
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
AVISO DE DISPENSA Nº 001/2022

Processo Administrativo n.º 004/2022

Torna-se público que a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, realizará Dispensa, com critério
de julgamento menor preço global na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril
de 2021 e demais legislação aplicável, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e
procedimentos  a  seguir  definidos,  objetivando  obter  a  melhor  proposta,  observadas  as  datas  e  horários
discriminados a seguir:

Data limite para apresentação da propostas
e documentação:

08/04/2022 às 14hs

Referência de Horário: Horário de Brasília- DF
Endereço  eletrônico  para  envio  da
propostas e documentação:

compras@cabodesantoagostinho.pe.leg.br

Link do edital: https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta  mais vantajosa para a contratação por
dispensa de licitação de empresa especializada para locação de sistema de informática (software)
para cadastro, gerenciamento de pessoal e folha de pagamento da Câmara Municipal do Cabo de
Santo Agostinho, com ativação e implantação do sistema, migração de bases de dados, integração,
testes e treinamento dos servidores, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de
Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo.

Ite
m

Serviço Descrição Unidade Qte Valor
Unitário

Valor Total

1.1 Ativação  e
implantação  do
Sistema, migração de
bases  de  dados,
integração e testes

Conjunto  de  processos
que  antecedem  à
disponibilidade  do
Sistema.

Unidade 01 6.500,00 6.500,00

2.2 Treinamento da
equipe de  gestão de
pessoas

Compreende os serviços
de  treinamento  na
solução  ofertada,  tendo
como público a equipe de
gestão  de  pessoas  do
CONTRATANTE.

Treinament
o

01 4.333,33 4.333,33

3.3 Disponibilidade  da
Solução  e  Suporte
Técnico

Serviço  de
disponibilidade  do
sistema,  incluídos  os
serviços  de  suporte

Mês 12 3.450,00 41.400,00
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técnico  e  de  atualização
compulsória do sistema.

TOTAL: 52.233,33

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas
neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

2.1. Encerrada o prazo de envio das propostas de preços, será verificada a conformidade das propostas
enviadas e classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do
menor preço em relação ao estipulado para a contratação.

2.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá
haver a negociação de condições mais vantajosas.
2.2.1. Neste  caso,  será  encaminhada  contraproposta  ao  fornecedor  que  tenha  apresentado  o

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela
Administração.

2.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem
de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

2.2.3. Em  qualquer  caso,  concluída  a  negociação,  o  resultado  será  registrado  em  ata  do
procedimento da dispensa.

2.3. Estando  o  preço  compatível,  será  analisado  os  documentos  de  habilitação,  do  fornecedor  que
apresentou o menor preço.

2.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

2.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
2.5.1. contiver vícios insanáveis;
2.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
2.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a

contratação;
2.5.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos,

desde que insanável.
2.6. Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em caso  da  necessidade  de

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.  

2.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificac ̧ão da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo solicitado pelo Agente de Contratação, desde
que não haja majoração do preço.
2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas;
2.7.2. Considera-se  erro  no  preenchimento  da  proposta  passível  de  correção  a  indicac ̧ão  de

recolhimento de impostos e contribuic ̧ões na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.



2.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

2.9. Se  a  proposta  for  desclassificada,  será  examinada  a  proposta  subsequente,  e,  assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

2.10. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se a nova data e horário para a
sua continuidade no sitio oficial da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

2.11. Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  se  iniciará  a  fase  de  habilitação,
observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

3. HABILITAÇÃO

3.1. Os  documentos a  serem  exigidos  para  fins  de  habilitação  constam  do  ANEXO  I  –
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor
classificado e que apresentou o menor preço global.

3.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada nos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões.
3.2.1. É dever do fornecedor atualizar  previamente as comprovações das regularidades fiscal  e

trabalhista para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

3.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor,  exceto  se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s).

3.3. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementar,  necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados,  o fornecedor
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de
inabilitação.

3.4. Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos  mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado(a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

3.6. Havendo  necessidade de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  a  sessão  será
suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

3.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos  documentos exigidos,  ou  apresentá-los  em desacordo  com  o  estabelecido  neste  Aviso  de
Contratação Direta.
3.7.1. Na hipótese  de  o  fornecedor  não  atender  às  exigências  para  a  habilitação,  o  órgão  ou

entidade  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim  sucessivamente,  na  ordem  de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as
condições de habilitação.

