se manter atualizado em relação as 

mudanças que poderão ser introduzidas referente ao e-social. 

3.2.16. Integração com o sistema Contábil: 

3.2.16.1. A integração deve atender ao layout contido no anexo I deste 

Termo de Referência. 

3.2.17. Portal Web: 

3.2.17.1. Deve existir a integração total com o sistema de folha de 

pagamento e seus módulos, se houverem, e esta integração 

deve ser de forma automática ou, em casos que dependam de 

autorização, que não seja por exportação e importação de 

arquivos. 

3.2.17.2. Deve possibilitar acesso ao sistema de controle de ponto pelo 

servidor, em modo consulta, com informação completa, com 

filtro de data inicial e final e demonstrando coluna com o saldo 

de banco de horas. 

3.2.17.3. Deve possibilitar consulta pelo servidor das justificatias de 

ausências apresentadas. 

3.2.17.4. Deve possibilitar a inclusão de programação de férias pelo 

servidor. 
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3.2.17.5. O sistema deve permitir o acesso simultânio ao Portal Web 

de até 80 (oitenta) colaboradores. 

3.2.17.6. Deve permitir a solicitação de férias para o fluxo de 

aprovação da hierarquia superior ou de acordo com legislação 

e portarias relacionadas vigentes. 

3.2.18. Sistema de Controle de Frequência 

3.2.18.1. Deve existir a integração total com o sistema de folha de 

pagamento e seus módulos, se houverem, e esta integração 

deve ser de forma automática ou, em casos que dependam de 

autorização, que não seja por exportação e importação de 

arquivos. 

3.2.18.2. Deverá efetuar a emissão de relatório de absenteísmo, com 

possibilidade de agrupamento por departamento, cargos, 

função e de forma sintética e analítica, com os motivos de 

afastamentos. 

3.2.18.3. Deve possibilitar a importação de forma programada e 

automática do arquivo gerado pelo Registrador Eletrônico de 

Ponto Biométrico ou, se assim for possível, integração por 

conexão direta. O Registrador Eletrônico de Ponto Biométrico 

é o Modelo Inner REP Biométrico 2i, da fabricante Top Data. 

3.2.18.4. Deve atender a Portaria MTE 1510/2009, inclusive com a 

impressão da folha de frequência mensal. 

3.3. Perfis de acesso 

3.3.1.1. Permitir a criação de perfis de acesso com atribuições de 

permissões de acessos diferenciados para cada perfil; 

3.3.1.2. Cada usuário deverá ser atrelado a um ou mais perfis de 

usuário, o que definirá quais funcionalidades e ações o mesmo 

poderá executar no sistema; 
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3.3.1.3. Para cada usuário poderá ser definido a quais áreas da 

estrutura organizacional ele poderá alterar, visualizar ou não 

ter permissão de acesso. 

3.4. O Sistema de Folha de Pagamento deverá atender aos seguintes 

requisitos de configuração e parametrização. 

3.4.1. Permitir configuração de acesso ao banco de dados de sistema; 

3.4.2. Permitir configuração de acesso aos bancos de dados de integração; 

3.4.3. Permitir parametrização das incidências dos eventos; 

3.4.4. Permitir a parametrização da exportação contábil; 

3.4.5. Permitir a parametrização das tabelas legais (INSS, FGTS, IRRF); 

3.5. O sistema de folha de pagamento deve possuir no mínimo 

funcionalidades de relatório a seguir. 

3.5.1. Relatórios com filtros de seleção para impressão de: 

a) Contra-Cheques; 

b) Aviso e Recibos de Férias e Adiantamentos; 

c) Contrato de Trabalho; 

d) Cadastro Funcional; 

e) Previsão e realização de férias por área; 

f) Folha de Pagamento analítica com resumo dos eventos e tributos; 

g) Provisão de Férias e 13º Salário com os tributos; 

h) Comprovante de Rendimento Anuais (IRRF); 

i) Relatório analítico para conferência da RAIS e DIRF; 

4. DO VALOR DE REFERÊNCIA 
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4.3. O valor estimado para a contratação será de R$ 439.056,10 (quatrocentos 

e trinta e nove mil, cinquenta e seis reais e dez centavos), já incluídos o 

fornecimento de materiais e encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, lucro, custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, custos de administração, serviços e outras despesas 

que se fizerem indispensáveis à perfeita execução deste objeto. 

4.4. A composição dos custos estimados para cada item está demonstrada na 

planilha abaixo: 

 

 

 
MÉDIA POR ITEM 

ITEM QTD OBJETO UNT TOTAL 

1 1 

Licença de Cessão de Direito de Uso para 200 

(duzentos) colaboradores ativos e 3 (três) usuários 

simultâneos 

R$ 27.581,37 R$ 27.581,37 

2 1 Serviço de Implantação do Sistema R$ 230.913,09 R$ 230.913,09 

3 1 Serviço de Migração de Dados do Sistema legado R$ 18.918,88 R$ 18.918,88 

4 1 
Serviço de integração com o sistema contábil e com o 

sistema de controle de frequência 
R$ 44.897,83 R$ 44.897,83 

5 1 
Treinamento de 40h para 3 usuários chave e 3 

técnicos de TI. 
R$ 13.713,71 R$ 13.713,71 

6 1 Portal Web R$ 5.499,06 R$ 5.499,06 

7 160 
Serviço de customização, mudanças, capacitação e 

consultoria (UST) - Anual 
R$ 180,17 R$ 28.827,20 

8 24 Unidade de deslocamento (UD) - Anual R$ 180,00 R$ 4.320,00 

9 12 
Serviço de atualização, documentação e suporte do 

sistema - mensal   
R$ 2.681,41 R$ 32.176,92 

10 12 Serviço de hospedagem dos sistemas - mensal R$ 1.789,33 R$ 21.471,96 

 
R$   428.320,02 

4.5. A proposta apresentada deverá conter o valor para cada item, não sendo 

aceita a proposta cujo valores sejam superiores ao valor unitário/global 

estimado. 

4.6. O licenciamento da Solução não poderá apresentar incremento 

financeiro vinculado a futuros upgrades, ações corretivas ou adaptativas 

durante a vigência do Contrato. 
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4.7. A CONTRATANTE deve fornecer o valor, em reais, do custo de 1 

(um) UST e assim ser possível o faturamento e pagamento, quando 

solicitado como serviço avulso ao cronograma de pagamento. 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

5.1. O cronograma de entrega/execução é uma ferramenta que visa 

contemplar as diferentes etapas dos serviços que serão executados, 

contemplando os períodos estimados de tempo necessário para cada fase. 

5.2. Os prazos abaixo contam a partir da data de solicitação formal pela 

CONTRATANTE. 

 

 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

PRAZO TOTAL ESTIMADO PARA 

CONCLUSÃO DE CADA ITEM 

 

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 

 

DETALHAMENTO DOS PRAZOS 

a) 
Implantação do Sistema de Folha de 

Pagamento com a Cessão de Uso 
X   

b) Migração dos dados 
 

X  

c)  Treinamento X   

d) Integração 
 

 X 

e) Portal Web  X  

f) Customizações 
De acordo com cronograma proposto e 

aprovado 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. Pelo objeto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor para 

cada item, sendo observado o cronograma de execução. 

6.2. O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após atesto do fiscal do 

contrato mediante à apresentação da nota fiscal/fatura, devendo ser 

emitida e entregue em duas vias acompanhadas dos comprovantes de 

regularidade fiscal, fundiária e previdenciária, documentação esta que 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

4
9

 

pode ser substituída, a critério da CONTRATANTE, pela verificação 

junto ao SICAF. 

6.2.1. A nota fiscal deverá ser emitida sempre após a data final de 

execução dos serviços, não sendo admitida sua emissão sem a 

conclusão dos serviços a que se refererem a nota fiscal. 

6.2.2. Deverá constar a informação na nota fiscal o qual período se refere 

os serviços ali discriminados em relação ao pagamento do Serviço 

de atualização, documentação e suporte do sistema e do Serviço de 

hospedagem dos sistemas. 

6.2.3. Ao final de cada fase da execução contratual, a CONTRATADA 

apresentará nota fiscal com os valores condizentes a etapa de 

execução efetivamente concluída. 

6.2.4. Sendo constatada alguma incorreção na nota fiscal/fatura, a 

CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante 

indicação do motivo que possibilite a correção do erro, devolverá o 

documento. 

6.2.5. Sendo considerada procedente a constatação da CONTRATANTE, 

o pagamento será feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente corrigida. 

6.2.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do serviço, 

podendo ser o valor devido utilizado para cobrir dívidas de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

6.3. Respeitado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, os 

encargos previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela 

CONTRATANTE. 

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas nas Notas de Pré-

empenho abaixo relacionadas: 
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Número da nota de Pré-

empenho 
Rubrica 

 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 

Sistemas de Processamento de Dados 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064  

Seleção e Treinamento - PJ 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 

Manutenção e Conservação de Software - PJ 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 

Hospedagem de Sistemas - PJ 

 

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO pelo 

valor global, com o atendimento de todos os dispositivos legais para 

contratação com a Administração Pública. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. Composição da solução para o sistema de Folha de Pagamento 

9.1.1. Lista de itens que compõe a solução. 

a) Licenças de uso de software permanente e não exclusivo que 

implemente o Sistema de Folha de Pagamento, e softwares 

adicionais necessárias à operacionalização do sistema em todos os 

ambientes (treinamento, homologação e produção); 

b) Serviços de Instalação dos softwares nucleares e adicionais; 

c) Serviços de Implementação de funcionalidades mínimas em falta; 

d) Serviços de Customização e Mudança; 

e) Serviços de Consultoria; 

f) Serviços de Treinamento e Capacitação; 
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g) Serviços de MIGRAÇÃO e Saneamento de dados a partir dos 

sistemas legados; 

h) Serviço de atualização e suporte do sistema 

i) Serviço de Documentação do planejamento e realizações;  

j) Serviço de Hospedagem dos sistemas. 

9.1.2. As licenças de uso devem ser por prazo indeterminado, caracterizar 

cessão de direitos patrimoniais ao CFMV, em atendimento ao 

disposto no caput do artigo 111 da Lei nº 8.666/1993. 

9.1.3. Deve ser fornecida licença de uso para os ambientes de 

homologação, produção e treinamento. 

9.1.4. A CONTRATADA deve fornecer licenças em quantidade e 

distribuição suficientes para atender o número de usuários, os níveis 

de serviço e as características de infraestrutura, segurança e 

auditoria descritas neste documento. 

9.1.5. A CONTRATADA deverá prover a quantidade necessária de 

licenças de softwares adicionais para atender plenamente a 

implantação da solução objeto do edital. 

9.1.6. A CONTRATADA é a responsável por todos os custos necessários 

para integração e compatibilidade do Sistema Folha de Pagamento 

fornecido com qualquer software adicional que faça parte da 

Solução, na vigência do contrato. 

9.1.7. A CONTRATADA deverá apresentar documentos comprobatórios 

de que é detentora do direito de utilização dos softwares adicionais 

fornecidos pelo fabricante destes, que serão utilizados na solução 

ofertada, deverá garantir que o direito de uso pelo 

CONTRATANTE se dê em caráter perpétuo, assim como o suporte 

destes softwares pelos respectivos fabricantes durante a execução 

do contrato. 

9.2. Plano de Comunicação 

9.2.1. A CONTRATADA elaborará um plano de comunicação de projeto 

para determinar os meios de comuncação, artefatos de comucação, 
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artefatos de aprovações e frequência de comuncação em coerência 

com os processos apresentados pelo CFMV. O plano de 

comunicação elaborado deve ser aprovado pela CONTRATANTE. 

9.2.2. As comunicações durante a implantação do Sistema, entre as 

equipes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão ser 

realizadas em língua portuguesa. 

9.2.3. As trocas de informações de execução do projeto deverão fazer uso 

do plano de comunicação. 

9.2.4. O plano de comunicação deve ser documentável e agio suficiente 

para não atrasar as tarefas de execução do contrato. 

9.2.5. O plano de comuncação deve possibilitar o arquivamento do 

mesmo em meio físico e eletrônico. 

9.2.6. A documentação produzida durante a execução do contrato, 

incluindo, atas de reunião, documentação técnica, relatórios, 

manuais e outros tipos de documento, deverá ser elaborada em 

língua portuguesa.  

9.3. Implantação do Sistema: 

9.3.1. A implantação das funcionalidades mínimas deverá ocorrer em 1 

(uma) fases. 

9.3.2. Deve ocorrer planejamento e apoio à execução da entrada em 

produção e operação assistida por período programado do Sistema 

contratado e suas integrações.  

9.3.3. A Implantação deverá ser realizada pela CONTRATADA, nos 

prazos previstos, atendendo a todos os requisitos constantes neste 

documento.  

9.3.4. Para a realização das atividades de implantação do Sistema, a 

equipe da CONTRATANTE será composta por Gerente de Projeto, 

equipe especializada em Gestão de Pessoal e equipe técnica de TI.  
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9.3.5. A implantação, a ser realizada pela CONTRATADA, deve 

necessariamente incluir as seguinte etapas que serão ordenadas 

seguindo o planejamento do projeto:   

a) Fornecimento de Licenças de Software;  

b) Planejamento de Comunicação; 

c) Planejamento do Projeto;  

d) Mapeamento e Redesenho de Processos;  

e) Análise e Adequação do Sistema aos Processos da Instituição;  

f) Instalação e Parametrização;  

g) Importação e Carga de Dados;  

h) Testes;  

i) Treinamento dos Usuários-Chave, Multiplicadores e Equipe de TI;  

j) Preparação para entrada em produção;  

k) Estabilização e Acompanhamento do Sistema;   

l) Documentações; 

m) Customizações e mudanças; 

n) Gerenciamento do Projeto.   

 

9.3.6. A CONTRATADA apresentará relatórios de execução parcial e 

final e as respectivas documentações técnicas para aceite pela 

CONTRATANTE em períodos definidos pela CONTRATANTE de 

acordo com as características do objeto.  

9.3.7. Os relatórios e documentos devem ser apresentados nas reuniões 

periódicas de status ao longo de toda a implantação.  

9.3.8. Os dados disponibilizados no Sistema são de propriedade e uso 

exclusivo da CONTRATANTE. 

9.3.9. A CONTRATADA elaborará documentação de banco de dados, 

como diagramas por assunto, dicionário de dados e procedimentos, 

com objetivo de possibilitar integrações posteriores ou extração de 

informações; 

9.3.10. Em relação a todas as entregas a serem efetuadas, os produtos 

de software e respectivas rotinas de execução deverão funcionar 
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plenamente no Ambiente de Homologação do CFMV antes de 

serem transferidos ao ambiente de produção ou operação; 

9.4. Migração de Dados: 

9.4.1.  A CONTRATADA deve efetuar a migração dos dados do sistema 

atual do CFMV para o novo sistema. 

9.4.2. Para fins informativos, o sistema atual do CFMV é o ProContábil 

GOLD, da empresa Prosoft, com o banco de dados Pervasive. 

9.4.3. O CFMV se limita a fornecer o banco de dados sendo de total 

responsabilidade da CONTRATADA todo tratamento necessário 

para a obtenção dos dados para a migração. 

9.4.4. O objetivo da migração de informações consiste na carga de dados 

para assegurar que os processos do Sistema, suportados 

atualmente pelos sistemas legados, tenham continuidade a partir 

da implantação do Sistema de Folha de Pagamento contratado.  

9.4.5. A CONTRATADA deverá efetuar a extração dos dados dos 

sistemas legados do CONTRATANTE, formando assim novo 

banco de dados para o uso do sistema contratado. 

9.4.6. A CONTRATADA ficará responsável por todas as etapas da 

extração, tais como conhecer o banco de dados, efetuar rotinas 

para extração e gravação, testes e conferência do resultado. 

9.4.7. A CONTRATANTE disponibilizará técnicos para subsidiar a 

CONTRATADA no trabalho de elaboração do “de-para” de 

campos, origem e destino, que será utilizado na regra de migração 

de dados. 

9.4.8. Havendo inconsistências físicas ou lógicas nos dados do sistema 

legados, a CONTRATANTE deverá ser consultada para decidir 

sobre os procedimentos que a CONTRATADA deverá efetuar 

para solucioná-las. 

9.4.9. A CONTRATANTE fará uma verificação final do resultado da 

extração com subsidio da CONTRATADA, após a conclusão dos 
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trabalhos pela CONTRATADA de migração, com intuito de 

homologar os resultados finais das migrações/conversões. 

9.4.10. Para a carga de dados, deverá ser adotado o método descrito a 

seguir:  

9.4.10.1. Criação do Plano de Migração documentado e 

aprovado pela CONTRATANTE contemplando:   

i. Definição dos dados para carga, seus atributos e dados de 

controle necessários, permitindo a avaliação de volumes, das 

complexidades e dos requisitos de qualidade envolvidos para 

o planejamento das próximas etapas;    

ii. Definição da estratégia das cargas, considerando qualidade da 

informação, volume e complexidade;   

iii. Mapeamento dos sistemas e bases de informações que 

servirão de origem para o processo de extração dos dados.  

iv. Script de testes para avaliar consistência dos dados 

importados. 

 

9.4.10.2. Testes de volume/carga para avaliar a necessidade de ajustes 

no ambiente de hardware ou de recursos adicionais;  

9.4.10.3. Elaboração de leiautes para a importação dos dados para o 

Sistema de Folha de Pagamento contratado;  

9.4.10.4. Carga de dados final para a migração definitiva dos dados. 

9.4.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA, gerar os arquivos, 

conforme os leiautes definidos nessa etapa com subsidio e 

acompanhamento da equipe técnica da CONTRATANTE, 

respectivamente. 

9.4.12. O plano de projeto definirá as fases e informações necessárias para 

migração de acordo com o escopo de implantação. 

9.5.  Serviços de customização, mudanças, capacitação e consultoria 

9.5.1. Para mensuração do custo das solicitações de customização e 

mudança será adotada a Unidade de Serviço Técnico (UST) 
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como métrica de esforço para execução de atividades, e a 

Unidade de Deslocamento (UD) como custo com 

deslocamento de equipe da CONTRATADA.  

9.5.2. As solicitações da CONTRATANTE devem ser registradas 

por meio de Ordens de Serviço (OS) que deverão ser 

analisadas pela CONTRATADA e decompostas em 

atividades, e essas classificadas conforme sua complexidade. 

9.5.3. O orçamento para execução da Ordem de Serviço deverá ser 

apresentado à CONTRATANTE para aprovação, contendo 

cronograma, prazos, composição de atividades e seus esforços 

em UST e a quantidade de UD necessárias para atendimento à 

OS, se for o caso. O custo total, em Reais, para a OS obtém-se 

pelo somatório das multiplicação das UST’s e UD’s por seus 

respectivos valores unitários. 

9.5.4. A CONTRATADA deverá apresentar comprovações de 

execução das atividades, assim como, comprovantes de 

deslocamento para posterior ateste e pagamento pela 

CONTRATANTE. 

9.5.5. Abaixo segue o quadro de referência para mensuração da 

complexidade em UST. 

ATIVIDADES 

Quantidade de 

UST 

Complexidade 

Baixa Média Alta 

Formulário de Cadastro 2 5 10 

Criação de Tela de Usuário 2 4 10 

Criação de Relatório 2 6 12 

Consulta e exibição de informações do banco de dados com filtros em 

tela 

2 4 8 

Consulta e emissão, impressão de relatório em tela 3 5 10 

Emissão, impressão de nota, recibo, certidão e afins com dados fixos 1 3 8 

Emissão, impressão de nota, recibo, certidão e afins com dados 

dinâmicos (mesclagem) 

2 5 10 

Exibição de gráfico de informações em tela 2 4 8 

Tela de consulta, emissão, impressão de relatório com gráfico de 4 6 8 
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informações 

Rotina específica de manipulação de dados individual (gerar, cancelar, 

pagar, etc.) 

2 5 10 

Rotina de cálculo/validação para persistência de dados 3 6 10 

Rotina de manipulação de dados em formato coletivo ou em lote 4 8 14 

Assistente (wizard) de manipulação de dados pelo usuário 4 10 20 

Criação e aplicação de configuração de parâmetros para rotinas 

específicas 

2 5 10 

Parametrização de rotinas existentes 1 2 5 

Criação de componente para aplicação em cadastros/consultas 2 4 10 

Construção de scripts SQL de ajuste de dados (scripts) 1 5 10 

Construção de scripts SQL de extração de informações (scripts) 1 3 10 

Serviço de integração com sistemas de terceiros (webservice, SOA) 4 8 14 

Serviço de integração com sistemas próprios (nativa no mesmo 

Sistema Integrado) 

1 3 6 

Rotina de emissão de alerta, notificação via sistema 1 3 5 

Rotina de envio de e-mails automáticos 2 5 8 

Exportação de dados via arquivo em formato texto (txt, xml, JSON) 3 6 10 

Importação de dados via arquivo em formato texto (txt, xml, JSON) 3 8 14 

Análise e Elaboração de protótipo não funcional para aprovação de 

requisitos 

3 8 12 

Refatoração de rotina para melhoria de desempenho 

(processamento/consulta/gravação/exportação) 

3 8 15 

Criação e aplicação de permissão de acesso por usuário  1 2 6 

Rotina de geração de arquivo remessa em leiaute predefinido  5 12 18 

Rotina de processamento de arquivo retorno em leiaute predefinido  8 10 18 

Rotina de processamento agendado, em segundo plano, rotina batch 5 8 14 

Alterações de formulários de cadastros 1 6 12 

Alterações de exibições e/ou relatórios 1 3 10 

Alterações de Rotinas de processamento 1 6 12 

Alterações de serviços de integração 1 6 12 

Alterações de parametrizações 1 2 5 

Alterações de scripts de acesso a dados 1 6 15 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação 

dentro na cidade sede da contratada por uma pessoa no período de 4 

horas 

- - 1 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação 

fora da cidade sede da contratada por uma pessoa no período de 4 

horas 

- - 1,5 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação 

fora da cidade sede da contratada por uma pessoa no período de 1 dia 

- - 2 
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com pernoite 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento na cidade da sede da 

contratada por 4 horas 

0,3 - - 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento fora da cidade de sede 

da contratada por uma pessoa no período de 4 horas 

0,6 - - 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento fora da cidade de sede 

da contratada por uma pessoa no período de 1 dia com pernoite 

1 - - 

Análise de requisitos e coleta de informações com definição de 

solução dentro da cidade sede da contratada no período de 4 horas 

- 2 4 

Análise de requisitos, diagnóstico e coleta de informações com 

definição de solução, fora da cidade de sede da contratada, por uma 

pessoa, no período de 4 horas 

- 2,5 4,5 

Análise de requisitos, diagnóstico e coleta de informações com 

definição de solução fora da cidade de sede da contratada por uma 

pessoa no período de 1 dia com pernoite 

- 3 5 

 

9.5.6. As atividades realizadas fora da sede da contratada, com ou 

sem pernoite, possuem valores diferenciados por necessitar 

custos extras para manter o funcionário da CONTRATADA 

fora do seu ambiente nativo de trabalho. Todos os custos 

necessários para realização da atividade são de 

responsabilidade exclusivas da CONTRATADA. 

9.5.7. A tabela abaixo serve como base para definição da 

complexidade e significados de termos para as atividades em 

UST. 

Termo Descrição 

Complexidade Baixa  Atividades de construção ou manutenção na operação de criação, 

alteração, exclusão, atualização e marcação realizadas em 1 (uma) 

entidade de negócio com regras de negócio própria da entidade de 

negócio em questão. 

Complexidade 

Média 

Atividades realizadas em até 3 entidades de negócio relacionadas 

onde são necessários aplicação de regras de negócio de 

operação/rotina/tratamento de exceções que tem influência em 

outras regras de negócio. 

Complexidade Alta Atividades realizadas em mais de 3 entidades de negócio que não se 

enquadram em outros níveis de complexidade e que necessitam de 

envolvimento de especialista no assunto da atividade para a correta 

execução e produto entregue. 
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Entidade de Negócio Algo integrante essencial de um sistema que possui atributos 

próprios para caracteriza-lo de forma única e significativa.  

São exemplos, um conjunto de tabelas para representar: Cliente e 

suas classificações, Carro e tabelas de caracterizações, Evento e 

atributos de organização. 

Referência: 

http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/modguide/md_bent.htm 

 

9.5.7.1. Abaixo segue o quadro de referência para mensuração do 

deslocamento para execução de atividades, onde o trecho é 

referente ao deslocamento entre origem e destino, descartando 

trechos intermediários. 

ATIVIDADE QUANTIDADE DE UD 

Deslocamento de uma pessoa entre cidades aeroportuárias 

(por trecho) 
1 

 

9.6. Serviço de atualização do sistema 

9.6.1. Estes serviços serão contratados com objetivo de garantir  

atualização às soluções durante e depois de concluídos os serviços 

de implantação e acompanhamento após a implantação. 

9.6.2. Durante o processo de implantação dos módulos do sistema e seus 

subsistemas e de toda a vigência do contrato, a CONTRATADA 

deverá manter assistência especializada para: 

a) Identificar e corrigir as causas de possíveis erros ou mau 

funcionamento das funcionalidades objeto deste edital. 

b) Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados. 

c) Orientar ou aplicar soluções alternativas para os erros ou mau 

funcionamento dos módulos. 

d) Disponibilizar as versões mais atualizadas de todos os módulos 

ofertados para proceder a imediata substituição das versões 

anteriores. 

e) Atualizar e entregar a documentação dos módulos quando houver 

melhorias ou adequações realizadas. 
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9.6.3. As substibuições de versões ou manutenções evolutivas, adaptativas 

e corretivas deverão ser notificadas com antecedência e data 

prevista para a sua implantação em produção de acordo com o 

plano de comunicação. 

9.6.4. A CONTRATADA deve realizar manutenções adaptativas, 

corretivas e evolutivas decorrentes de mundaças na legislação 

federal, estadual ou municipal sem ônus para a CONTRATANTE 

durante o período de execução do serviço de atualização, 

documentação e suporte do Sistema. 

9.7. Serviço de Suporte 

9.7.1. Fornecimento de suporte técnico especializado, no endereço da 

CONTRATANTE, em caso de não resolução das pendências com 

uso do plano de comuncação;  

9.7.2. Este serviço será contratado com objetivo de garantir o suporte a 

soluções durante e depois de concluídos os serviços de implantação 

e acompanhamento após a implantação. 

9.7.3. Durante o processo de implantação dos módulos do sistema e seus 

subsistemas e de toda a vigência do contrato, a CONTRATADA 

deverá manter assistência especializada para: 

a) Esclarecer questões relacionadas ao uso operacional do sistema e 

subsistemas sob licença. 

b) Identificar e corrigir as causas de possíveis erros.  

c) Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados. 

d) Orientar sobre alternativas de operação. 

9.7.4. O atendimento do suporte técnico deverá ocorrer durante o horário 

de 07:00 às 18:30 horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os 

feriados em que não houver expediente na CONTRATANTE. 

9.7.5. Para efeito de apuração do prazo de atendimento de uma 

solicitação, será considerada como “data e hora de abertura da 

solicitação” a data e hora que a CONTRATADA receber a 
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solicitação. Será considerada como “data e hora de entrega” a data e 

hora que a CONTRATANTE receber a solução dada pela 

CONTRATADA, a qual será realizada através do esclarecimento de 

dúvidas para demandas do tipo “DUVIDAS” e através da 

disponibilização de nova versão do Sistema para solicitações do 

tipo “ERROS” e “CUSTOMIZAÇÕES”; 

9.7.6. As solicitações de serviço ou de entrega de serviços poderão ser 

realizadas via e-mail, ofício, telefone, help desk ou pessoalmente, 

sendo que para cada evento deverá ser gerado um protocolo de 

atendimento correspondente, de acordo com o plano de 

comunicação. 

9.7.7. A CONTRATADA disponibilizará ferramenta on-line para que a 

CONTRATANTE possa acompanhar as solicitações, seus prazos, 

as entregas e as previsões de atendimento. 

9.7.8. Quando confirmada pela CONTRATANTE que a causa da 

indisponibilidade do Sistema foi falha do hardware ou falha do 

software provido pela CONTRATADA, no cálculo dos indicadores 

de níveis de serviço não será computado o tempo, até o 

restabelecimento do mecanismo que falhou. 

9.7.9. Ao abrirem chamados para solicitar serviço de suporte técnico, as 

unidades da CONTRATANTE classificarão as situações/problemas, 

quanto ao TIPO, conforme abaixo: 

a) ERROS: Solicitações para correções de funcionalidades dos 

sistemas que deixaram de executar ou passaram a executar de 

forma incorreta ou diferente de como já vinham sendo 

executadas, ou quando se tratar de customizações e as novas 

funcionalidades não estejam de acordo com os requisitos 

definidos. São solicitações que necessitam alterar os códigos 

fontes ou desenvolver rotinas especiais. 

b) DÚVIDAS: Solicitações para auxílio na operação dos sistemas ou 

em procedimentos operacionais do cliente. São solicitações que 

não necessitam alterar os códigos fontes ou fazer rotinas 

especiais para atender. 
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c) CUSTOMIZAÇÔES: Solicitações que necessitam alterações em 

códigos fontes ou desenvolvimento de novas rotinas, por motivo 

de mudanças na realidade do cliente, modificações de 

procedimentos operacionais, melhoria de processos, alterações 

na legislação vigente e outras. 

9.7.10. Ao abrirem chamados para solicitar serviço de suporte 

técnico, as unidades da CONTRATANTE classificarão as 

situações/problemas, quanto a TEMPESTIVIDADE, conforme 

abaixo: 

a) CRÍTICAS: Relacionadas a funcionalidades dos módulos que 

prejudicam o atendimento aos clientes externos (profissionais e 

PJ inscritos e demais entidades) ou impedem que a 

CONTRATANTE cumpra suas obrigações com prazos 

estabelecidos e inadiáveis ou ainda prejudicam sua imagem. 

b) GRAVES: Relacionados a funcionalidades dos sistemas que 

prejudicam o atendimento interno ou impedem que a 

CONTRATANTE cumpra suas obrigações com prazos 

estabelecidos, mas que podem ser adiados ou que não 

prejudiquem sua imagem. 

c) IMPORTANTES: Relacionadas as funcionalidades dos sistemas 

que não prejudicam a operacionalização da CONTRATANTE. 

9.7.11. A CONTRATADA deverá solucionar os problemas 

conforme os seguintes prazos, considerando horas úteis de segunda 

a sexta exceto feriados nacionais: 

CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS DE ATENDIMENTO 

Classificação da Solicitação 
Prazo máximo de Atendimento 

Tipo Criticidade 

Erros 
Críticos 6 horas úteis 

Graves 12 horas úteis para Solução Definitiva 
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Importantes 36 horas úteis para Solução Definitiva 

Dúvidas 

Críticos 2 horas úteis 

Graves 8 horas úteis 

Importantes 24 horas úteis 

Customizações 

Críticos 

Negociado entre as partes. Graves 

Importantes 

 

9.8. Treinamento 

9.8.1. A CONTRATADA deve elaborar o plano, produzir os materiais, 

executar o treinamento e monitorar os resultados.  

9.8.2. Os treinamentos dos usuários do Software deverão ser realizados 

presencialmente em momento solicitado pela CONTRATANTE, 

nas instalações indicadas pela  CONTRATANTE e de acordo com 

o cronograma proposto pela CONTRATADA e aceito pela 

CONTRATANTE.  

9.8.3. Em caso de impossibilidade de treinamento presencial, será 

definido o método pela CONTRATANTE; 

9.8.4. As propostas de espaço físico, infra-estrutura e recursos necessários 

para o treinamento, serão analisados e aprovados pela 

CONTRATANTE. 

9.8.5. Toda a documentação sobre o sistema ofertado deverá ser 

disponibilizada pela CONTRATADA em língua portuguesa. 

9.8.6. O ambiente de sistema e banco de dados de treinamento deverá 

ocorrer a parte do ambiente de homologação e de produção. 

9.8.7. Os Usuários Chave e técnicos de TI para treinamento serão 

indicados pela CONTRATANTE, agrupados em turmas por área 

especializada de atuação relativos aos assuntos a serem 

apresentados. 
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9.8.8. Deverão ser contempladas nesta etapa as seguintes atividades:  

9.8.8.1. Planejar a capacitação dos usuários em turmas agrupados por 

atuação no Sistema;  

9.8.8.2. Realizar a capacitação e treinamento dos usuários, 

demonstrando as funcionalidades da(s) ferramenta(s) na 

solução adquirida;  

9.8.8.3. Documentar ocorrências durante a capacitação, incluindo o 

registro formal das mudanças necessárias nas parametrizações;  

9.8.8.4. Realizar revisões e ajustes nas parametrizações, caso 

necessário.   

9.8.8.5. Controlar presença dos usuários;  

9.8.8.6. Validar se os usuários treinados estão prontos para realizar 

operações no sistema.  

9.8.8.7. Emitir certificado para usuários treinados. 

9.8.9. Todas as capacitações previstas durante a implantação deverão ser 

realizadas em língua portuguesa.  

9.8.10. O treinamento deverá ocorrer no horário de funcionamento do 

CFMV entre as 08:00hs e 17:00hs com intevalo mínimo de 1 

(uma) hora. 

9.8.11. Durante o treinamento deverá ser oportunizado a abertura de 

tempo para esclarecimento de dúvidas da operacionalização do 

sistema. 

9.8.12. As despesas decorrentes da capacitação e treinamento (alocação de 

instrutores, fornecimento e instalação dos sistemas nos 

microcomputadores da Instituição usados para o treinamento, 

confecção do material didático e de certificados para os 

empregados da Instituição treinados, bem como as despesas com 

deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores) serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
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9.8.13. A CONTRATADA elaborará documentação e realizará 

treinamento de transferência de conhecimento da implantação, 

parametrização, customização do processo de trabalho. 

9.9.  Infraestrutura (Serviço de hospedagem dos sistemas) 

9.9.1. A hospedagem das aplicações e do SGBD devem ser em 

computadores servidores disponíveis na Internet para acesso restrito 

ao CFMV; 

9.9.2. O SGBD deve estar disponível para conexão criptografada e acesso 

aos dados armazenados pelo sistema; 

9.9.3. O DATACENTER deverá ser de propriedade da CONTRATADA 

ou locada por ela; 

9.9.4. O DATACENTER deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) Certificações de padrão internacional que ateste elevados níveis de 

qualidade dos serviços prestados, tais como SAS70 (Statement 

on Audit Standards n° 70) e ISAE3402 (International Standard 

on Assurance Engagements); 

b) Certificação ISO/IEC 27001:2005 (Tecnologia da informação: 

técnicas de segurança, sistemas de gerência da segurança da 

informação); 

c) CPD Nível TIER 3 (mínimo) da norma TIA 942; 

d) Modelo de Governança de TI tais como ITIL e COBIT; 

e) Serviços garantidos por SLA (Service Level Agreement): 

f) Isolamento da Solução para a CONTRATANTE; 

g) Processo de gestão de cópia de segurança; 

h) Possuir Link de Alta Disponibilidade. 

9.10. Requisitos Tecnológicos arquiteturais 
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9.10.1. O Sistema Contratado deve ser do tipo Software de Prateleira 

Modificável (modified off the shelf software (MOTS)), de acordo 

com a norma IEEE STD 1062:1998; 

9.10.2. Possuir SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) SQL 

Server 2008 (não sendo permitido versão Express) ou superior, ou 

MySQL 5.1 ou superior, relacional estruturado, podendo optar por 

Software Livre ou proprietário, sendo que em ambos os casos 

todos os custos relacionados a tal solução ficam franqueados a 

CONTRATADA; 

9.10.3. Deve possuir documentação da arquitetura da Solução para o 

Sistema contratado.  

9.10.4. A CONTRATADA deve indicar o nome comercial, edição, 

versão, empresa proprietária do Direito Autoral e o registro de 

propriedade no INPI. Ademais deve-se comprovar possuir 

autorização para licenciar e/ou sublicenciar e implementar, no 

Brasil, os softwares propostos. A comprovação deve ser feita por 

meio de declaração da empresa proprietária ou de sua subsidiaria, 

desde que esta última detenha poderes para tanto, fornecida 

juntamente a proposta. 

9.10.5. Construção do sistema com arquitetura em camadas para todo o 

sistema. SOA (Service-Oriented Architecture) para a camada de 

acesso a dados para integrações; 

9.10.6. A interface de acesso deve ser WEB, preferencialmente 

responsiva, respeitando-se os padrões intrínsecos a cada contexto 

de aplicação, em conformidade com as normas e padrões ISO 

9241-11, e-MAG e e-PING. Em qualquer das plataformas 

possíveis deve-se adotar a arquitetura em camada sempre 

priorizando a orientação a serviços (SOA). É permitida aplicações 

DESKTOP para operações específicas, desde que justificada a 

limitação da solução em WEB; 

9.10.7. Seguindo as tendências relativas à ubiquidade das soluções de TI, 

portabilidade de software, escalabilidade de infraestrutura, 

software como serviço (SaaS), Banco de Dados próprio para a 
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solução deste edital, Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

e WEB 2.0, requer-se que a Solução seja desenvolvida 

nativamente para a plataforma WEB e DESKTOP via SOA 

(somente se inevitável), não sendo permitido o uso de emuladores 

ou softwares adicionais que simulem a execução WEB no último 

caso; 

9.11. Outros Deveres da CONTRATADA 

9.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar termo de homologação da 

fase para aceitação, composição, implantação, integrações, 

customizações e capacitação.   

9.11.2. A CONTRATADA deverá acompanhar e fiscalizar a execução do 

serviço contratado; 

9.11.3. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os 

tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem 

como se pelo custo de frete na entrega, e demais custos inerentes 

ao fornecimento dos produtos vendidos; 

9.11.4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução dos 

serviços, as mesmas condições da habilitação; 

9.11.5. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias na contração objeto da presente licitação, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do contrato; 

9.11.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se perante a 

Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus 

empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou 

prejuízos a pessoas ou bens, não implicando co-responsabilidade 

da CONTRATANTE. 

9.11.7. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta 

confidencialidade a respeito de quaisquer informações, dados, 

processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas 
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lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade 

da CONTRATANTE, aos quais tiver acesso em decorrência da 

prestação de serviços relacionados ao presente Edital, ficando 

terminantemente proibida de fazer uso ou revelação destes, sob 

qualquer justificativa, conforme termos de confidencialidade 

constantes do Anexo II deste Termo de Referência e que deve ser 

assinado pela CONTRATADA no ato de assinatura do contrato. 