3.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

4. CONTRATAÇÃO



4.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

4.2. O adjudicatário  terá  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados a  partir  da  data  de  sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota  de  Empenho/Carta  Contrato/Autorização),  sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

4.2.1. Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade  para  a
assinatura  do  Termo  de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

4.2.2. O  prazo  previsto  para  assinatura  do  contrato  ou  aceitação  da  nota  de  empenho  ou
instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

4.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

4.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

4.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos;

4.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

4.4. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses prorrogável conforme previsão nos
anexos a este Aviso de Contratação Direta. 

4.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das
condições  de  habilitação  e  contratação  consignadas  neste  aviso,  que  deverão  ser  mantidas  pelo
fornecedor durante a vigência do contrato.

5. SANÇÕES

5.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas
no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

5.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

5.1.2. dar  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração,  ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

5.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

5.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

5.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;



5.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

5.1.7.  ensejar  o  retardamento  da  execução  ou  da  entrega  do  objeto  da  licitação  sem motivo
justificado;

5.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;

5.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

5.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

5.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.

5.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

5.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

5.2. O fornecedor  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos  subitens  anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela  falta  do subitem 5.1.1  deste  Aviso de Contratação Direta,  quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 5.1.1 a 5.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos
subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição
de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

5.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

5.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

5.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

5.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

5.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

5.3.5. a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade,  conforme  normas  e
orientações dos órgãos de controle.



5.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

5.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

5.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

5.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho
fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  investigação  preliminar  ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

5.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

5.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à  Administração  Pública  Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

5.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  fornecedor/adjudicatário,  observando-se  o
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

5.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este
Aviso.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1   As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias:

Poder: Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Atividade: 01.122.132.8.8.1.0000 – Gestão Administrativa da Câmara Municipal
Elemento de despesas: 33.90.00.00 – Aplicações Diretas

7. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS:

7.1. Para  efeito  de  pagamento,  a  contratada  encaminhará  a  Câmara  Municipal  do  Cabo  de  Santo
Agostinho, após a realização da Prestação dos Serviços, a respectiva nota fiscal/fatura  que deverá
conter o valor unitário e total dos objetos.



7.2. Os pagamentos serão feitos de forma fracionada, conforme a execução dos serviços em parcelas
mensais e sucessivas.

7.3. Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil, contados da data de entrada da nota
fiscal/fatura.

7.4. O valor contratado poderá ser reajustado após 1 (um) ano, tendo como base a variação de INPC-
IBGE (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro que vier a substituí-lo e estiver vigente na
data do reajuste.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O procedimento será divulgado no sitio da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho no
endereço https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administração poderá:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde
que atendidas às condições de habilitação exigidas.

8.2.2.1. No  caso  do  subitem  anterior,  a  contratação  será  operacionalizada  fora  deste
procedimento.

8.2.3. fixar  prazo  para  que  possa  haver  adequação  das  propostas  ou  da  documentação  de
habilitação, conforme o caso.

8.3. As providências dos subitens 6.2.2 e 6.2.3 acima poderão ser utilizadas se não houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo
prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administração na respectiva notificação.

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou
de sua desconexão.

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente,  no  mesmo horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em
contrário.

8.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas
que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

https://www.cabodesantoagostinho.pe.leg.br/


8.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em
favor  da ampliação da disputa  entre  os interessados,  desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

8.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo de contratação.

8.10. Em caso de divergência  entre  disposições deste  Aviso de Contratação Direta  e  de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

8.11. Da sessão pública será divulgada Ata.

8.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.12.1.ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

8.12.2.ANEXO II - Termo de Referência;

8.12.2.1. ANEXO II.1 – Estudo Técnico Preliminar

8.12.3.ANEXO III – Declaração de inexistência de fatos Supervenientes

8.12.4.ANEXO IV – Declaração que não emprega menor

Cabo de Santo Agostinho, 25 de março de 2022.