9.11.8. A CONTRATADA deve entregar as licenças de software 

acompanhadas de todas as informações necessárias para 

instalação, configuração e uso tais como: manuais, arquitetura da 

solução, dicionário da base de dados, número de registro e/ou 

chave, procedimentos de instalação, assim como de eventuais 

acessórios que as acompanhem ou que sejam requeridos para o seu 

funcionamento. 

9.11.9. A CONTRATADA garantirá que o software adquirido atenderá às 

especificações constantes deste termo de referência e dos manuais 

a serem entregues à CONTRATANTE, que receberá também, para 

fins de validar sua instalação e funcionalidade, todas as 

informações, dicionário da base de dados e programas necessários. 

9.12. Estratégias de Continuidade 

9.12.1. Durante o período de hospedagem do sistema em domínio da 

CONTRATADA, a CONTRATADA deverá manter backup do 

sistema, parametrizações, informações de projeto e banco de dados 

de forma que seja possível restaurar o funcionamento do sistema 

em ambiente definido perante solicitação formal pela 

CONTRATANTE ou em casos de desastres em que ocorra 

comprometimento das informações. 

9.12.2. Deve ser possível restauração de backup definido no item acima 

para qualquer momento no tempo, em minutos, sendo necessário a 

devida política de backup e recuperação de desastres para 

possibilidade do mesmo. 
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9.12.3. A CONTRATADA em conjunto com a CONTRATANTE devem 

elaborar planejamento, método e execução e envio periódico, 

determinado pela CONTRATANTE, do backup realizado.  

9.12.4. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes recursos 

necessários à continuidade do uso do software tendo sido 

encerrado o contrato: 

9.12.4.1. Toda a solução do Sistema de Folha de Pagameto 

contratado plenamente funcional, contemplando 

minimamente: 

a) Executáveis compilados ou interpretáveis como produtos de 

software nas suas últimas versões de atualização, com todas 

as customizações, parametrizações e correções associadas; 

b) Softwares componentes da Solução e suas licenças de uso, 

necessários ao funcionamento e operacionalização da 

solução, tais como APIs, Frameworks e ferramentas de 

geração de relatórios; 

c) Toda a documentação associada ao projeto de instalação, 

implementação, customização em manutenção corretiva e 

evolutiva da solução, incluindo minimamente os modelos e 

diagramas de fluxos de processos mapeados para o sistema, 

manuais de instalação e operação, dicionário de dados e 

documentação de procedimentos de SGBD; 

9.12.4.2. Após a finalização do tempo de contrato/suporte à aplicação 

deve estar livre para uso da CONTRATANTE, na quantidade 

de licenças contratadas, sem bloqueios e limitações de 

funcionalidades. 

9.12.4.3. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações 

necessárias a migração e/ou conversão de dados para 

software de terceiros. 

9.12.4.4. A CONTRATANTE possuirá de Licença de Cessão de 

Direito de Uso das versões disponibilizadas, no serviço de 
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hospedagem ou in loco, por atualização e customizações 

durante o período de contrato. 

9.12.4.5. Em caso de falência ou qualquer dificuldade que leve a 

empresa CONTRATADA a não conseguir manter o 

funcionamento e ou a atualização do sistema, o código fonte 

deve ser disponibilizado devidamente documentado para 

permitir a continuidade. Além disso, a CONTRATADA deve 

disponibilizar o banco de dados no SGBD vigente do CFMV 

mesmo que o SGBD da aplicação seja diferente. 

 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogada por sucessivos períodos de 12 (doze meses), limitada à 

duração a 60 (sessenta) meses e, em caráter excepcional, devidamente 

justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de 

duração poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses. 

10.2. A prorrogação de que trata o item 10.1 se aplica somente aos serviços 

de natureza continuada conforme abaixo: 

10.2.1. Serviço de customização, mudanças, capacitação e 

consultoria (UST); 

10.2.2. Unidade de deslocamento (UD); 

10.2.3. Serviço de atualização, documentação e suporte do sistema; 

10.2.4. Serviço de hospedagem dos sistemas. 

 

11. DO REAJUSTE CONTRATUAL 

11.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo se, preenchida a hipótese 

do artigo 57, II, da LLC, for prorrogada a vigência do Contrato, 

quando, então, o reajuste se dará a partir do 13º mês pelo IPCA, ou 

outro índice que o substitua. 
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12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

12.1. 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, 

em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove que a proponente realizou fornecimento de 

sistema compatível em características com o objeto deste Termo de 

Referencia. 

13. DO TESTE DE CONFORMIDADE 

13.1. Disposições Gerais 

13.1.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá comprovar por 

meio de demonstração que a sua aplicação atende integralmente 

aos requisitos obrigatórios mencionados neste documento. 

13.1.2. Todos os componentes necessários ao pleno funcionamento 

(software e respectivas licenças) desta demonstração deverão ser 

fornecidos pela licitante habilitada.  

13.1.3. A responsabilidade pela instalação, configuração e parametrização 

destes componentes é exclusiva da licitante habilitada cabendo ao 

CFMV o acompanhamento desta atividade para garantir que a 

demonstração seja efetuada de forma legítima e comprove a 

capacidade do aplicativo, de produzir as funcionalidades 

relacionadas nos testes de conformidade. 

13.1.4. O pregoeiro convocará a licitante classificada em primeiro lugar 

no certame, para apresentar a aplicação, a fim de realizar o teste de 

conformidade, onde serão avaliados as funcionalidades e serviços 

da aplicação, para verificação da existência de todos os requisitos 

ofertados. 

13.1.5. Na hipótese da licitante classificada em primeiro lugar ser 

desclassifica no teste de conformidade, as demais licitantes serão 

convocadas para apresentar o seu teste, na ordem de classificação 

da etapa de lances do pregão.  

13.2. Requisitos para o teste de conformidade 
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13.2.1. O teste de conformidade tem o objetivo de verificar o atendimento 

às funcionalidades básicas e necessárias da Solução. Os testes 

serão realizados pela licitante habilitada na Sede do CFMV na 

cidade de Brasília e acompanhados por técnicos do CFMV. 

13.2.2. O Sistema deverá estar configurada no idioma Português 

Brasileiro. A licitante habilitada deverá disponibilizar, pelo 

menos, um técnico devidamente habilitado, para esclarecer 

quaisquer dúvidas surgidas durante a apresentação dos testes.  

13.2.3. Deve ocorrer planejamento dos cenários e roteiros contidos neste 

edital de testes da solução contidos neste edital, bem como o 

suporte à sua execução.  

13.3. Cenário Proposto: 

13.3.1. O sistema deverá estar atualizado com as tabelas legais vigentes a 

época dos testes (INSS, IRRF e Teto Constitucional). 

13.3.2. O sistema deverá possuir uma base de teste com 100 (cem) 

empregados ativos possuindo as seguintes situações: 

a) Possuir 10 (dez) empregados configurados como empregados 

comissionados sem direito ao FGTS; 

b) Possuir 3 (três) empregados com salário bruto acima do teto 

constitucional; 

c) Possuir 15 (quinze) empregados com dependentes cadastrados; 

d) Possuir 10 (vinte) empregados com beneficiários no plano de saúde 

e com níveis salariais entre R$ 2.500,00 e 15.000,00; 

e) Possuir 2 (dois) empregados em situação de afastamento por licença 

do INSS pelo motivo de doença; 

f) Possuir 2 (dois) empregados em situação de afastamento por licença 

do INSS pelo motivo de acidente de trabalho; 

g) Possuir 5 (cinco) empregados com cadastramento de dependentes 

com direito a auxílio-creche; 
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h) Possuir 10 (dez) empregados com direito a gozo de férias; 

13.3.3. Será efetuado no sistema a simulação da geração da folha de 

pagamento de 3 (três) meses, as quais serão analisadas conforme 

os critérios elencados no item 13.4. 

13.4. Teste de Conformidade: 

13.4.1. Os seguintes itens de requisitos deste edital serão objeto de 

teste de conformidade utilizando-se dos cenários apresentados 

na sessão anterior. 

1. 3.2.1.1; 

2. 3.2.1.2; 

3. 3.2.1.3; 

4. 3.2.1.5; 

5. 3.2.1.7; 

6. 3.2.1.10; 

7. 3.2.1.14; 

8. 3.2.1.16; 

9. 3.2.2.1; 

10. 3.2.2.3; 

11. 3.2.3.1; 

12. 3.2.3.7; 

13. 3.2.5.1; 

14. 3.2.5.2; 

15. 3.2.5.7; 

16. 3.2.6.1; 

17. 3.2.7.1; 

18. 3.2.7.2; 

19. 3.2.8.1; 

20. 3.2.8.6; 

21. 3.2.8.7; 

22. 3.2.8.9; 

23. 3.2.8.11; 

24. 3.2.9.2; 

25. 3.2.9.15; 

26. 3.2.9.21; 
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27. 3.2.9.23; 

28. 3.2.12.1; 

29. 3.2.12.4; 

30. 3.2.13.1; 

31. 3.2.13.3; 

32. 3.2.13.7; 

33. 3.2.14.1; 

34. 3.2.14.2; 

35. 3.2.18.3; 

36. 3.3.1.1; 

 

14. SANÇÕES 

14.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do 

Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do 

Sicaf e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

demais cominações legais e de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor estimado para a contratação, a LICITANTE/CONTRATADA 

que:cx 

14.1.1. deixar de encaminhar, quando solicitados pelo Pregoeiro (a), 

proposta ajustada ao lance final, bem como os documentos de 

habilitação nos prazos determinados neste Edital; 

14.1.2.  não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

14.1.3. apresentar documentação falsa; 

14.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.5. falhar na execução do contrato; 

14.1.6. fraudar na execução do contrato; 

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.8. cometer fraude fiscal; 
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14.1.9. fizer declaração falsa. 

14.2. Para condutas descritas nos itens 14.1.1 e 14.1.2, poderá ser aplicada 

multa de até 10% do valor estimado da contratação, bem como poderá 

ficar impedida de licitar e contratar com o CFMV  e será 

descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

14.3. Para as condutas descritas nos itens 14.1.3, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 

14.1.9, será aplicada a multa de até 20% do valor da contratação, bem 

como poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União e será 

descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

14.3.1. Para os fins do subitem 14.1.7, reputar-se-ão inidôneos atos como 

os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93. 

14.4. Para os fins de condutas descritas nos itens 14.1.4. e 14.1.5, será 

aplicada multa nas seguintes condições: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do 

contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da CONTRATANTE, no caso de execução com atraso, 

poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do objeto do contrato 

inadimplido, em caso de atraso na execução do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Deverá atender à legislação e necessidades específicas da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 
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15.2. As tecnologias utilizadas pela aplicação deverão possuir garantia de 

assistência técnica no Brasil pelo seu desenvolvedor, ou, no caso de ser 

gratuita, possuir técnicos credenciados à empresa vencedora do 

processo licitatório que garanta assistência e suporte quando necessário. 

15.3. Quando dividido em módulos, deverá possuir total integração entre 

eles, de forma automática, sem a necessidade de exportação e 

importação de arquivos. 

Brasília, 27 de março de 2017. 

 

Lourdes do Carmo Braga 

Gerente do Projeto 

Área de Gestão Administrativa 

Mat. CFMV nº 0336 

Gustavo Roevenstrunk Nacif 

Assessor Administrativo 

TI 

Mat. CFMV nº 0548 

 

Ricardo Ademir Vinholi 

Área de Gestão Administrativa - Folha 

Mat. CFMV nº 0513 
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 Visão Geral 
 

Este documento contém o detalhamento do layout do arquivo XML para 

importação de dados referentes à integração contábil da folha de pagamento de 

sistemas de terceiros com o SISCONT.NET.  

O arquivo abaixo discriminado deve conter os lançamentos das diversas fases 

referentes à folha de pagamento distribuídos entre os blocos citados para realização 

da integração contábil com os sistemas SISCONT.NET da Implanta.  
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 Histórico de Alterações 
 

Data Versão Histórico 

15/12/201
1 

1.0  Versão inicial do documento 

 

 Formato 
 

O arquivo de transferência de dados contábeis de outros sistemas para o 

sistema SISCONT.NET utiliza o formato XML (eXtensible Markup Language) que é 

uma recomendação da W3C (World Wide Web Consortium –www.w3c.org) para 

gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. 

 Nome 
 

O nome físico do arquivo deve ser implanta.net.folha.mesano.uf.xml e será 

validado no durante o processo de upload  para o SISCONT.NET de remessa dos 

dados.  

O conteúdo da faixa “mesano” que compõe parte do nome do arquivo deve 

trazer a o mês e o ano/exercício referente à folha de pagamento existente no 

arquivo, no formato mmaaaa. Exemplo: no arquivo “implanta.net.folha.012012.xml” 

todos os registros de folha de pagamento devem ser referentes ao mês de janeiro de 

2012. 

 O conteúdo da faixa “uf” que compõe parte do nome do arquivo deve trazer o 

estado (UF) do Conselho Regional ou “br" no caso dos Conselhos Federais. 
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 Validação 
 

Para acatar o upload do arquivo XML o sistema efetuará algumas validações 

e rejeitará o processamento caso algum destes parâmetros esteja preenchido 

indevidamente. 

Dentre as validações a serem realizadas as principais serão: 

 Versão do layout – o sistema validará se a versão do layout presente no 

header do arquivo é compatível com a versão mais atual registrada na 

base de dados do SISCONT.NET. 

 Mês-Ano – o sistema validará o mês e o ano presente no nome do arquivo 

XML com o mês e o ano presente no header. Também avaliará se não 

existe um outro arquivo XML com o mesmo mês-ano importado 

anteriormente. 

 Data crédito – o sistema validará a data crédito presente no header do 

arquivo para validar se é uma data válida. 

 CNPJ – o sistema validará o CNPJ presente no header do arquivo XML 

com o CNPJ registrado na base de dados do SISCONT.NET. 

 UF - o sistema validará a UF presente no nome do arquivo XML com a UF 

registrada na base de dados do SISCONT.NET. No caso de Conselho 

Federal o sistema validará a UF: “br”. 

 Em cada bloco só pode existir um registro para cada Conta. 

 Tags XML 
 

O sistema fará a validação do arquivo através do método parse que efetua 

uma análise de sintaxe do código no padrão xml verificando se não há alguma tag 

que foi aberta, mas não foi fechada. 
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Será verificada também a existência de todos os atributos exigidos para cada 

tag do documento xml. Também será feita a validação do XML contra um Schema 

XML (XSD) prédefinido pela Implanta. 

O schema do layout xml previne a utilização de um arquivo de layout com 

estrutura diferente do layout modelo que não funcionará corretamente. Este schema 

será verificado sempre que forem importados dados no sistema 

 Header do Arquivo 
 

O arquivo terá como tag raiz a tag <Implanta>, e a primeira tag de conteúdo 

será obrigatóriamente a tag <Header>. A tag <Header> conterá somente atributos e 

não terá nenhum elemento filho. Todos os atributos são obrigatórios e são listados 

abaixo: 

 Estrutura do Header 
 

Atributo Descrição 

NumeroLote Número de lote do arquivo, para identificação e controle do 
sistema responsável pela geração do arquivo 

MesAno Mês e Ano é o campo chave do arquivo. Será utilizado para 
garantir o processamento de apenas um arquivo de folha de 
pagamento por mês. Este campo deve ser enviado no formato 
“mmaaaa”. 

DataCreditoContabil Data de Crédito Contabil. Este campo é a data que será utilizada 
para registro dos lançamentos referentes à folha de pagamento a 
ser importada. Ver no item 9 abaixo o formato do campo data. 

DataHoraGeracao Data e hora da geração do arquivo, apenas para informação. Ver 
no item 9 abaixo o formato do campo data/hora 

CNPJ CNPJ do Conselho (Cliente). Somente números 

UF Sigla do Estado do Conselho (Cliente) no caso de Conselhos 
Federais informar “BR” 

Versao Versão do arquivo. Passar valor fixo “1.0” 

TipoArquivo Tipo do arquivo. Passar valor Fixo “FolhaPagamento” 

SistemaOrigem Nome/Sigla do sistema gerador do arquivo. Cada sistema 
receberá um nome/Sigla informado previamente. 
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SistemaDestino Nome/Sigla do sistema a que se destina o arquivo. Passar valor 
fixo “SISCONT.NET” 

 

 Exemplo do Header no arquivo XML 
 

<Implanta> 
  <Header NumeroLote="1"  
  MesAno="012012"           
  DataCreditoContabil="05022012"  
          DataHoraGeracao="040120120937"  
          CNPJ="12345678000101"  
          UF="DF"  
          Versao="1.0"  
          TipoArquivo="FolhaPagamento"  
          SistemaOrigem="PROTHEUS"  
          SistemaDestino="SISCONT.NET" /> 
... 
... 
</Implanta> 

 

 Trailer do Arquivo 
 

O arquivo terá como tag raiz a tag <Implanta>, e a ultima tag de conteúdo 

será obrigatóriamente a tag <Trailer>. A tag <Trailer> conterá somente atributos e 

não terá nenhum elemento filho. Todos os atributos são obrigatórios e são listados 

abaixo: 

 Estrutura do Trailer 
 

Atributo Descrição 

QuantidadeBlocos Quantidade de blocos dentro do arquivo 

QuantidadeTotalRegistr
os 

Quantidade total de registros em todos os blocos 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

8
3

 

 Exemplo do Trailer no arquivo XML 
 

<Implanta> 
... 
... 
   <Trailer QuantidadeBlocos="1" QuantidadeTotalRegistros="1" /> 
</Implanta> 

 

 Padrão para valores decimais 
 

Os valores decimais referentes aos dados contábeis por padrão aparecem no 

documento xml no elemento Valor. No entanto todos os atributos value que se 

referem a valores decimais de dados contábeis devem ser alterados para o 

padrão 000 quando não utilizados. 

Os valores decimais devem seguir a formatação de divisor de decimal por 

número de 2 (duas) casas decimais sem a utilização de vírgula, ponto ou cifrão de 

moeda conforme o exemplo a seguir: o valor decimal monetário R$ 1.234,56 deve 

aparecer no documento XML como 123456 conforme previsto na formatação citada. 

No XML o valor sempre terá no mínimo 3 (três) caracteres, ou seja, os últimos dois 

caracteres serão sempre considerados como a parte decimal do número, mesmo 

para os valores que são menores que R$ 1,00. Os valores sempre devem ser 

passados como número absolutos sem sinais de positivo ou negativo. Segue abaixo 

tabela exemplificando como alguns valores devem aparecer no XML: 

Valor Monetário Como deve ser incluído no arquivo XML: 

R$ 1.234,56 123456 

R$ 1,00 100 

R$ 15,40 1540 

R$ 0,20 020 

R$ 0,00 000 
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 Padrão para campos do tipo Data 
 

Os valores referentes às datas dos registros devem seguir a formatação de 

ddmmaaaa, dispensando a utilização de separadores, conforme o exemplo a seguir: 

a data 02/01/2011 (02 de janeiro de 2011) deve aparecer no documento XML como 

02012011. 

Os valores referentes à data e hora devem seguir a formatação 

ddMMaaaahhmm, dispensando a utilização de separadores, conforme o exemplo a 

seguir: a data/hora 02/01/2011  14:35  (02 de janeiro de 2011 às 14 horas e 35 

minutos)  deve aparecer do documento XML como 020120111435. 

 Plano de Contas 
 

O arquivo de layout desta documentação atende sempre ao plano de contas 

referente ao exercício corrente do Conselho, segundo as normas da STN – 

Secretaria do Tesouro Nacional citadas no MCASP. 

Caso alguma conta presente no arquivo não seja localizada no plano de 

contas do Conselho do exercício a que se referem os lançamentos, o arquivo será 

descartado por completo. 

Os códigos das contas contábeis devem conter a formatação completa, ou 

seja, além dos dígitos numéricos, os pontos que separam os níveis dentro do código 

devem estar presentes. Exemplo. 1.1.1.1.2.01.01 

Todas as contas enviadas no detalhe dos blocos do arquivo devem ser 

analíticas, ou seja, devem possuir no mínimo 7 (sete) dígitos numéricos – excluindo-

se os pontos – ou o total de 12 caracteres – considerando-se os pontos existentes 

no código. Caso alguma conta presente no arquivo atenda à quantidade mínima de 

dígitos, mas não seja uma conta analítica no plano de contas do Conselho, o arquivo 

será rejeitado. 
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É recomendável prever a possibilidade de alteração e/ou criação de novos 

vínculos entre os tipos de receita do sistema de controle de arrecadação e os 

códigos das contas contábeis, pois ao longo do exercício contábil pode haver a 

necessidade de adaptação do plano de contas a novas necessidades. 

 Periodicidade de exportação do arquivo XML 
 

O arquivo XML deve ser exportado mensalmente pelo sistema de controle da 

folha de pagamento (conforme atributo MesAno no Header do arquivo).  

Todos os registros exportados serão importados de uma única vez para o 

SISCONT.NET utilizando-se a data crédito presente no header para a contabilização 

de todos os registros presentes no arquivo. 

Caso o usuário necessite corrigir ou complementar as informações referentes 

à folha de pagamento de um arquivo específico que já tenha sido importado, deve-

se desfazer a importação do arquivo original, gerar um novo arquivo e importá-lo 

novamente. 

 Blocos distintos do arquivo XML 
 

O arquivo XML deve conter os seguintes blocos, além das informações de 

Header e Trailer: 

Bloco A – Despesas (salários, gratificações, férias, etc.) 

Bloco B – Outros benefícios (não são despesas do Conselho. Ex. Salário 

família) 

Bloco C – Descontos (INSS, adiantamentos, contribuição vale transporte, 

etc.) 

Bloco D – Líquido banco (valores efetivos creditados aos servidores) 

Bloco E – Provisão (valores de provisão de despesas com pessoal) 
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 Descrição do Bloco A - Despesas 
 

O Bloco A deve conter o resumo das despesas por rubrica (conta contábil), 

ou seja, uma linha para o total gasto em cada tipo de despesa, tais como: Salários, 

Gratificações, Férias, INSS Patronal, etc. 

 Prefixo das contas do bloco A 
 

O código das contas presentes no Bloco A deve iniciar obrigatoriamente com 
o prefixo: 6.2.2.1.3.01 ou 6.2.2.4 (grupo: CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará 
na rejeição do arquivo em sua totalidade. 

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código 
Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos. 

O código das contas de Baixa de Provisão -quando informado, devem iniciar 
obrigatoriamente com o prefixo 2.1.1. 

 Estrutura do bloco A 
 
O bloco consiste em um elemento tag <BlocoA> que é filho diretamente da 

tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes 
da tag <Trailer>. A tag <BlocoA> deve conter no mínimo um elemento da tag filha 
<Despesa> e não há um número máximo. A tag <Despesa> contém a seguinte 
estrutura: 

Elemento Descrição 

Valor Valor da despesa. No formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador da despesa 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Caso tenha dois elementos com a mesma conta, o 
valor será o somatório de cada elemento. (campo alternativo ao 
CodigoResumidoConta) 

CodigoResumidoCo
nta 

Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima. Caso tenha dois elementos com a mesma 
conta, o valor será o somatório de cada elemento. (campo 
alternativo ao CodigoConta) 

CodigoCentroCusto Código do centro de custos gerador da despesa (campo 
opcional). 

CodigoContaBaixaPr Código da conta do passivo. Deve possuir atributo permanente a 
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ovisao crédito e débito. (campo opcional). 

 

 Exemplo do bloco A no arquivo XML 

1.1.1 Exemplo do bloco A contendo o Código da Conta 
 

<Implanta> 
... 
  <BlocoA> 
    <Despesa> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.2.1.3.01.01</CodigoConta> 
      <CodigoCentroCusto>1.1.1.2</CodigoCentroCusto> 
      <CodigoContaBaixaProvisao>2.1.1</CodigoContaBaixaProvisao>       
    </Despesa> 
    <Despesa> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoConta>6.2.2.1.3.01.02</CodigoConta> 
      <CodigoCentroCusto>1.1.2.2</CodigoCentroCusto> 
    </Despesa> 
    ... 
    ... 
  </BlocoA> 
... 
... 
</Implanta> 
 

1.1.2 Exemplo do bloco A contendo o Código Resumido da Conta 
 
 
 
<Implanta> 
... 
  <BlocoA> 
    <Despesa> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>123</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoCentroCusto>1.1.1.2</CodigoCentroCusto> 
    </Despesa> 
    <Despesa> 
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      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>76</CodigoResumidoConta> 
      <CodigoCentroCusto>1.1.2.2</CodigoCentroCusto> 
    </Despesa> 
    ... 
    ... 
  </BlocoA> 
... 
... 
</Implanta> 
 

 

 Descrição do Bloco B – Outros Benefícios 
 

O Bloco B deve conter o resumo total dos outros benefícios pagos aos 

colaboradores, mas que não são despesas do Conselho, como por exemplo o 

Salário Família.  

 Prefixo das contas do bloco B 
O código das contas presentes no Bloco B deve iniciar obrigatoriamente com 

o prefixo: 2.1.1 (grupo: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará 
na rejeição do arquivo em sua totalidade. 

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código 
Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos. 

 Estrutura do bloco B 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoB> que é filho diretamente da 
tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes 
da tag <Trailer>. A tag <BlocoB> deve conter no mínimo um elemento da tag filha 
<Beneficio> e não há um número máximo. A tag <Beneficio> contém a seguinte 
estrutura: 

Elemnto Descrição 

Valor Valor do benefício. No formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador do benefício 
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CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma 
conta dentro do bloco. (campo alternativo ao 
CodigoResumidoConta) 

CodigoResumidoCo
nta 

Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao 
CodigoConta) 

 

 

 Exemplo do bloco B no arquivo XML 

1.1.1. Exemplo do bloco B contendo o Código da Conta 
 
<Implanta> 
... 
  <BlocoB> 
    <Beneficio> 
      <Valor>150</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.01</CodigoConta> 
    </Beneficio> 
    <Beneficio> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.02</CodigoConta> 
    </Beneficio> 
    ... 
    ... 
  </BlocoB> 
...  
... 
</Implanta> 
 

1.1.2. Exemplo do bloco B contendo o Código Resumido da Conta 
 
<Implanta> 
... 
  <BlocoB> 
    <Beneficio> 
      <Valor>150</Valor> 
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      <Historico>Historico Exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>2547</CodigoResumidoConta> 
    </Beneficio> 
    <Beneficio> 
      <Valor>300</Valor> 
      <Historico>Historico Exemplo em outra conta</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>321</CodigoResumidoConta> 
    </Beneficio> 
    ... 
    ... 
  </BlocoB> 
...  
... 
</Implanta> 
 

 

 Descrição do Bloco C - Descontos 
 

O Bloco C deve conter o resumo dos descontos em folha detalhado por tipo 

(conta contábil. Neste bloco devem ser considerados os diversos tipos de descontos, 

tais como: INSS, Adiantamentos, contribuição do vale transporte, etc.  

 Prefixo das contas do bloco C 
 

O código das contas presentes no Bloco C deve iniciar obrigatoriamente com 
os prefixos: 2.1 (grupo: PASSIVO CIRCULANTE) ou  1.1 (grupo: ATIVO 
CIRCULANTE).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará 
na rejeição do arquivo em sua totalidade. 

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código 
Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos. 

 Estrutura do bloco C 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoC> que é filho diretamente da 
tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes 
da tag <Trailer>. A tag <BlocoC> deve conter no mínimo um elemento da tag filha < 
Desconto> e não há um número máximo. A tag < Desconto> contém a seguinte 
estrutura: 
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Elemnto Descrição 

Valor Valor do desconto. No formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador do desconto 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma 
conta dentro do bloco. (campo alternativo ao 
CodigoResumidoConta) 

CodigoResumidoCo
nta 

Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao 
CodigoConta) 

 

 Exemplo do bloco C no arquivo XML 

15.3.1 Exemplo do bloco C contendo o Código da Conta 
 
 
<Implanta> 
... 
   <BlocoC> 
    <Desconto> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.01</CodigoConta> 
    </Desconto> 
    <Desconto> 
      <Valor>010</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoConta>2.1.1.1.1.02</CodigoConta> 
    </Desconto> 
   ...  
   ... 
  </BlocoC> 
...  
... 
</Implanta> 

 

I -  Exemplo do bloco C contendo o Código Resumido da Conta 
 
 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

9
2

 

<Implanta> 
... 
   <BlocoC> 
    <Desconto> 
      <Valor>1000</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>541</CodigoResumidoConta> 
    </Desconto> 
    <Desconto> 
      <Valor>010</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>97</CodigoResumidoConta> 
    </Desconto> 
   ...  
   ... 
  </BlocoC> 
...  
... 
</Implanta> 

 

 

 Descrição do Bloco D  - Líquido Banco 
 

O Bloco D deve conter o resumo dos valores líquidos efetivamente pagos aos 

colaboradores agrupados por conta corrente. 

 Prefixo das contas do bloco D 
 

O código das contas presentes no Bloco D deve iniciar obrigatoriamente com 
o prefixo: 1.1.1 (grupo: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará 
na rejeição do arquivo em sua totalidade. 

Poderá ser informado no arquivo o Código da Conta ou o seu Código 
Resumido, sendo que deverá conter no arquivo somente um de ambos. 

 Estrutura do bloco D 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoD> que é filho diretamente da 
tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes 
da tag <Trailer>. A tag <BlocoD> deve conter no mínimo um elemento da tag filha 
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<LiquidoBanco> e não há um número máximo. A tag < LiquidoBanco> contém a 
seguinte estrutura: 

Elemnto Descrição 

Valor Valor líquido do banco. No formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador do valor líquido do banco 

CodigoConta Código da conta no Plano de Contas, sempre validando o prefixo 
citado acima. Não pode haver dois elementos com a mesma 
conta dentro do bloco. (campo alternativo ao 
CodigoResumidoConta) 

CodigoResumidoCo
nta 

Código resumido da conta no Plano de Contas que possua o 
prefixo citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco. (campo alternativo ao 
CodigoConta) 

 

 Exemplo do bloco D no arquivo XML 

16.3.1 Exemplo do bloco D contendo o Código da Conta 
 
<Implanta> 
... 
   <BlocoD> 
    <LiquidoBanco> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 1</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.1.1.01</CodigoConta> 
    </LiquidoBanco> 
    <LiquidoBanco> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 2</Historico> 
      <CodigoConta>1.1.1.1.1.02</CodigoConta> 
    </LiquidoBanco> 
    ...  
    ... 
  </BlocoD> 
...  
... 
</Implanta> 

16.3.2 Exemplo do bloco D contendo o Código Resumido da Conta 
 
<Implanta> 
... 
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   <BlocoD> 
    <LiquidoBanco> 
      <Valor>1540</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 1</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>85</CodigoResumidoConta> 
    </LiquidoBanco> 
    <LiquidoBanco> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico de exemplo 2</Historico> 
      <CodigoResumidoConta>47</CodigoResumidoConta> 
    </LiquidoBanco> 
    ...  
    ... 
  </BlocoD> 
...  
... 
</Implanta> 
 

 Descrição do Bloco E  - Provisão 
 

O Bloco E deve conter o resumo dos valores líquidos efetivamente pagos aos 

colaboradores agrupados por conta corrente. 

 Prefixo das contas do bloco E 
 

O código das contas Débito presentes no Bloco E deve iniciar 
obrigatoriamente com o prefixo: 3. (grupo: VPD).  

O código das contas Crédito presentes no Bloco E deve iniciar 
obrigatoriamente com o prefixo: 2.1.1. (grupo: conta do passivo. É a mesma utilizada 
no Bloco A – Código Conta Baixa Provisão).  

A existência de contas neste bloco com prefixo diferente do citado implicará 
na rejeição do arquivo em sua totalidade. 

 Estrutura do bloco E 
 

O bloco consiste em um elemento tag <BlocoE> que é filho diretamente da 
tag raiz <Implanta> e deve obrigatoriamente estar depois da tag <Header> e antes 
da tag <Trailer>. A tag <BlocoE> não é obrigatória, no entanto quando utilizada deve 
conter no mínimo um elemento da tag filha <Provisao> e não há um número 
máximo. A tag <Provisao> contém a seguinte estrutura: 
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Elemento Descrição 

Valor Valor de provisão. No formato especificado no item 8 acima.  

Histórico Texto identificador do valor de provisão 

CodigoContaDebito Código da conta no VPD no Plano de Contas, sempre validando 
o prefixo 3. citado acima. Não pode haver dois elementos com a 
mesma conta dentro do bloco.  

CodigoContaCredito Código da conta do Passivo (a mesma utilizada no Bloco A – 
Código Conta Baixa Provisão). O prefixo deve iniciar 
obrigatoriamente com 2.1.1 

 

 Exemplo do bloco E no arquivo XML 

16.3.3 Exemplo do bloco E  
 
<Implanta> 
... 
   <BlocoE>     
    <Provisao> 
      <Valor>999845</Valor> 
      <Historico>Historico provisão</Historico> 
      <CodigoContaDebito>3.1.2.1</CodigoContaDebito> 
      <CodigoContaCredito>2.1.1.02</CodigoContaCredito> 
   </Provisao> 
  </BlocoE>     
... 
</Implanta> 

 Contato para dúvidas e/ou sugestões 
 

Gentileza encaminhar e-mail para implanta@conselhos.com.br para maiores 

esclarecimentos. 

 

mailto:implanta@conselhos.com.br
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ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO MÉDIO 

 

 

MÉDIA POR ITEM 

ITEM QTD OBJETO UNT TOTAL 

1 1 
Aquisição de Licenças de Cessão de Direito de Uso para 
200 (duzentos) colaboradores ativos e 3 (três) usuários 

simultâneos 
R$ 27.581,37 R$ 27.581,37 

2 1 Serviço de Implantação do Sistema R$ 230.913,09 R$ 230.913,09 

3 1 Serviço de Migração de Dados do Sistema legado R$ 18.918,88 R$ 18.918,88 

4 1 
Serviço de integração com o sistema contábil e com o 

sistema de controle de frequência 
R$ 44.897,83 R$ 44.897,83 

5 1 
Treinamento de 40h para 3 usuários chave e 3 técnicos 

de TI. 
R$ 13.713,71 R$ 13.713,71 

6 1 Portal Web R$ 5.499,06 R$ 5.499,06 

7 160 
Serviço de customização, mudanças, capacitação e 

consultoria (UST) - Anual 
R$ 180,17 R$ 28.827,20 

8 24 Unidade de deslocamento (UD) - Anual R$ 180,00 R$ 4.320,00 

9 12 
Serviço de atualização, documentação e suporte do 

sistema - mensal   
R$ 2.681,41 R$ 32.176,92 

10 12 Serviço de hospedagem dos sistemas - mensal R$ 1.789,33 R$ 21.471,96 

 
R$  428.320,02 

 
Obs.: O detalhamento dos custos constam na planilha abaixo. 

 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

9
7

 

 

 

Obs.: Com relação a variação dos custos que foram apresentados quando da realização da pesquisa de mercado, foi emitida uma 
nota técnica da área de tecnologia da informação - TI, onde assevero que: 
 

I- O projeto básico/termo de referência se encontra adequado com as necessidades tecnológicas; 
 
II - A disparidade de preços dos itens se dá ao fato de se tratar de software pronto, mas com a possibilidade de customização e 
adequação às necessidades da contratante, tais valores podem variar substancialmente uma vez que são associados aos custos 
operacionais das empresas, sendo esses impactos pela maturidade de seus processos de trabalho, metodologia e arquitetura 
de sistema envolvido.  

                                                 
1  Foram considerados para a definição dos custos unitários apenas os valores ofertados.  

 

  

EMPRESAS A EMPRESAS B EMPRESAS C MÉDIA POR ITEM 

 
ITEM QTD UNT TOTAL UNT TOTAL UNT TOTAL UNT1 TOTAL 

G
R

U
P

O
/L

O
TE

 
1 1 R$ 11.900,00 R$ 35.700,00 R$ 11.271,15 R$ 11.271,15 R$ 11.924,32 R$ 35.772,96 R$ 27.581,37 R$ 27.581,37 

2 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 40.080,00 R$ 40.080,00 R$ 572.659,27 R$ 572.659,27 R$ 230.913,09 R$ 230.913,09 

3 1 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 30.756,64 R$ 30.756,64 R$ 18.918,88 R$ 18.918,88 

4 1 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 16.680,00 R$ 16.680,00 R$ 94.013,48 R$ 94.013,48 R$ 44.897,83 R$ 44.897,83 

5 1 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 R$ 11.200,00 R$ 11.200,00 R$ 21.141,14 R$ 21.141,14 R$ 13.713,71 R$ 13.713,71 

6 1 R$ 12.600,00 R$ 12.600,00 R$ 2.628,39 R$ 2.628,39 R$ 1.268,78 R$ 1.268,78 R$ 5.499,06 R$ 5.499,06 

7 160 R$ 160,00 R$ 25.600,00 DEPENDE DO SERVIÇO R$ 200,34 R$ 32.054,40 R$ 180,17 R$ 28.827,20 

8 24 R$ 180,00 R$ 4.320,00 REMOTO - - R$ 180,00 R$ 4.320,00 

9 12 R$ 4.750,00 R$ 57.000,00 R$ 972,97 R$ 11.675,64 R$ 2.321,27 R$ 27.855,24 R$ 2.681,41 R$ 32.176,92 

10 12 R$ 4.750,00 R$ 57.000,00 R$ 0,00 R$ 618,00 R$ 7.416,00 R$ 1.789,33 R$ 21.471,96 

       R$ 321.020,00   R$ 103.535,18   R$ 822.937,91   R$ 428.320,02 

 
    

VALOR GLOBAL DO GRUPO R$ 428.320,02 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

 

CNPJ: 

Endereço: 

 

Tel/Fax: 

CEP: 

 

Cidade: UF: 

Banco: 

 

Agência: C/C: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

Nome: 

 

Endereço: 

 

CEP: 

 

Cidade: UF: 

CPF: 

 

Cargo/Função 

RG: 

 

Órgão Expedido: 

Naturalidade: 

 

Nacionalidade: 

 

GRUPO/LOTE 

Sistema Folha de Pagamento 

Item Objetos QTD 
Valor 

Unitário 

Valor Total 

Item 

1 

Licença de Cessão de Direito de Uso para 

200 (duzentos) colaboradores ativos e 3 

(três) usuários simultâneos 

1 

R$ R$ 

2 Serviço de Implantação do Sistema 1 
R$ R$ 

3 
Serviço de Migração de Dados do Sistema 

legado 
1 

R$ R$ 

4 

Serviço de integração com o sistema 

contábil e com o sistema de controle de 

frequência 

1 

R$ R$ 
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5 
Treinamento de 40h para 3 usuários chave 

e 3 técnicos de TI. 
1 

R$ R$ 

6 Portal Web 1 
R$ R$ 

7 
Serviço de customização, mudanças, 

capacitação e consultoria (UST) - Anual 
160 

R$ R$ 

8 Unidade de deslocamento (UD) - Anual 24 
R$ R$ 

9 
Serviço de atualização, documentação e 

suporte do sistema - mensal 
12 

R$ R$ 

10 
Serviço de hospedagem dos sistemas - 

mensal 
12 

R$ R$ 

Valor Global: R$ 

 

 Declara que concorda com todas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 

XX/2018 e seus anexos, e apresenta sua proposta final vencedora, consubstanciada no 

MENOR PREÇO, conforme discriminado abaixo. 