Diretor de Departamento de Recursos Humanos
JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação jurídica: 

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em  se  tratando  de  Microempreendedor  Individual  –  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis  onde opera,  com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País;



1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

2.2 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.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4 prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;

2.5 prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  municipal,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos  estaduais  ou municipais relacionados ao
objeto  contratual,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  da
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

3 Qualificação Econômico-Financeira: 

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

4 Qualificação Técnica

4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

4.1.1 Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

4.1.1.1 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço,
a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de  forma
concomitante,  pois  essa  situação  se  equivale,  para  fins  de  comprovação  de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.



4.1.1.2 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em
que foram prestados os serviços.

4.1.2 Declaração do fornecedor atestando que conhece  todas as informações e condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Locação de sistema de informática (software)  para cadastro,  gerenciamento de pessoal  e folha de
pagamento da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, com ativação e implantação do sistema,
migração de bases de dados, integração, testes e treinamento dos servidores, conforme as especificações
que seguem:

Item Serviço Descrição Unid. Medida Qte Valor
Unitário

Valor 
Total

7.1 Ativação  e
implantação  do
Sistema,  migração
de bases de dados,
integração e testes

Conjunto de processos
que  antecedem  à
disponibilidade  do
Sistema.

Unidade 01 6.500,00 6.500,00

7.2 Treinamento  da
equipe de gestão de
pessoas

Compreende  os
serviços  de
treinamento na solução
ofertada,  tendo  como
público  a  equipe  de
gestão  de  pessoas  do
CONTRATANTE.

Treinamento 01 4.333,33 4.333,33

7.3 Disponibilidade  da
Solução  e  Suporte
Técnico

Serviço  de
disponibilidade  do
sistema,  incluídos  os
serviços  de  suporte
técnico  e  de

Mês 12 3.450,00 41.400,00



atualização
compulsória  do
sistema.

TOTAL ESTIMADO:      52.233,33

2. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O valor global estimado para contratação será de R$ 52.233,33 (cinquenta e dois mil e duzentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos).

3. FUNDAMENTO LEGAL 
3.1 O objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº

14.133/21 e alterações posteriores.

4. PRAZO DE IMPLANTAÇÂO E ENTREGA

4.1 O sistema deverá ser implantado e entregue para ser utilizado, no máximo, em 05 (cinco) dias do
recebimento da Ordem de Serviço;

5. LOCAL DA IMPLANTAÇÂO E ENTREGA

5.1 O sistema deverá ser instalado e entregue na sede da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho,
na Rua Tenente Manuel Barbosa da Silva, 131 – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE, na Divisão de
Pessoal.

6. IMPLANTAÇÂO E EXECUÇÂO

6.1 Implantação: Na fase de implantação, é necessário que a empresa disponha de no mínimo um técnico
para o processo de importação da base de dados do sistema atualmente em uso, adequando-o para o
sistema locado para que não haja perda de qualquer informação constante no sistema anterior; 

6.2 Execução: Para esta fase, é necessário que a empresa coloque à disposição de no mínimo um técnico
para pronto atendimento após as chamadas via telefone, internet ou qualquer outro meio, para suporte em
no máximo 24 horas a partir do conhecimento, disponibilizando a presença de seus técnicos, durante o
horário de funcionamento da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho ou mesmo fora deste horário,
se a ocorrência de algum fato assim o exigir.

7.  ATRIBUIÇÕES,  PERFIL  E  FORMAÇÃO  DO  TÉCNICO  RESPONSÁVEL  PELA  EXECUÇÃO  DO
CONTRATO

7.1 Atribuições: 

7.1.1 Ministrar treinamento para os usuários do sistema; 

7.1.2 Confecção de novos relatórios, arquivos, planilhas e rotinas de acordo com as solicitações do Diretor
da Divisão do Pessoal.

7.1.3 Executar as manutenções: 

a) Corretiva: será considerada manutenção corretiva a que tiver como objetivo a intervenção no sistema
para  corrigir  e  restaurar  a  normalidade  de  seu  funcionamento  após  a  ocorrência  de  um  erro  ou



preventivamente quando for identificado um defeito ou um fator que possa gerar erro impedindo o uso total
ou parcial do sistema;

b) Evolutiva: será considerada manutenção evolutiva a intervenção que tiver como objetivo acrescentar
novas funcionalidades ou atualizar tecnologicamente o sistema já implantado.