 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do 

objeto 

 

Validade da Proposta: validade de 90 (noventa) dias contados da data de 

abertura da sessão pública. 

 

 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO 

PARA “AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE 

FOLHA DE PAGAMENTO” QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA – CFMV E A 

EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, neste 

ato representada por seu Presidente, FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA, 

brasileiro, casado, médico veterinário, inscrito no CRMV-SP nº 1012, portador da cédula de 

identidade RG nº 9.796.992-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 

038.272.757-68, doravante denominada CONTRATANTE, e ---------------, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° -------------, sediada na cidade de -----------, na 

Av/Rua -----------, neste ato representada pelo seu Procurador/Sócio/Gerente, Sr. (a) -----------

--------, -----(nacionalidade)----, ----(estado civil)----, -----(profissão)----, inscrito no CPF/MF 

sob o n° --------------, portador da cédula de identidade n° --------------, expedida pela -----------

--, em conformidade com a procuração/contrato social contidos nas folhas ----------- do 

Processo nº 1460/2017, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e 

avençado, e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta 

examinada pela Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 

n° 8.666/93, e em conformidade com o Pregão Eletrônico n.º 04/2018 e processo 

administrativo acima citado, este CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE 

FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, mediante execução indireta 

sob o regime de empreitada por preço unitário, que se regerá pelas disposições da Lei n° 

10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, 8.538/2015, Lei Complementar n.º 123/2006, 

subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de sistema de folha de pagamento, que 

serão fornecidos e prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 
1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Termo de Referência, acostados às fls. ___/___; 

 

b) Edital de Pregão de fls. ___/___; 
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c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___; 

 

d) Ata de Pregão de fls. ___/___; 

 

1.3. DOS REQUISITOS   

 

1.3.1. O Sistema de Folha de Pagamento deverá conter no mínimo as seguintes 

funcionalidades. 

1.3.1.1. Administração de folha de pagamento com controle preciso de todas as rotinas 

de Departamento Pessoal; 

1.3.1.2. Sistema flexível, adaptável a mudanças de legislação e necessidades legais 

específicas; 

1.3.1.3. Integração do sistema de folha de pagamento com o contábil (Siscont.net); 

1.3.1.4. Integração com Portal da transparência através de customização e acesso a 

dados; 

1.3.1.5. Medicina e segurança do trabalho; 

1.3.1.6. Controle de férias; 

1.3.1.7. Estar preparado para as obrigações contidas no E-social, inclusive a 

transmissão dos arquivos via webservices; 

1.3.1.8. Portal Web para acesso pelos servidores para emissão de contracheque, 

consulta e solicitação de programação de férias e ao controle de ponto. 

1.4. O Sistema de Folha de Pagamento deverá atender no mínimo aos seguintes 

macroprocessos. 

1.4.1. Registros Funcionais – Cadastro: 

1.4.1.1. Permitir o cadastro e a atualização dos dados previamente cadastrados 

quando do ingresso do colaborador, ou atualização dos dados para os já 

cadastrados. (Data de nascimento, estado civil, religião, escolaridade, nome da 

mãe e do pai, sexo, tipo de sangue, e-mail, data de admissão, categoria, dias de 

experiência e dias de prorrogação,  sindicato, carteira profissional, título de 

eleitor, CNH, entre outros). 

1.4.1.2. Permitir a classificação dos colaboradores por categorias Empregados, 

Estagiários, Comissionados, Terceiros e organizados em situações Ativo, em 

admissão, em demissão, inativos, afastados, cedidos, efetivos, etc. 
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1.4.1.3. Permitir validação de conteúdo de campos cadastrados como CPF, PIS, 

entre outros. 

1.4.1.4. Permitir o cadastro de dados da nacionalidade do servidor (brasileiro, 

naturalizado ou estrangeiro). 

1.4.1.5. Permitir a inclusão de imagens (foto, assinatura, impressão digital, 

documentos, entre outros) 

1.4.1.6. Permitir processos de geração de estabilidade para Aposentadoria, 

Mandato sindical, HIV, Licenças, Acidente de trabalho, CIPA, Férias, Gestante, 

Serviço militar, Retorno de auxilio doença, gerando seu histórico 

automaticamente. 

1.4.1.7. Permitir gerar afastamentos de acidente de trabalho, quando a 

informação for proveniente da empresa responsável pelo PCMSO, por doença, 

maternidade, serviço militar, férias, férias coletivas, rescisão, licença com 

vencimentos, licença sem vencimentos, aposentadoria por invalidez, entre outros, 

gerando seu histórico automaticamente. 

1.4.1.8. Permitir definir uma previsão de retorno, possibilitando também a 

prorrogação do afastamento, gerando seu histórico automaticamente. 

1.4.1.9. Permite a atribuição e alteração de cadastro de endereços; de cadastro 

de telefones; de cadastro de formações; de cadastro de habilitações; de cadastro de 

pensionistas; de cadastro de qualificações (cursos). 

1.4.1.10. Permitir a indicação de dependência dos dependentes (IRRF, Salário 

família, auxilio creche, entre outros). 

1.4.1.11. Permitir que a informação de histórico de dependentes seja considerada 

nos cálculos da folha de pagamento. 

1.4.1.12. Permitir a emissão de alerta antes da exclusão automática dos 

dependentes capazes maiores de 21 anos ou 24 anos para estudantes. 

1.4.1.13. Permitir envio de alerta para dependentes especificando idade; 

1.4.1.14. Permitir o cadastramento de departamentos e controle de histórico das 

movimentações dos colaboradores; 

1.4.1.15. Permitir o cadastramento de eventos e sua total parametrização e com o 

controle de histórico de alterações; 

1.4.1.16. Permitir o cadastramento de no mínimo 15 (quinze) eventos fixos; 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

1
0

3
 

1.4.2. Cargos e Salários: 

1.4.2.1. Permitir a organização dos grupos de cargos em Grade ou Classes, 

possibilitando a empresa (CFMV) definir. 

1.4.2.2. Permitir cadastrar tabela de faixas salariais, com sub-níveis. 

1.4.2.3. Permitir o cadastro de cargos e funções, com controle de histórico, com 

vinculação ou não a tabela de faixas salariais. 

1.4.2.4. Permitir cadastrar atividades ou tarefas adicionais no cargo. 

1.4.2.5. Permitir o cadastro de cargos comissionados e funções de chefia, 

armazenando seus históricos salariais. 

1.4.2.6. Permitir o controle e manutenção dos funcionários com funções de 

chefia em exercício bem como funcionários substitutos e titulares 

disponíveis. 

1.4.2.7. Permitir processos de reajuste e simulação de forma abrangente, 

definindo filtros e regras de reajuste por múltiplos intervalos de faixas 

salariais. 

1.4.2.8. Permitir no processo de reajuste opções de reajustar por percentual, 

valores fixos, arredondamentos, gerando históricos com os motivos das 

alterações sobre a tabela de salários. 

1.4.2.9. Permitir simulações de reajustes para os casos de cargos comissionados, 

salários Individuais e funções de chefia, gerando o histórico de 

promoções, movimentações, entre outros motivos. 

1.4.2.10. Permitir processos de reajuste e simulação com reflexo nos cálculos da 

folha, benefícios e recolhimentos para avaliar o novo valor da folha de 

pagamento (Original, Simulado e Diferenças). 

1.4.2.11. Permitir o cancelamento da simulação ou reajuste, com exclusão 

automática dos históricos dos gerados. 

1.4.2.12. Permitir e garantir que os dados armazenados no Cargos e Salários, 

estejam integrados e sem redundância, com os outros módulos dos 

sistema. 

1.4.3. Controle de frequência: 

1.4.3.1. Permitir o acompanhamento dos afastamentos, em diversas situações, 

com possibilidade de cadastramento das situações dos afastamentos. 
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1.4.3.2. Permitir o cálculo referentes às marcações de horas de qualquer categoria 

dos servidores. 

1.4.3.3. Permitir o controle de feriados, com a tabela de feriados podendo ser 

utilizada por unidade ou por escala. 

1.4.3.4. Permitir configurações de cálculo de Descanso Semanal Remunerado 

(DSR) e controle de saídas intermediárias. 

1.4.3.5. Permitir alterações e inclusões de novas regras de cálculo para situações 

específicas no tratamento da apuração da marcação de horas. 

1.4.3.6. Permitir integrar diretamente com o a folha de pagamento toda as 

ocorrências apuradas (faltas, afastamento, DSR, férias, rescisão, 

atestados, entre outros). 

1.4.3.7. Permitir emitir relatório de justificativas de exceções para conferência 

dos empregados e superiores. 

1.4.3.8. Permitir emitir relatório de exceções, de acordo com a exceção desejada. 

1.4.4. Vale Transporte: 

1.4.4.1. Permitir o cadastro de calendário flexível considerando, dias úteis, 

feriados, trajetos, passes extras, dias alternados e ainda definição de dias 

fixos. 

1.4.4.2. Permitir o cálculo da folha por múltiplos períodos de pagamento no 

regime diaristas  

1.4.4.3. Permitir o cadastro de conduções com diversos modelos de cálculo para 

os meios de transporte (Ônibus, metrô, trem, balsa, entre outros) passe, 

tickets, mensal e valor fixo. 

1.4.4.4. Permitir o armazenamento de histórico das conduções utilizadas por 

qualquer colaborador, sem limites. 

1.4.4.5. Permitir o cálculo considerando os dias da competência, ou dias do mês 

subsequente ou anterior para apuração da quantidade de vale transporte. 

1.4.4.6. Permitir o armazenamento do histórico das alterações dos valores das 

tarifas das conduções, sem limites. 

1.4.4.7. Permitir o cálculo complementar com pagamento das diferenças do valor 

das tarifas na folha dos servidores. 
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1.4.4.8. Permitir a exportação de dados do vale transporte para integração com 

empresas conveniadas. 

1.4.4.9. Permitir a emissão de relatórios para entrega, protocolo, entre outros. 

1.4.5. Férias e Férias coletivas: 

1.4.5.1. Permitir o cadastro e armazenamento de períodos aquisitivos de férias 

(Proporcional, Vencido, Dobrado), quantidade de registros ilimitados 

para o histórico. 

1.4.5.2. Permitir a programação de férias e aviso de vencimento dos períodos 

adquiridos pelos empregados. 

1.4.5.3. Permitir o controle automático dos afastamentos e faltas nos períodos 

aquisitivos de férias, permitindo baixas especiais dos períodos adquiridos 

de férias. 

1.4.5.4. Permitir a mudança automática do novo período aquisitivo adquirido para 

os casos de férias coletivas, sobre empregado com dias insuficientes para 

férias. 

1.4.5.5. Permitir o cálculo das férias com múltiplos períodos aquisitivos. 

1.4.5.6. Permitir averbar mais de 30 dias férias por período de férias adquirido. 

1.4.5.7. Permitir configuração para pagamento do 1/3 de férias no gozo do 

primeiro período. 

1.4.5.8. Permitir calcular somente Abono de Férias no recibo de férias. 

1.4.5.9. Permitir calcular somente 1/3 de Férias no recibo de férias. 

1.4.5.10. Permitir calcular automaticamente as verbas adicionais de férias em 

verbas separadas. (Insalubridade, Tempo de serviço, Função Gratificada, 

Adicional Noturno, entre outras). 

1.4.5.11. Permitir a configuração de médias por sindicato com múltiplas opções de 

acumulação para (Horas extras, Valor variável, Horas adicional noturno, 

dentre outras). 

1.4.5.12. Permitir a configuração de médias distintas do cálculo de férias para o 

cálculo de rescisão. 

1.4.5.13. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ memória do 

cálculo, detalhado por períodos adquiridos do empregado, mês a mês, 
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valor, hora, quantidade acumuladas, valores corrigidos, avos, regra de 

cálculo aplicada. 

1.4.5.14. Permitir o extrato automático da composição de salário para Férias, 

detalhando os critérios e valores acumulados. 

1.4.5.15. Permitir o cálculo de provisão de férias com previsão de impostos, 

apurando automaticamente transferências de unidades e centros de 

custos, realizando a baixa dos valores na origem e carregando o saldo no 

destino. 

1.4.5.16. Permitir a emissão da provisão de férias analítico ou sintético, Avisos de 

férias, Recibos de férias, dentre outros relatórios 

1.4.6. Rescisão: 

1.4.6.1. Permitir a simulação do cálculo da rescisão. 

1.4.6.2. Permitir o cadastro e manutenção dos direitos na rescisão parametrizável 

por sindicato, ajustáveis pelo usuário. 

1.4.6.3. Permitir avisos automáticos sobre estabilidade (CIPA, Gestantes, 

Mandato sindical, HIV, dentre outras). 

1.4.6.4. Permitir o cálculo do aviso prévio com condições múltiplas para (30 dias, 

45 dias, entre outros). 

1.4.6.5. Permitir o cálculo de rescisões normais e complementares, de forma 

individual e coletiva. 

1.4.6.6. Permitir o cálculo dos valores indenizados conforme causa e diretos do 

empregado (Férias, 13º Salário, Aviso prévio). 

1.4.6.7. Permitir a configuração de médias por sindicato com múltiplas opções de 

acumulação para (Horas extras, Valor variável, Horas adicional noturno, 

dentre outras). 

1.4.6.8. Permitir a configuração de médias distintas do cálculo de rescisão para o 

cálculo de férias. 

1.4.6.9. Permitir o extrato automático: da composição de salário para Rescisão, 

detalhando os critérios e valores acumulados; da composição de salário 

para Férias, detalhando os critérios e valores acumulados; da composição 

de salário para 13º Salário, detalhando os critérios e valores acumulados; 

da composição de salário para Aviso prévio, detalhando os critérios e 
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valores acumulados; da composição de salário para Salário mês, 

detalhando os critérios e valores acumulados. 

1.4.6.10. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ memória do 

cálculo, detalhado por períodos Férias adquiridos do empregado, mês a 

mês, valor, hora, quantidade acumuladas, valores corrigidos, avos, regra 

de cálculo aplicada. 

1.4.6.11. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ memória do 

cálculo, detalhado pelo período de 13º Salário do empregado, mês a mês, 

valor, hora, quantidade acumuladas, valores corrigidos, avos, regra de 

cálculo aplicada. 

1.4.6.12. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ memória do 

cálculo, detalhado pelo período de Aviso prévio do empregado, valor, 

hora, quantidade acumuladas, valores corrigidos, avos, regra de cálculo 

aplicada. 

1.4.6.13. Permitir o transporte automático de lançamentos entre folhas, Normal e 

Rescisão. 

1.4.7. 13º Salário: 

1.4.7.1. Permitir o cálculo de Adiantamento de 13º Salário em qualquer mês do 

ano de fevereiro a novembro. 

1.4.7.2. Permitir o cálculo de 13º Salário Integral. 

1.4.7.3. Permitir o controle automático dos afastamentos no período aquisitivo de 

13º Salário, ajustando automaticamente o direito de avos/13º Salário. 

1.4.7.4. Permitir calcular automaticamente as verbas adicionais de férias em 

verbas separadas. (Insalubridade, Tempo de serviço, Função Gratificada, 

Adicional Noturno, entre outras). 

1.4.7.5. Permitir a configuração de médias por sindicato com múltiplas opções de 

acumulação para (Horas extras, Valor variável, Horas adicional noturno, 

dentre outras); 

1.4.7.6. Permitir a apuração automática do extrato de médias/ memória do 

cálculo, detalhado pelo período de 13º Salário do empregado, mês a mês, 

valor, hora, quantidade acumuladas, valores corrigidos, avos, regra de 

cálculo aplicada. 

1.4.7.7. Permitir o extrato automático da composição de salário para 13º Salário, 

detalhando os critérios e valores acumulados. 
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1.4.7.8. Permitir o cálculo de provisão de 13º Salário com previsão de impostos, 

apurando automaticamente transferências de unidades e centros de 

custos, realizando a baixa dos valores na origem e carregando o saldo no 

destino. 

1.4.7.9. Permitir a emissão da provisão de 13º Salário com dados analíticos e 

sintéticos. 

1.4.8. Cálculos: 

1.4.8.1. Permitir a realização de cálculos de origem não automática na folha de 

pagamento; 

1.4.8.2. Permitir a realização de cálculos com base em exercícios anteriores, tais 

como: Progressão funcional; adicional por tempo de serviço; 

insalubridade; auxilio natalidade; auxilio creche; pedidos fora do tempo. 

1.4.8.3. Consulta falta. 

1.4.8.4. Consulta homologação de atestado. 

1.4.8.5. Controle de declarações emitidas. 

1.4.8.6. Permitir consulta e tela dos recibos calculados. 

1.4.8.7. Permitir parametrização das verbas de Base e Limite Margem 

Consignável, bem como as verbas de consignação por empresa de 

convênio. 

1.4.8.8. Permitir a inclusão de códigos de proventos ou descontos fixos no 

próprio cadastro do empregado, evitando a digitação mensal como uma 

variável, com limite mínimo de 15(quinze) eventos. 

1.4.8.9. Permitir recalcular um único funcionário pós-cálculo da folha, para evitar 

a necessidade de seguir todo o procedimento de geração e cálculo da 

folha. 

1.4.8.10. Permitir ajustes manuais na folha pré-fechamento mensal. 

1.4.8.11. Permitir que se configura qual a base de calculo do adiantamento salarial 

e se utilize, conforme a configuração, das verbas cadastradas em eventos 

fixos. 

1.4.9. Registros Financeiros: 

1.4.9.1. Permitir o Controle de: pagamento de exercícios financeiros; de 

pagamentos em rubricas não automatizadas; de cálculos manuais 
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repetitivos; de descontos não consignados; das consignatárias; de 

pagamentos de gratificação, exoneração, progressão, substituição, todos 

desde a data de publicação da norma; do pagamento de pensão 

proporcional; de pagamento e descontos para exercícios anteriores; 

1.4.9.2. Permitir armazenar dados de terceiros pessoa física, jurídica e 

autônomos/ eventuais para cálculo mensal e recolhimento de encargos e 

impostos. 

1.4.9.3. Permitir a organização de regras de cálculo e cálculo exclusivo para: a 

categoria terceiros; para a categoria empregados; para a categoria 

aprendizes; para a categoria estagiários; para a categoria cargos 

comissionados; para a categoria requisitados. 