7.2 Suporte Técnico; 

7.2.1 Perfil:  Comprovação de capacidade técnica para gerenciamento e ou administração de banco de
dados objeto relacional, mediante apresentação de atestado, passado por pessoa jurídica de direito público
ou privado para qual a empresa tenha prestado ou esteja prestando os serviços; 

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

8.1 Ficará encarregado do recebimento e fiscalização da execução do objeto desta licitação o Diretor de
Departamento de Recursos Humanos, dessa Casa Legislativa. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente condições constantes nesse Termo de Referência, no Edital e seus Anexos; 

9.2 Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que fizerem necessárias, até
25 % do valor inicial atualizado contratado; 

9.3 Guardar sigilo e a integridade das informações a que tiver acesso; 

9.4 Guardar sigilo das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho;

9.5 Ser responsável por todas as despesas concernentes aos seus empregados decorrentes da execução
dos serviços objeto do Contrato;

9.6 Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles quando julgados inconvenientes pela Câmara;

9.7 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados quando da execução dos serviços objeto deste contrato; 

9.8 Comunicar à Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que esta julgar necessários;

9.9 Instalar do sistema locado em no máximo 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 

9.10 Ser responsável pelas informações prestadas à Receita Federal (DIRF), INSS (GFIP), Ministério do
Planejamento (RAIS), e outros correlatos ao tipo de serviço, devendo implantar e preparar o sistema em
tempo hábil para o envio;

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 Disponibilizar pessoal para o recebimento do sistema no dia e hora pactuados; 

10.2 Efetuar, mensalmente, o pagamento após o recebimento das respectivas notas fiscais de locação do
sistema, no prazo pactuado; 



10.3 Não remover os avisos de direitos autorais ou outros avisos de direitos de propriedade intelectual
constantes no Sistema; 

10.4 Tomar todas as precauções necessárias para evitar que seus diretores, prepostos, empregados ou
terceiros venham a copiar o Sistema; 

10.5 Não ceder, doar, alugar, vender ou de qualquer forma transferir a terceiros cópias do Sistema, no todo
ou em parte; 

10.6 Não utilizar a engenharia reversa, não descompilar ou decompor o Sistema ou criar obras derivadas
baseadas nos materiais escritos ou gravados sem o prévio consentimento da contratada, por escrito; 

10.7  Não  efetuar  modificações  no  servidor  de  banco  de  dados  que  sejam  incompatíveis  com  a
configuração original da implementação do Sistema; 

10.8  Não  permitir  a  utilização  do  Sistema  por  pessoas  não  qualificadas,  ou  em discordância  com a
documentação técnica;

10.9 Liberar o acesso às instalações e equipamentos ao técnico da empresa devidamente identificado e
prestar-lhe as informações necessárias que contribuam para a solução do problema observado; 

10.10 Preparação de dados incluindo transcrição, digitação e conferência;

10.11 Disponibilizar o acesso remoto às suas instalações seja através de modem ou internet; 

10.12 A Cópia de Segurança dos Dados (backup) é de total responsabilidade da Câmara Municipal do
Cabo de Santo Agostinho.

11. JUSTIFICATIVA

11.1  Prover  a  Divisão  de  Pessoal  desta  Casa  Legislativa  de  estrutura  adequada  às  atividades  ali
desenvolvidas,  em  especial  referentes  ao  cadastro,  gerenciamento  de  pessoal  e  gestão  da  folha  de
pagamento.

12. PENALIDADES

12.1 – Pelo descumprimento injustificado das condições pactuadas e pela inexecução das condições de
fornecimento estipuladas, o licitante ou a Contratada ficarão sujeitos, conforme a gravidade do ato, às
seguintes penalidades: 

a) advertência, nos casos de menor gravidade; 

b) multa, na forma do item 12.2;

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Câmara Municipal do Cabo
de Santo Agostinho, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) em faltas ou falhas de maior gravidade, por culpa do contratado, descaracterizado o dolo: 

d.1) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
ou  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria
autoridade que aplicou a penalidade, o que acontecerá sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. Aplicável em ocorrências que
denotem dolo no atraso ou inexecução do contrato, fraude, falsidade documental, desinteresse ou qualquer
atitude inidônea do contratado na execução do contrato ou durante a licitação;