1.4.9.4. Permitir e controlar o cálculo de empregados com múltiplos vínculos. 

1.4.9.5. Permitir definir a composição de salário para: cálculo de Férias, com 

recuperação mensal e média de valores da ficha financeira do 

empregado; para cálculo de Salário mês, com recuperação mensal e 

média de valores da ficha financeira do empregado; para cálculo de 

Rescisão, com recuperação mensal e média de valores da ficha financeira 

do empregado; para cálculo de 13º Salário com recuperação mensal e 

média de valores da ficha financeira do empregado; para cálculo de 

Aviso prévio, com recuperação mensal e média de valores da ficha 

financeira do empregado; para cálculo de Cargo comissionado, com 

recuperação mensal e média de valores da ficha financeira do empregado. 

1.4.9.6. Permitir alteração e o cadastro livre de novas regras de cálculo para 

qualquer categoria dos servidores. 

1.4.9.7. Permitir o armazenamento do histórico de informações financeiras e 

cadastrais sobre cálculos da folha, quantidade ilimitada de 

armazenamento de registros. 

1.4.9.8. Permitir a emissão de relatórios sobre as informações financeiras com 

várias opções de filtro, inclusive resumos sintéticos ou analíticos. 

1.4.9.9. Permitir o cadastro e armazenamento das tabelas com histórico sobre 

INSS, IRRF, salário mínimo, incidências legais, incidências para médias, 

parâmetros de cálculo do sindicato. 

1.4.9.10. Permitir a emissão de recibos e envelopes de pagamento com formato 

definido pelo usuário (folha, férias, rescisões e avulsos). 
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1.4.9.11. Permitir a geração de crédito em conta via arquivo com layout previsto 

para múltiplos bancos, principalmente o layout adotado pela Caixa 

Economica Federal, do sistema Sicov. 

1.4.9.12. Permitir a atualização e recuperação automática dos históricos da ficha 

financeira em tempo de cálculo. 

1.4.9.13. Permitir a organização e distribuição dos valores da folha para consulta 

dos servidores em Proventos, Descontos e Armazenadoras. 

1.4.9.14. Permitir para a categoria Terceiros armazenar e calcular os lançamentos 

de valores pagos a prestadores de serviços, para cálculo do INSS, IRRF, 

ISS, outros vínculos. 

1.4.9.15. Permitir a emissão e controle do Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) 

para os terceiros. 

1.4.9.16. Permitir o cálculo de folhas complementares para Rescisão, 13º Salário, 

Normal, dentre outras com consulta do cálculo original, complementar e 

diferenças. 

1.4.9.17. Permitir o cálculo retroativo do Dissídio Coletivo, assim como os seus 

recolhimentos e informações do SEFIP - Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

1.4.9.18. Permitir a exportação e importação dos lançamentos ou movimentos 

manuais entre folhas (Rescisão, 13º Salário, Folha Normal, entre outras). 

1.4.9.19. Permitir lançamento individual ou coletivo de horas, quantidade e valor 

para qualquer categoria dos servidores. 

1.4.9.20. Permitir criar lançamentos fixos e programados, a prazo e em parcelas de 

valores na folha individual para qualquer categoria dos servidores. 

1.4.9.21. Permitir o cadastro, gerenciamento e cálculo de empréstimos qualquer 

categoria dos servidores, com dados e funcionalidades sobre: Valor 

presente; Valor futuro; saldo devedor; Juros; IOF; Suspensão; Quitação, 

com lançamento automático para folha. 

1.4.9.22. Permitir acessar os dados da ficha financeira de qualquer categoria dos 

servidores, sem necessidade de recuperação de backup dos anos 

anteriores. 

1.4.9.23. Permitir a alterações do salário, gerando histórico automaticamente com 

dados de Data, Data da publicação e Nr. Documento. 
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1.4.9.24. Permitir a emissão de recibos, envelopes de pagamento personalizados de 

acordo com a identidade visual da entidade. 

1.4.9.25. Permitir a emissão de relatórios que ofereçam suporte para promover a 

conferência dos lançamentos relativos à folha de pagamento. 

1.4.9.26. Permitir a emissão de relatórios sobre a ficha financeira, consolidando 

valores por: Competência; Categorias; Tipos de folha; Quebras definidas 

pelo usuário; Ordenação definida pelo usuário; Filtros definidos pelo 

usuário. 

1.4.9.27. Permitir elaborar quadros demonstrativos e relatórios gerenciais. 

1.4.9.28. Relatório de controle de tudo o que está sendo processado pela folha e 

não é automatizado e também o que está indicado como replicar 

automático por determinado tempo; 

1.4.9.29. Recolhimentos mensais e anuais: 

a) Permitir o recolhimento por competências fiscais, Mensal / Normal, 

décimo terceiro e complementar;  

b) Permitir considerar o cálculo das folhas especiais para recolhimentos; 

c) GRCS: Permitir a emissão e controle dos dados da Guia de Recolhimento 

da Contribuição Sindical;  

d) GPS: Permitir o controle automático do saldo de compensações; 

e) GPS: Permitir o controle do recolhimento mínimo;  

f) FGTS: Permitir o cálculo por Empresa, Filial ou empregado;  

g) FGTS: Permitir a geração de dados e cálculo do SEFIP Mensal, 

Dissídio/Convenção e Parcelamento;  

h) FGTS: Permitir o armazenamento dos dados enviados podendo efetuar 

retificação;  

i) FGTS: Permitir a emissão da GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do 

FGTS) Eletrônica; 

j) DARF: Permitir a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas 

Federais;  

k) CAGED: Permitir a geração dos dados para Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados;  
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l) RAIS: Permitir a geração dos dados para Relação Anual de Informações 

Sociais;  

m) DIRF: Permitir a geração dos dados para Declaração do Imposto de 

Renda Retido na Fonte;  

n) IRPF: Permitir a geração dos dados para o Comprovante de 

Rendimentos; 

1.4.9.30. Permitir armazenar historicamente todos os dados dos recolhimentos. 

1.4.9.31. Permitir acessar os dados dos recolhimentos, processados pelo sistema, 

sem necessidade de recuperação de backup dos anos anteriores. 

1.4.9.32. Controle do gerador de regras de lançamentos automatizados e 

temporizados de ações que não possam ser parametrizáveis; 

1.4.9.33. Fechamento da folha com controle de assinatura digital; 

1.4.9.34. Geração do arquivo de credito para instituição bancária; 

1.4.9.35. Controle do processo de transferência financeira à instituição bancária; 

1.4.9.36. Estatísticas, Metas e Indicadores. 

1.4.10. Folhas Especiais: 

1.4.10.1. Permitir além dos tipos de folhas padrões do sistema a possibilidade de 

criar folhas especiais, que herdem regras de cálculo das folhas padrões do 

sistema, ou quando necessário permitir criar novas regras de cálculo para 

estas folhas especiais. 

1.4.10.2. Permitir que os cálculos gerados pelas folhas especiais, seja considerada 

pelas rotinas de cálculo complementar, recolhimentos e os próprios 

cálculos das folhas padrões do sistema. 

1.4.11. Progressões Funcionais: 

1.4.11.1. Permite a atribuição e alteração: do cargo e gera seu histórico 

automaticamente; do turno e gera o seu histórico automaticamente; do 

cargo comissionado e gera o seu histórico automaticamente; de função 

comissionada e gera o seu histórico automaticamente; de deficiência 

física e gera o seu histórico automaticamente; de cadastro de sindicâncias 

e processos administrativos disciplinares e penalidades aplicadas, 

gerando seu histórico automaticamente;  

1.4.12. Benefícios: 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

1
1

3
 

1.4.12.1. Permitir configurar adicionais ou prêmios por tempo de serviço (ATS) 

determinados por valor fixo, por percentual sobre salário, sobre uma base 

pré-definida livremente pelo usuário; 

1.4.12.2. Permitir fixar os ATS: por período, isto é, os funcionários só recebem o 

Adicional ou Prêmio a cada período pré-definido; Para pagamento 

mensal, com reajustes programados a critério da empresa; 

1.4.12.3. Permitir trabalhar com limites de valores que a empresa estipula ou com 

número de recebimentos. 

1.4.12.4. Permitir cadastrar: Plano de Saúde, com controle de valores por faixas 

salarial, diferentes por funcionário e dependentes; Auxílio-alimentação, 

com controle por quantidade (dias uteis) e valores fixos; Plano 

Odontológico, valor por funcionário e por dependente; Empréstimos, 

valor variável; Outros Benefícios (configuração genérica e suporte a 

qualquer Benefício). 

1.4.12.5. Permitir análise financeira detalhada dos investimentos realizadas pela 

empresa, sobre os benefícios concedidos. (valor empresa, valor 

funcionário, valor per capita) 

1.4.12.6. Permitir atribuir individualmente ou para determinados grupos de 

funcionários de forma permanente ou temporária os benefícios. 

1.4.12.7. Permitir exportar dados para fornecedores, solicitando inclusão, exclusão 

ou alteração dos pedidos de benefícios de acordo com a definição de 

dados da CONTRATADA. 

1.4.12.8. Permitir cadastrar Reembolsos, com mecanismos de lançamentos 

automáticos para a folha de pagamento dos funcionários sobre valores 

posteriormente reembolsados pela empresa. Armazenando o histórico dos 

lançamentos. 

1.4.12.9. Permitir concessão automática de benefícios na admissão, de acordo com 

parametrização prévia, encerrando automaticamente os benefícios no 

desligamento do funcionário. 

1.4.13. Medicina do Trabalho: 

1.4.13.1. Permitir o cadastro e manutenção dos exames médicos por fato gerador 

(Admissão, demissional, afastamento, retorno, mudança de cargo/função, 

periódico, entre outros). 
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1.4.13.2. Permitir o cadastro de dados para o mapeamento dos exames a realizar de 

acordo com os fatos geradores, as funções e atividades do cargo e riscos 

(Segurança do trabalho). 

1.4.13.3. Permitir o controle e aviso automático dos vencimentos das 

periodicidades de acordo com o mapeamento registrado, seguindo as 

orientações definidas pelo responsável do PCMSO – Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

1.4.13.4. Permitir emitir relatório com exames a realizar, com a possibilidade de 

agendamentos para convocação dos servidores para realização dos 

exames periódicos vencidos ou a vencer; 

1.4.13.5. Permitir o cadastro e manutenção por qualquer categoria de servidores de 

exames complementares/ laboratoriais (hemogramas, IMC, registro do 

diagnóstico e medições). 

1.4.13.6. Possuir total integração, de forma automática, com o sistema de controle 

de frequência. 

1.4.13.7. Permitir a emissão de relatórios gerenciais com os dados de afastamento, 

com possibilidade de agrupamento por departamento, cargos, função e de 

forma sintética e analítica.  

1.4.14. Outros: 

1.4.14.1. Emitir os relatórios com opção de exportação nos formatos: xls, doc, pdf, 

txt, html, csv e xml. 

1.4.14.2. Permitir a geração de informações anuais como DIRF e RAIS, nos 

padrões da legislação vigente. 

1.4.14.3. Emitir folha de pagamento completa ou com quebras por unidades 

administrativas. 

1.4.14.4. Emitir folha líquida, contendo matrícula, nome, CPF e salário líquido do 

servidor/funcionário, além de emitir por banco e agência. 

1.4.14.5. Possuir gerador de relatórios com livre parametrização. 

1.4.14.6. Efetuar automaticamente a dedução referente ao Teto Constitucional, 

com verba de desconto. 

1.4.14.7. Se o sistema for por módulo, deve existir a integração total dentre eles e 

esta integração deve ser de forma automática ou, em casos que dependam 

de autorização, que não seja por exportação e importação de arquivos. 
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1.4.15. e-Social: 

1.4.15.1. O sistema deve atender todos os requisitos que a legislação atual 

disciplina como necessário para atendimento ao E-social, portanto o 

sistema deve possuir todas as funcionalidades para a completa 

automatização do envio das informações para o e-social. 

1.4.15.2. O sistema deverá se manter atualizado em relação as mudanças que 

poderão ser introduzidas referente ao e-social. 

1.4.16. Integração com o sistema Contábil: 

1.4.16.1. A integração deve atender ao layout contido no anexo I deste Termo de 

Referência. 

1.4.17. Portal Web: 

1.4.17.1. Deve existir a integração total com o sistema de folha de pagamento e 

seus módulos, se houverem, e esta integração deve ser de forma 

automática ou, em casos que dependam de autorização, que não seja por 

exportação e importação de arquivos. 

1.4.17.2. Deve possibilitar acesso ao sistema de controle de ponto pelo servidor, 

em modo consulta, com informação completa, com filtro de data inicial e 

final e demonstrando coluna com o saldo de banco de horas. 

1.4.17.3. Deve possibilitar consulta pelo servidor das justificatias de ausências 

apresentadas. 

1.4.17.4. Deve possibilitar a inclusão de programação de férias pelo servidor. 

1.4.17.5. O sistema deve permitir o acesso simultânio ao Portal Web de até 80 

(oitenta) colaboradores. 

1.4.17.6. Deve permitir a solicitação de férias para o fluxo de aprovação da 

hierarquia superior ou de acordo com legislação e portarias relacionadas 

vigentes. 

1.4.18. Sistema de Controle de Frequência 

1.4.18.1. Deve existir a integração total com o sistema de folha de pagamento e 

seus módulos, se houverem, e esta integração deve ser de forma 

automática ou, em casos que dependam de autorização, que não seja por 

exportação e importação de arquivos. 
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1.4.18.2. Deverá efetuar a emissão de relatório de absenteísmo, com possibilidade 

de agrupamento por departamento, cargos, função e de forma sintética e 

analítica, com os motivos de afastamentos. 

1.4.18.3. Deve possibilitar a importação de forma programada e automática do 

arquivo gerado pelo Registrador Eletrônico de Ponto Biométrico ou, se 

assim for possível, integração por conexão direta. O Registrador 

Eletrônico de Ponto Biométrico é o Modelo Inner REP Biométrico 2i, da 

fabricante Top Data. 

1.4.18.4. Deve atender a Portaria MTE 1510/2009, inclusive com a impressão da 

folha de frequência mensal. 

1.5. Perfis de acesso 

1.5.1.1. Permitir a criação de perfis de acesso com atribuições de permissões de 

acessos diferenciados para cada perfil; 

1.5.1.2. Cada usuário deverá ser atrelado a um ou mais perfis de usuário, o que 

definirá quais funcionalidades e ações o mesmo poderá executar no 

sistema; 

1.5.1.3. Para cada usuário poderá ser definido a quais áreas da estrutura 

organizacional ele poderá alterar, visualizar ou não ter permissão de 

acesso. 

1.6. O Sistema de Folha de Pagamento deverá atender aos seguintes requisitos de 

configuração e parametrização. 

1.6.1. Permitir configuração de acesso ao banco de dados de sistema; 

1.6.2. Permitir configuração de acesso aos bancos de dados de integração; 

1.6.3. Permitir parametrização das incidências dos eventos; 

1.6.4. Permitir a parametrização da exportação contábil; 

1.6.5. Permitir a parametrização das tabelas legais (INSS, FGTS, IRRF); 

1.7. O sistema de folha de pagamento deve possuir no mínimo funcionalidades de relatório 

a seguir. 

1.7.1. Relatórios com filtros de seleção para impressão de: 

a) Contra-Cheques; 

b) Aviso e Recibos de Férias e Adiantamentos; 
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c) Contrato de Trabalho; 

d) Cadastro Funcional; 

e) Previsão e realização de férias por área; 

f) Folha de Pagamento analítica com resumo dos eventos e tributos; 

g) Provisão de Férias e 13º Salário com os tributos; 

h) Comprovante de Rendimento Anuais (IRRF); 

i) Relatório analítico para conferência da RAIS e DIRF; 

 

CLÁUSULA II – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

2.1. O valor total estimado para a contratação será de R$ __________ 

(_________________________________________________________), já incluídos o 

fornecimento de materiais e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, lucro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, custos de administração, 

serviços e outras despesas que se fizerem indispensáveis à perfeita execução deste objeto. 

 

2.2. A composição dos custos estimados para cada item está demonstrada na planilha 

abaixo: 

GRUPO/LOTE 

Sistema Folha de Pagamento 

Item Objetos QTD Valor Unitário Valor Total Item 

1 

Licença de Cessão de Direito de Uso para 200 

(duzentos) colaboradores ativos e 3 (três) usuários 

simultâneos 

1   

2 Serviço de Implantação do Sistema 1   

3 Serviço de Migração de Dados do Sistema legado 1  

 

 

 

4 
Serviço de integração com o sistema contábil e com 

o sistema de controle de frequência 
1   

5 
Treinamento de 40h para 3 usuários chave e 3 

técnicos de TI. 
1   

6 Portal Web 1   
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7 
Serviço de customização, mudanças, capacitação e 

consultoria (UST) - Anual 
160   

8 Unidade de deslocamento (UD) - Anual 24   

9 
Serviço de atualização, documentação e suporte do 

sistema - mensal 
12   

10 Serviço de hospedagem dos sistemas - mensal 12   

Valor Global:  

 

2.3. Pelo objeto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor para cada item, 

sendo observado o cronograma de execução. 

2.4. O pagamento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após atesto do fiscal do contrato 

mediante à apresentação da nota fiscal/fatura, devendo ser emitida e entregue em duas vias 

acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal, fundiária e previdenciária, 

documentação esta que pode ser substituída, a critério da CONTRATANTE, pela verificação 

junto ao SICAF. 

2.4.1. A nota fiscal deverá ser emitida sempre após a data final de execução dos 

serviços, não sendo admitida sua emissão sem a conclusão dos serviços a que se 

refererem a nota fiscal. 

2.4.2. Deverá constar ns nots fiscal a informação sobre qual período se refere os 

serviços ali discriminados em relação ao pagamento do Serviço de atualização, 

documentação e suporte do sistema e do Serviço de hospedagem dos sistemas. 

2.4.3. Ao final de cada fase da execução contratual, a CONTRATADA apresentará 

nota fiscal com os valores condizentes a etapa de execução efetivamente concluída. 

2.4.4. Sendo constatada alguma incorreção na nota fiscal/fatura, a CONTRATANTE, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante indicação do motivo que possibilite a 

correção do erro, devolverá o documento. 

2.4.5. Sendo considerada procedente a constatação da CONTRATANTE, o 

pagamento será feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da Nota Fiscal devidamente corrigida. 

2.4.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta de entrega do serviço, podendo ser o valor devido utilizado para cobrir dívidas 

de responsabilidade da CONTRATADA. 
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2.5. Respeitado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, os encargos 

previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela CONTRATANTE. 

2.6. . A critério da CONTRATANTE, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido 

para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela, relativas a multas 

que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

 

2.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)    I = (6/100)     I = 0,00016438 

                         365      TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

CLÁUSULA III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas nos Empenhos nºs xxxxxx, sob as 

Rubricas: 

 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.064  - Seleção e Treinamento - PJ 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 -Manutenção e Conservação de Software - PJ 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ 

 
3.2. As despesas dos anos subsequentes correrão à consta da dotação orçamentária 

consignada especificamente para o custeio da atividade nos respectivos exercícios.  

 

 

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por sucessivos 

períodos de 12 (doze meses), limitada à duração a 60 (sessenta) meses e, em caráter 

excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo 

de duração poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses. 

 

4.2. A prorrogação de que trata o item 4.1. se aplica somente aos serviços de natureza 

continuada conforme abaixo: 
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4.1.1. Serviço de customização, mudanças, capacitação e consultoria (UST); 

4.1.2. Unidade de deslocamento (UD); 

4.1.3. Serviço de atualização, documentação e suporte do sistema; 

4.1.4. Serviço de hospedagem dos sistemas. 

 

CLÁUSULA V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 
5.1. O cronograma de entrega/execução é uma ferramenta que visa contemplar as diferentes 

etapas dos serviços que serão executados, contemplando os períodos estimados de tempo 

necessário para cada fase. 

 

5.2. Os prazos abaixo contam a partir da data de solicitação formal pela CONTRATANTE. 

 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

PRAZO TOTAL ESTIMADO PARA 

CONCLUSÃO DE CADA ITEM 

 

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 

 

DETALHAMENTO DOS PRAZOS 

a) 
Implantação do Sistema de Folha de 

Pagamento com a Cessão de Uso 
X   

b) Migração dos dados 
 

X  

c)  Treinamento X   

d) Integração 
 

 X 

e) Portal Web  X  

f) Customizações 
De acordo com cronograma proposto e 

aprovado 

 
 

CLÁUSULA VI – DOS REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES  

 

6.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo se, preenchida a hipótese do artigo 57, II, da 

Lei 8.666/93, for prorrogada a vigência do Contrato, quando, então, o reajuste se dará a partir 

do 13º mês pelo IPCA, ou outro índice que o substitua. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93, da Lei nº 

10.520/02 e do Edital e seus anexos, compete à CONTRATANTE: 
 

7.1.1. Composição da solução para o sistema de Folha de Pagamento 

7.1.1.1. Lista de itens que compõe a solução. 

a) Licenças de uso de software permanente e não exclusivo que implemente 

o Sistema de Folha de Pagamento, e softwares adicionais necessárias à 

operacionalização do sistema em todos os ambientes (treinamento, 

homologação e produção); 

b) Serviços de Instalação dos softwares nucleares e adicionais; 

c) Serviços de Implementação de funcionalidades mínimas em falta; 

d) Serviços de Customização e Mudança; 

e) Serviços de Consultoria; 

f) Serviços de Treinamento e Capacitação; 

g) Serviços de MIGRAÇÃO e Saneamento de dados a partir dos sistemas 

legados; 

h) Serviço de atualização e suporte do sistema; 

i) Serviço de Documentação do planejamento e realizações;  

j) Serviço de Hospedagem dos sistemas. 

7.1.2. As licenças de uso devem ser por prazo indeterminado, caracterizar cessão de 

direitos patrimoniais ao CFMV, em atendimento ao disposto no caput do artigo 

111 da Lei nº 8.666/1993. 

7.1.3. Deve ser fornecida licença de uso para os ambientes de homologação, produção 

e treinamento. 

7.1.4. A CONTRATADA deve fornecer licenças em quantidade e distribuição 

suficientes para atender o número de usuários, os níveis de serviço e as 

características de infraestrutura, segurança e auditoria descritas neste 

documento. 
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7.1.5. A CONTRATADA deverá prover a quantidade necessária de licenças de 

softwares adicionais para atender plenamente a implantação da solução objeto 

do edital. 

7.1.6. A CONTRATADA é a responsável por todos os custos necessários para 

integração e compatibilidade do Sistema Folha de Pagamento fornecido com 

qualquer software adicional que faça parte da Solução, na vigência do contrato. 

7.1.7. A CONTRATADA deverá apresentar documentos comprobatórios de que é 

detentora do direito de utilização dos softwares adicionais fornecidos pelo 

fabricante destes, que serão utilizados na solução ofertada, deverá garantir que 

o direito de uso pelo CONTRATANTE se dê em caráter perpétuo, assim como 

o suporte destes softwares pelos respectivos fabricantes durante a execução do 

contrato. 

7.2. Plano de Comunicação 

7.2.1. A CONTRATADA elaborará um plano de comunicação de projeto para 

determinar os meios de comuncação, artefatos de comucação, artefatos de 

aprovações e frequência de comuncação em coerência com os processos 

apresentados pelo CFMV. O plano de comunicação elaborado deve ser aprovado 

pela CONTRATANTE. 

7.2.2. As comunicações durante a implantação do Sistema, entre as equipes da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão ser realizadas em língua 

portuguesa. 

7.2.3. As trocas de informações de execução do projeto deverão fazer uso do plano de 

comunicação. 

7.2.4. O plano de comunicação deve ser documentável e agio suficiente para não 

atrasar as tarefas de execução do contrato. 

7.2.5. O plano de comuncação deve possibilitar o arquivamento do mesmo em meio 

físico e eletrônico. 

7.2.6. A documentação produzida durante a execução do contrato, incluindo, atas de 

reunião, documentação técnica, relatórios, manuais e outros tipos de documento, 

deverá ser elaborada em língua portuguesa.  

7.3. Implantação do Sistema: 

7.3.1. A implantação das funcionalidades mínimas deverá ocorrer em 1 (uma) fases. 
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7.3.2. Deve ocorrer planejamento e apoio à execução da entrada em produção e 

operação assistida por período programado do Sistema contratado e suas 

integrações.  

7.3.3. A Implantação deverá ser realizada pela CONTRATADA, nos prazos 

previstos, atendendo a todos os requisitos constantes neste documento.  

7.3.4. Para a realização das atividades de implantação do Sistema, a equipe da 

CONTRATANTE será composta por Gerente de Projeto, equipe especializada 

em Gestão de Pessoal e equipe técnica de TI.  

7.3.5. A implantação, a ser realizada pela CONTRATADA, deve necessariamente 

incluir as seguinte etapas que serão ordenadas seguindo o planejamento do 

projeto:   

a) Fornecimento de Licenças de Software;  

b) Planejamento de Comunicação; 

c) Planejamento do Projeto;  

d) Mapeamento e Redesenho de Processos;  

e) Análise e Adequação do Sistema aos Processos da Instituição;  

f) Instalação e Parametrização;  

g) Importação e Carga de Dados;  

h) Testes;  

i) Treinamento dos Usuários-Chave, Multiplicadores e Equipe de TI;  

j) Preparação para entrada em produção;  

k) Estabilização e Acompanhamento do Sistema;   

l) Documentações; 

m) Customizações e mudanças; 

n) Gerenciamento do Projeto.   

 

7.3.6. A CONTRATADA apresentará relatórios de execução parcial e final e as 

respectivas documentações técnicas para aceite pela CONTRATANTE em 

períodos definidos pela CONTRATANTE de acordo com as características do 

objeto.  

7.3.7. Os relatórios e documentos devem ser apresentados nas reuniões periódicas de 

status ao longo de toda a implantação.  

7.3.8. Os dados disponibilizados no Sistema são de propriedade e uso exclusivo da 

CONTRATANTE. 

7.3.9. A CONTRATADA elaborará documentação de banco de dados, como 

diagramas por assunto, dicionário de dados e procedimentos, com objetivo de 

possibilitar integrações posteriores ou extração de informações; 
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7.3.10. Em relação a todas as entregas a serem efetuadas, os produtos de software e 

respectivas rotinas de execução deverão funcionar plenamente no Ambiente de 

Homologação do CFMV antes de serem transferidos ao ambiente de produção 

ou operação; 

7.4. Migração de Dados: 

7.4.1.  A CONTRATADA deve efetuar a migração dos dados do sistema atual do 

CFMV para o novo sistema. 

7.4.2. Para fins informativos, o sistema atual do CFMV é o ProContábil GOLD, da 

empresa Prosoft, com o banco de dados Pervasive. 

7.4.3. O CFMV se limita a fornecer o banco de dados sendo de total responsabilidade 

da CONTRATADA todo tratamento necessário para a obtenção dos dados para 

a migração. 

7.4.4. O objetivo da migração de informações consiste na carga de dados para 

assegurar que os processos do Sistema, suportados atualmente pelos sistemas 

legados, tenham continuidade a partir da implantação do Sistema de Folha de 

Pagamento contratado.  

7.4.5. A CONTRATADA deverá efetuar a extração dos dados dos sistemas legados 

do CONTRATANTE, formando assim novo banco de dados para o uso do 

sistema contratado. 

7.4.6. A CONTRATADA ficará responsável por todas as etapas da extração, tais 

como conhecer o banco de dados, efetuar rotinas para extração e gravação, 

testes e conferência do resultado. 

7.4.7. A CONTRATANTE disponibilizará técnicos para subsidiar a CONTRATADA 

no trabalho de elaboração do “de-para” de campos, origem e destino, que será 

utilizado na regra de migração de dados. 

7.4.8. Havendo inconsistências físicas ou lógicas nos dados do sistema legados, a 

CONTRATANTE deverá ser consultada para decidir sobre os procedimentos 

que a CONTRATADA deverá efetuar para solucioná-las. 

7.4.9. A CONTRATANTE fará uma verificação final do resultado da extração com 

subsidio da CONTRATADA, após a conclusão dos trabalhos pela 

CONTRATADA de migração, com intuito de homologar os resultados finais 

das migrações/conversões. 

7.4.10. Para a carga de dados, deverá ser adotado o método descrito a seguir:  
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7.4.10.1. Criação do Plano de Migração documentado e aprovado pela 

CONTRATANTE contemplando:   

 

i. Definição dos dados para carga, seus atributos e dados de controle 

necessários, permitindo a avaliação de volumes, das complexidades e dos 

requisitos de qualidade envolvidos para o planejamento das próximas 

etapas; 

 

ii. Definição da estratégia das cargas, considerando qualidade da 

informação, volume e complexidade;   

 

iii. Mapeamento dos sistemas e bases de informações que servirão de 

origem para o processo de extração dos dados.  

 

iv. Script de testes para avaliar consistência dos dados importados. 

 

7.4.10.2. Testes de volume/carga para avaliar a necessidade de ajustes no 

ambiente de hardware ou de recursos adicionais;  

7.4.10.3. Elaboração de leiautes para a importação dos dados para o Sistema de 

Folha de Pagamento contratado;  

7.4.10.4. Carga de dados final para a migração definitiva dos dados. 

7.4.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA, gerar os arquivos, conforme os 

leiautes definidos nessa etapa com subsidio e acompanhamento da equipe 

técnica da CONTRATANTE, respectivamente. 

7.4.12. O plano de projeto definirá as fases e informações necessárias para migração 

de acordo com o escopo de implantação. 

7.5.  Serviços de customização, mudanças, capacitação e consultoria 

7.5.1. Para mensuração do custo das solicitações de customização e mudança será 

adotada a Unidade de Serviço Técnico (UST) como métrica de esforço para 

execução de atividades, e a Unidade de Deslocamento (UD) como custo com 

deslocamento de equipe da CONTRATADA.  

7.5.2. As solicitações da CONTRATANTE devem ser registradas por meio de Ordens 

de Serviço (OS) que deverão ser analisadas pela CONTRATADA e decompostas 

em atividades, e essas classificadas conforme sua complexidade. 

7.5.3. O orçamento para execução da Ordem de Serviço deverá ser apresentado à 

CONTRATANTE para aprovação, contendo cronograma, prazos, composição de 

atividades e seus esforços em UST e a quantidade de UD necessárias para 
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atendimento à OS, se for o caso. O custo total, em Reais, para a OS obtém-se pelo 

somatório das multiplicação das UST’s e UD’s por seus respectivos valores 

unitários. 

7.5.4. A CONTRATADA deverá apresentar comprovações de execução das atividades, 

assim como, comprovantes de deslocamento para posterior ateste e pagamento 

pela CONTRATANTE. 

7.5.5. Abaixo segue o quadro de referência para mensuração da complexidade em UST. 

ATIVIDADES 

Quantidade de UST 

Complexidade 

Baixa Média Alta 

Formulário de Cadastro 2 5 10 

Criação de Tela de Usuário 2 4 10 

Criação de Relatório 2 6 12 

Consulta e exibição de informações do banco de dados com filtros em tela 2 4 8 

Consulta e emissão, impressão de relatório em tela 3 5 10 

Emissão, impressão de nota, recibo, certidão e afins com dados fixos 1 3 8 

Emissão, impressão de nota, recibo, certidão e afins com dados dinâmicos 

(mesclagem) 

2 5 10 

Exibição de gráfico de informações em tela 2 4 8 

Tela de consulta, emissão, impressão de relatório com gráfico de informações 4 6 8 

Rotina específica de manipulação de dados individual (gerar, cancelar, pagar, etc.) 2 5 10 

Rotina de cálculo/validação para persistência de dados 3 6 10 

Rotina de manipulação de dados em formato coletivo ou em lote 4 8 14 

Assistente (wizard) de manipulação de dados pelo usuário 4 10 20 

Criação e aplicação de configuração de parâmetros para rotinas específicas 2 5 10 

Parametrização de rotinas existentes 1 2 5 

Criação de componente para aplicação em cadastros/consultas 2 4 10 

Construção de scripts SQL de ajuste de dados (scripts) 1 5 10 

Construção de scripts SQL de extração de informações (scripts) 1 3 10 

Serviço de integração com sistemas de terceiros (webservice, SOA) 4 8 14 

Serviço de integração com sistemas próprios (nativa no mesmo Sistema Integrado) 1 3 6 

Rotina de emissão de alerta, notificação via sistema 1 3 5 

Rotina de envio de e-mails automáticos 2 5 8 

Exportação de dados via arquivo em formato texto (txt, xml, JSON) 3 6 10 

Importação de dados via arquivo em formato texto (txt, xml, JSON) 3 8 14 

Análise e Elaboração de protótipo não funcional para aprovação de requisitos 3 8 12 

Refatoração de rotina para melhoria de desempenho 

(processamento/consulta/gravação/exportação) 

3 8 15 

Criação e aplicação de permissão de acesso por usuário  1 2 6 

Rotina de geração de arquivo remessa em leiaute predefinido  5 12 18 

Rotina de processamento de arquivo retorno em leiaute predefinido  8 10 18 

Rotina de processamento agendado, em segundo plano, rotina batch 5 8 14 

Alterações de formulários de cadastros 1 6 12 

Alterações de exibições e/ou relatórios 1 3 10 

Alterações de Rotinas de processamento 1 6 12 
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Alterações de serviços de integração 1 6 12 

Alterações de parametrizações 1 2 5 

Alterações de scripts de acesso a dados 1 6 15 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação dentro na cidade 

sede da contratada por uma pessoa no período de 4 horas 

- - 1 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação fora da cidade sede 

da contratada por uma pessoa no período de 4 horas 

- - 1,5 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação fora da cidade sede 

da contratada por uma pessoa no período de 1 dia com pernoite 

- - 2 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento na cidade da sede da contratada por 4 

horas 

0,3 - - 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento fora da cidade de sede da contratada por 

uma pessoa no período de 4 horas 

0,6 - - 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento fora da cidade de sede da contratada por 

uma pessoa no período de 1 dia com pernoite 

1 - - 

Análise de requisitos e coleta de informações com definição de solução dentro da 

cidade sede da contratada no período de 4 horas 

- 2 4 

Análise de requisitos, diagnóstico e coleta de informações com definição de solução, 

fora da cidade de sede da contratada, por uma pessoa, no período de 4 horas 

- 2,5 4,5 

Análise de requisitos, diagnóstico e coleta de informações com definição de solução 

fora da cidade de sede da contratada por uma pessoa no período de 1 dia com pernoite 

- 3 5 

 

7.5.6. As atividades realizadas fora da sede da contratada, com ou sem pernoite, 

possuem valores diferenciados por necessitar custos extras para manter o 

funcionário da CONTRATADA fora do seu ambiente nativo de trabalho. Todos os 

custos necessários para realização da atividade são de responsabilidade exclusivas 

da CONTRATADA. 

7.5.7. A tabela abaixo serve como base para definição da complexidade e 

significados de termos para as atividades em UST. 

Termo Descrição 

Complexidade Baixa  

Atividades de construção ou manutenção na operação de criação, alteração, exclusão, 

atualização e marcação realizadas em 1 (uma) entidade de negócio com regras de 

negócio própria da entidade de negócio em questão. 

Complexidade Média 

Atividades realizadas em até 3 entidades de negócio relacionadas onde são 

necessários aplicação de regras de negócio de operação/rotina/tratamento de 

exceções que tem influência em outras regras de negócio. 

Complexidade Alta 

Atividades realizadas em mais de 3 entidades de negócio que não se enquadram em 

outros níveis de complexidade e que necessitam de envolvimento de especialista no 

assunto da atividade para a correta execução e produto entregue. 

Entidade de Negócio 

Algo integrante essencial de um sistema que possui atributos próprios para 

caracteriza-lo de forma única e significativa.  

São exemplos, um conjunto de tabelas para representar: Cliente e suas classificações, 

Carro e tabelas de caracterizações, Evento e atributos de organização. 

Referência: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/modguide/md_bent.htm 
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7.5.8 Abaixo segue o quadro de referência para mensuração do deslocamento para 

execução de atividades, onde o trecho é referente ao deslocamento entre 

origem e destino, descartando trechos intermediários. 

ATIVIDADE QUANTIDADE DE UD 

Deslocamento de uma pessoa entre cidades aeroportuárias 

(por trecho) 
1 

 

7.6. Serviço de atualização do sistema 

7.6.1. Estes serviços serão contratados com objetivo de garantir  atualização às soluções 

durante e depois de concluídos os serviços de implantação e acompanhamento 

após a implantação. 

7.6.2. Durante o processo de implantação dos módulos do sistema e seus subsistemas e 

de toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter assistência 

especializada para: 

a) Identificar e corrigir as causas de possíveis erros ou mau funcionamento 

das funcionalidades objeto deste edital. 

b) Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados. 

c) Orientar ou aplicar soluções alternativas para os erros ou mau 

funcionamento dos módulos. 

d) Disponibilizar as versões mais atualizadas de todos os módulos ofertados 

para proceder a imediata substituição das versões anteriores. 

e) Atualizar e entregar a documentação dos módulos quando houver 

melhorias ou adequações realizadas. 

7.6.3. As substituições de versões ou manutenções evolutivas, adaptativas e corretivas 

deverão ser notificadas com antecedência e data prevista para a sua implantação 

em produção de acordo com o plano de comunicação. 

7.6.4. A CONTRATADA deve realizar manutenções adaptativas, corretivas e evolutivas 

decorrentes de mudanças na legislação federal, estadual ou municipal sem ônus 

para a CONTRATANTE durante o período de execução do serviço de atualização, 

documentação e suporte do Sistema. 

7.7. Serviço de Suporte 

7.7.1. Fornecimento de suporte técnico especializado, no endereço da 

CONTRATANTE, em caso de não resolução das pendências com uso do plano 

de comuncação;  
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7.7.2. Este serviço será contratado com objetivo de garantir o suporte a soluções 

durante e depois de concluídos os serviços de implantação e acompanhamento 

após a implantação. 

7.7.3. Durante o processo de implantação dos módulos do sistema e seus subsistemas 

e de toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter assistência 

especializada para: 

a) Esclarecer questões relacionadas ao uso operacional do sistema e 

subsistemas sob licença. 

b) Identificar e corrigir as causas de possíveis erros.  

c) Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados. 

d) Orientar sobre alternativas de operação. 

7.7.4. O atendimento do suporte técnico deverá ocorrer durante o horário de 07:00 às 

18:30 horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados em que não houver 

expediente na CONTRATANTE. 

7.7.5. Para efeito de apuração do prazo de atendimento de uma solicitação, será 

considerada como “data e hora de abertura da solicitação” a data e hora que a 

CONTRATADA receber a solicitação. Será considerada como “data e hora de 

entrega” a data e hora que a CONTRATANTE receber a solução dada pela 

CONTRATADA, a qual será realizada através do esclarecimento de dúvidas para 

demandas do tipo “DUVIDAS” e através da disponibilização de nova versão do 

Sistema para solicitações do tipo “ERROS” e “CUSTOMIZAÇÕES”; 

7.7.6. As solicitações de serviço ou de entrega de serviços poderão ser realizadas via e-

mail, ofício, telefone, help desk ou pessoalmente, sendo que para cada evento 

deverá ser gerado um protocolo de atendimento correspondente, de acordo com o 

plano de comunicação. 

7.7.7. A CONTRATADA disponibilizará ferramenta on-line para que a 

CONTRATANTE possa acompanhar as solicitações, seus prazos, as entregas e as 

previsões de atendimento. 

7.7.8. Quando confirmada pela CONTRATANTE que a causa da indisponibilidade do 

Sistema foi falha do hardware ou falha do software provido pela CONTRATADA, 

no cálculo dos indicadores de níveis de serviço não será computado o tempo, até o 

restabelecimento do mecanismo que falhou. 

7.7.9. Ao abrirem chamados para solicitar serviço de suporte técnico, as unidades da 

CONTRATANTE classificarão as situações/problemas, quanto ao TIPO, 

conforme abaixo: 
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a) ERROS: Solicitações para correções de funcionalidades dos sistemas que 

deixaram de executar ou passaram a executar de forma incorreta ou 

diferente de como já vinham sendo executadas, ou quando se tratar de 

customizações e as novas funcionalidades não estejam de acordo com os 

requisitos definidos. São solicitações que necessitam alterar os códigos 

fontes ou desenvolver rotinas especiais. 

b) DÚVIDAS: Solicitações para auxílio na operação dos sistemas ou em 

procedimentos operacionais do cliente. São solicitações que não necessitam 

alterar os códigos fontes ou fazer rotinas especiais para atender. 

c) CUSTOMIZAÇÔES: Solicitações que necessitam alterações em códigos 

fontes ou desenvolvimento de novas rotinas, por motivo de mudanças na 

realidade do cliente, modificações de procedimentos operacionais, melhoria 

de processos, alterações na legislação vigente e outras. 

7.7.10. Ao abrirem chamados para solicitar serviço de suporte técnico, as unidades da 

CONTRATANTE classificarão as situações/problemas, quanto a 

TEMPESTIVIDADE, conforme abaixo: 

a) CRÍTICAS: Relacionadas a funcionalidades dos módulos que prejudicam 

o atendimento aos clientes externos (profissionais e PJ inscritos e demais 

entidades) ou impedem que a CONTRATANTE cumpra suas obrigações 

com prazos estabelecidos e inadiáveis ou ainda prejudicam sua imagem. 

b) GRAVES: Relacionados a funcionalidades dos sistemas que prejudicam 

o atendimento interno ou impedem que a CONTRATANTE cumpra suas 

obrigações com prazos estabelecidos, mas que podem ser adiados ou que 

não prejudiquem sua imagem. 

c) IMPORTANTES: Relacionadas as funcionalidades dos sistemas que não 

prejudicam a operacionalização da CONTRATANTE. 

7.7.11. A CONTRATADA deverá solucionar os problemas conforme os seguintes 

prazos, considerando horas úteis de segunda a sexta exceto feriados nacionais: 

CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS DE ATENDIMENTO 

Classificação da Solicitação 
Prazo máximo de Atendimento 

Tipo Criticidade 

Erros 

Críticos 6 horas úteis 

Graves 12 horas úteis para Solução Definitiva 

Importantes 36 horas úteis para Solução Definitiva 
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Dúvidas 

Críticos 2 horas úteis 

Graves 8 horas úteis 

Importantes 24 horas úteis 

Customizações 

Críticos 

Negociado entre as partes. Graves 

Importantes 

 
7.8. Treinamento 

7.8.1. A CONTRATADA deve elaborar o plano, produzir os materiais, executar o 

treinamento e monitorar os resultados.  

7.8.2. Os treinamentos dos usuários do Software deverão ser realizados 

presencialmente em momento solicitado pela CONTRATANTE, nas 

instalações indicadas pela  CONTRATANTE e de acordo com o cronograma 

proposto pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.  

7.8.3. Em caso de impossibilidade de treinamento presencial, será definido o método 

pela CONTRATANTE; 

7.8.4. As propostas de espaço físico, infra-estrutura e recursos necessários para o 

treinamento, serão analisados e aprovados pela CONTRATANTE. 

7.8.5. Toda a documentação sobre o sistema ofertado deverá ser disponibilizada pela 

CONTRATADA em língua portuguesa. 

7.8.6. O ambiente de sistema e banco de dados de treinamento deverá ocorrer a parte 

do ambiente de homologação e de produção. 

7.8.7. Os Usuários Chave e técnicos de TI para treinamento serão indicados pela 

CONTRATANTE, agrupados em turmas por área especializada de atuação 

relativos aos assuntos a serem apresentados. 

7.8.8. Deverão ser contempladas nesta etapa as seguintes atividades:  

7.8.8.1. Planejar a capacitação dos usuários em turmas agrupados por atuação no 

Sistema;  

7.8.8.2. Realizar a capacitação e treinamento dos usuários, demonstrando as 

funcionalidades da(s) ferramenta(s) na solução adquirida;  

7.8.8.3. Documentar ocorrências durante a capacitação, incluindo o registro 

formal das mudanças necessárias nas parametrizações;  
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7.8.8.4. Realizar revisões e ajustes nas parametrizações, caso necessário.   

7.8.8.5. Controlar presença dos usuários;  

7.8.8.6. Validar se os usuários treinados estão prontos para realizar operações no 

sistema.  

7.8.8.7. Emitir certificado para usuários treinados. 

7.8.9. Todas as capacitações previstas durante a implantação deverão ser realizadas 

em língua portuguesa.  

7.8.10. O treinamento deverá ocorrer no horário de funcionamento do CFMV entre as 

08:00hs e 17:00hs com intevalo mínimo de 1 (uma) hora. 

7.8.11. Durante o treinamento deverá ser oportunizado a abertura de tempo para 

esclarecimento de dúvidas da operacionalização do sistema. 

7.8.12. As despesas decorrentes da capacitação e treinamento (alocação de instrutores, 

fornecimento e instalação dos sistemas nos microcomputadores da Instituição 

usados para o treinamento, confecção do material didático e de certificados 

para os empregados da Instituição treinados, bem como as despesas com 

deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores) serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

7.8.13. A CONTRATADA elaborará documentação e realizará treinamento de 

transferência de conhecimento da implantação, parametrização, customização 

do processo de trabalho. 

7.9.  Infraestrutura (Serviço de hospedagem dos sistemas) 

7.9.1. A hospedagem das aplicações e do SGBD devem ser em computadores 

servidores disponíveis na Internet para acesso restrito ao CFMV; 

7.9.2. O SGBD deve estar disponível para conexão criptografada e acesso aos dados 

armazenados pelo sistema; 

7.9.3. O DATACENTER deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou locada 

por ela; 

7.9.4. O DATACENTER deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) Certificações de padrão internacional que ateste elevados níveis de qualidade 

dos serviços prestados, tais como SAS70 (Statement on Audit Standards n° 70) e 

ISAE3402 (International Standard on Assurance Engagements); 
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b) Certificação ISO/IEC 27001:2005 (Tecnologia da informação: técnicas 

de segurança, sistemas de gerência da segurança da informação); 

c) CPD Nível TIER 3 (mínimo) da norma TIA 942; 

d) Modelo de Governança de TI tais como ITIL e COBIT; 

e) Serviços garantidos por SLA (Service Level Agreement): 

f) Isolamento da Solução para a CONTRATANTE; 

g) Processo de gestão de cópia de segurança; 

h) Possuir Link de Alta Disponibilidade. 

7.10. Requisitos Tecnológicos arquiteturais 

7.10.1. O Sistema Contratado deve ser do tipo Software de Prateleira Modificável 

(modified off the shelf software (MOTS)), de acordo com a norma IEEE STD 

1062:1998; 

7.10.2. Possuir SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) SQL Server 2008 

(não sendo permitido versão Express) ou superior, ou MySQL 5.1 ou 

superior, relacional estruturado, podendo optar por Software Livre ou 

proprietário, sendo que em ambos os casos todos os custos relacionados a tal 

solução ficam franqueados a CONTRATADA; 

7.10.3. Deve possuir documentação da arquitetura da Solução para o Sistema 

contratado.  

7.10.4. A CONTRATADA deve indicar o nome comercial, edição, versão, empresa 

proprietária do Direito Autoral e o registro de propriedade no INPI. Ademais 

deve-se comprovar possuir autorização para licenciar e/ou sublicenciar e 

implementar, no Brasil, os softwares propostos. A comprovação deve ser feita 

por meio de declaração da empresa proprietária ou de sua subsidiaria, desde 

que esta última detenha poderes para tanto, fornecida juntamente a proposta. 

7.10.5. Construção do sistema com arquitetura em camadas para todo o sistema. SOA 

(Service-Oriented Architecture) para a camada de acesso a dados para 

integrações; 

7.10.6. A interface de acesso deve ser WEB, preferencialmente responsiva, 

respeitando-se os padrões intrínsecos a cada contexto de aplicação, em 

conformidade com as normas e padrões ISO 9241-11, e-MAG e e-PING. Em 

qualquer das plataformas possíveis deve-se adotar a arquitetura em camada 

sempre priorizando a orientação a serviços (SOA). É permitida aplicações 
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DESKTOP para operações específicas, desde que justificada a limitação da 

solução em WEB; 

7.10.7. Seguindo as tendências relativas à ubiquidade das soluções de TI, portabilidade 

de software, escalabilidade de infraestrutura, software como serviço (SaaS), 

Banco de Dados próprio para a solução deste edital, Computação em Nuvem 

(Cloud Computing) e WEB 2.0, requer-se que a Solução seja desenvolvida 

nativamente para a plataforma WEB e DESKTOP via SOA (somente se 

inevitável), não sendo permitido o uso de emuladores ou softwares adicionais 

que simulem a execução WEB no último caso; 

7.11. Outros Deveres da CONTRATADA 

7.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar termo de homologação da fase para 

aceitação, composição, implantação, integrações, customizações e 

capacitação.   

7.11.2. A CONTRATADA deverá acompanhar e fiscalizar a execução do serviço 

contratado; 

7.11.3. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os tributos, 

contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 

indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como se pelo custo de frete 

na entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento dos produtos vendidos; 

7.11.4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução dos serviços, as 

mesmas condições da habilitação; 

7.11.5. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias na contração objeto da 

presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato; 

7.11.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se perante a Administração e 

terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, prepostos e 

contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não 

implicando co-responsabilidade da CONTRATANTE. 

7.11.7. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade a 

respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, 

cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros 

materiais de propriedade da CONTRATANTE, aos quais tiver acesso em 

decorrência da prestação de serviços relacionados ao presente Edital, ficando 

terminantemente proibida de fazer uso ou revelação destes, sob qualquer 

justificativa, conforme termos de confidencialidade constantes do Anexo II 
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deste Termo de Referência e que deve ser assinado pela CONTRATADA no 

ato de assinatura do contrato. 

7.11.8. A CONTRATADA deve entregar as licenças de software acompanhadas de 

todas as informações necessárias para instalação, configuração e uso tais 

como: manuais, arquitetura da solução, dicionário da base de dados, número 

de registro e/ou chave, procedimentos de instalação, assim como de eventuais 

acessórios que as acompanhem ou que sejam requeridos para o seu 

funcionamento. 

7.11.9. A CONTRATADA garantirá que o software adquirido atenderá às 

especificações constantes deste termo de referência e dos manuais a serem 

entregues à CONTRATANTE, que receberá também, para fins de validar sua 

instalação e funcionalidade, todas as informações, dicionário da base de 

dados e programas necessários. 

7.12. Estratégias de Continuidade 

7.12.1. Durante o período de hospedagem do sistema em domínio da CONTRATADA, 

a CONTRATADA deverá manter backup do sistema, parametrizações, 

informações de projeto e banco de dados de forma que seja possível restaurar 

o funcionamento do sistema em ambiente definido perante solicitação formal 

pela CONTRATANTE ou em casos de desastres em que ocorra 

comprometimento das informações. 

7.12.2. Deve ser possível restauração de backup definido no item acima para qualquer 

momento no tempo, em minutos, sendo necessário a devida política de 

backup e recuperação de desastres para possibilidade do mesmo. 

7.12.3. A CONTRATADA em conjunto com a CONTRATANTE devem elaborar 

planejamento, método e execução e envio periódico, determinado pela 

CONTRATANTE, do backup realizado.  

7.12.4. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes recursos necessários à 

continuidade do uso do software tendo sido encerrado o contrato: 

7.12.4.1. Toda a solução do Sistema de Folha de Pagameto contratado 

plenamente funcional, contemplando minimamente: 

a) Executáveis compilados ou interpretáveis como produtos de software nas 

suas últimas versões de atualização, com todas as customizações, 

parametrizações e correções associadas; 
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b) Softwares componentes da Solução e suas licenças de uso, necessários ao 

funcionamento e operacionalização da solução, tais como APIs, 

Frameworks e ferramentas de geração de relatórios; 

c) Toda a documentação associada ao projeto de instalação, implementação, 

customização em manutenção corretiva e evolutiva da solução, incluindo 

minimamente os modelos e diagramas de fluxos de processos mapeados 

para o sistema, manuais de instalação e operação, dicionário de dados e 

documentação de procedimentos de SGBD; 

7.12.4.2. Após a finalização do tempo de contrato/suporte à aplicação deve estar 

livre para uso da CONTRATANTE, na quantidade de licenças 

contratadas, sem bloqueios e limitações de funcionalidades. 

7.12.4.3. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações necessárias a 

migração e/ou conversão de dados para software de terceiros. 

7.12.4.4. A CONTRATANTE possuirá de Licença de Cessão de Direito de Uso 

das versões disponibilizadas, no serviço de hospedagem ou in loco, por 

atualização e customizações durante o período de contrato. 

7.12.4.5. Em caso de falência ou qualquer dificuldade que leve a empresa 

CONTRATADA a não conseguir manter o funcionamento e ou a 

atualização do sistema, o código fonte deve ser disponibilizado 

devidamente documentado para permitir a continuidade. Além disso, a 

CONTRATADA deve disponibilizar o banco de dados no SGBD 

vigente do CFMV mesmo que o SGBD da aplicação seja diferente. 

7.13. Das obrigações do CONTRATANTE. 

 

7.13.1. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados e do 

comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação da 

responsabilidade única, integral e exclusiva dessa, no que concerne ao serviço 

contratado, suas consequências e implicações próximas ou remotas. 

 

7.13.2. Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as exigências do Edital e 

seus anexos. 

 

7.13.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções e alterações do referido contrato. 

 

7.13.5.  Designar preposto incumbido de fiscalizar e acompanhar a execução do 

Contrato, inclusive responsabilizando-se pela elaboração de relatórios das ocorrências 
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de faltas da CONTRATADA, os quais servirão como subsídios na aplicação das 

sanções previstas neste instrumento. 

 

7.13.6. Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade observada na prestação 

dos serviços. 

 

7.13.7. Atestar a Nota Fiscal correspondente e efetivar o respectivo pagamento, desde 

que o objeto do Contrato tenha sido prestado conforme estabelecido, informando à 

CONTRATADA qualquer anormalidade verificada. 

 

7.13.8. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados e do 

comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação da 

responsabilidade única, integral e exclusiva dessa, no que concerne ao serviço 

contratado, suas consequências e implicações próximas ou remotas. Comunicar 

oficialmente à CONTRATADA quaisquer anormalidades, falhas ou problemas que 

ocorram na prestação dos serviços. 

 

7.13.9. Solicitar à CONTRATADA, por escrito, as providências que impliquem na 

alteração dos serviços, desde que não modifiquem as características principais dos 

serviços e que estejam inseridas no escopo definido e pactuado. 

Contrato. 

 

7.13.10. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7.13.12. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, além do 

pagamento de tributos, tarifas, emolumentos etc., decorrentes da execução do presente 

Contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à 

CONTRATADA. 

 

7.14. É vedado à CONTRATADA: 
 

7.14.1. Contratar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE durante a 

vigência deste instrumento; 

 

7.14.2. Veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se obtida expressa autorização 

escrita. 
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CLÁUSULA VIII – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

OBJETO 

 

8.1. A execução do contrato se dará mediante execução indireta sob o regime de empreitada 

por preço unitário. 

 

8.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato consistem na verificação, 

pelo Contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da execução, e será exercida por 

meio do Gestor do Contrato, Sr. Ricardo Admir Vinholi ou por outro representante designado 

pela CONTRATANTE. 

 

8.3. O fiscal pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 

especificado, sempre que esta medida se tornar necessária. 

 

8.4. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e tomadas as 

providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

8.5. O fiscal da CONTRATANTE se reportará diretamente ao preposto da CONTRATADA. 

 

8.6. O fiscal não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade 

da CONTRATADA para terceiros. 

 

8.7. A fiscalização exercida pelo CFMV, não afasta a única e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 

da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da 

obrigação contratual, no que diz respeito ao prazo da prestação de serviços, ou ainda, no 

caso de falha na execução do contrato ou inexecução total ou parcial do objeto, 

garantidos a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA poderá ser apenada com as 

seguintes sanções: 

 

I - Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que 

não resulte prejuízo para a Administração; 

 

II – Multa de Moratória de:  

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em 

caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
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dias. Após o décimo quinto dia e a critério da CONTRATANTE, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do objeto do contrato 

inadimplido, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida. 

 

III. Multa Compensatório de:  

 

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

 

IV - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 

2 (dois) anos. 

 

V - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

9.2  Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos IV, V e 

VI, as multas previstas nos incisos II. 

 

9.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da 

respectiva intimação. 

 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

9.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. 
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9.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 

será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

9.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 

 

10.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou a 

inobservância do Edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos contratos 

administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na 

Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93; 

 

10.2. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 

78 da Lei n° 8.666/93; 

 

10.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

10.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

10.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; ou 

 

10.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

10.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

10.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, Lei 

Complementar n.º 123/2006, art. 34 da Lei nº 11.488/07, e subsidiariamente, pela Lei n° 

8.666/1993, e por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito 

privado, principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. 
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11.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como ocorrências 

que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito e assinadas 

pelos prepostos/representantes. 

 

11.1.2. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e serviços, sendo de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações tributárias 

(diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, transportes e 

equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste contrato. 

 

11.1.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou não, 

ou inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em 

decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

11.1.4. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, 

salvo se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do 

artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 

11.1.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o 

intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por 

base o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes 

aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA XII – DA PUBLICAÇÃO 

 

12.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, por 

extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no 

parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIII – DO FORO 

 

13.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal 

(Art.109, I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes deste 

contrato eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 

lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em duas vias 

de igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo sido arquivado em ordem cronológica 

no CFMV, com registro sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.  
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Brasília-DF, ------ de ------------------ de 2018. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

 

____________________EMPRESA____________________ 

Contratada 
Testemunhas: 

1. ___________________________________________ 

     CI/CPF: 

2. ___________________________________________ 

   CI/CPF: 

 

 