12.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:



a) recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido:
20 % (vinte por cento) sobre valor do contrato; 

b)  atraso de até 10 (dez) dias para a implantação do sistema: 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, mais 0,033% por dia de atraso que exceder o prazo de 10 (dez) dias; 

c) atraso de até 20 (vinte) dias para a implantação do sistema: 20 % (vinte por cento) sobre valor do
contrato, mais 0,033% por dia de atraso que exceder o prazo de 20 (vinte) dias;

d)  atraso superior  a 30 dias,  a contar  do término do prazo estipulado,  ensejará motivo para rescisão
contratual, cumulativamente com a multa do item 12.2, “c”;

12.3.  A penalidade de multa  poderá ser  aplicada cumulativamente com as demais sanções,  não terá
caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

12.4 - As multas deverão ser recolhidas a conta fornecida pelo setor de finanças da Câmara Municipal do
Cabo de Santo Agostinho,  a  ser  informada,  no prazo de 05 (cinco) úteis  dias a contar  da intimação,
podendo a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho descontá-las, na sua totalidade, da fatura ou do
saldo remanescente, caso existam. 

12.5. O valor  total  das multas aplicadas na vigência do contrato, excetuadas as perdas e danos, não
poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. 

12.6 A contratada, se não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento total ou parcial do
objeto desta licitação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato;  e de impedimento de sua execução,  por  fato  ou ato  de
terceiro, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência. 

12.7 A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato, cabendo recurso de sua aplicação, nos termos do art. 165, da Lei nº
14.133/2021.

13.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias:

Poder: Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Atividade: 01.122.132.8.8.1.0000 – Gestão Administrativa da Câmara Municipal
Elemento de despesas: 33.90.00.00 – Aplicações Diretas

14. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

 14.1 O sistema que será disponibilizado deverá possibilitar o cadastro e gerenciamento, no mínimo, das
seguintes situações:

CADASTRO:

 Número dos documentos pessoais;
 Escolaridade;
 Endereço;
 Nacionalidade;
 Filiação;
 Foto;



 Data de ingresso no serviço público;
  Matrícula se identificação.

DADOS FUNCIONAIS:

• Bancários;
• Lotações;
• Cargo efetivo e cargo extra;
• Função gratificada;
• Situações especiais;
• Plano de saúde;
• Instituto previdência;
• Valores INSS extrafolha;
• Horário de trabalho;
• Indicador FGTS;
• Indicador IRRF;
• Situação funcional;
• Percentuais para cálculo de aposentadoria ou pensões proporcionais;
• Exclusão automática de pensões civis em função de data final do benefício;
• Separação  por  situações  (efetivo,  disposição,  cargo  comissionado  suplementar  e  cargo

comissionado);
• Gerar  portarias  ou  atos:  nomeação,  designação,  exoneração,  licença  luto,  licença  maternidade,

licença paternidade, licença para tratamento de saúde do servidor e de familiares etc.;
• Ter mais de um funcional;
• Todos os dados funcionais armazenados no histórico, para serem consultados a qualquer tempo,

sem perda de quaisquer informações.

DADOS FINANCEIROS: 

• Proventos e descontos gerados automaticamente pelo sistema a partir das portarias ou de módulos
específicos;

• Digitar somente valores não gerados (diferenças, devoluções), ou algum outro valor específico;
• Na inclusão de um funcional  de uma pessoa,  o sistema deverá gerar  os proventos e descontos

proporcionais à data de inclusão;
• Na exclusão de um funcional de uma pessoa, o sistema deverá gerar os proventos (férias, 13º salário

etc.) e descontos proporcionais à data de exclusão;
• Quando houver mudança de cargo e de função gratificada os valores também deverão ser calculados

proporcionais ao antigo e ao novo cargo e na função gratificada;
• Lançamento futuro de proventos e descontos;
• Controle de margem consignável para empréstimo bancário.

DOSSIÊ:
• Cadastro de cursos especiais;
• Averbações de tempo de serviço;
• Elogios;
• Punições;
• Substituições;
• Férias;



• Licenças prêmio;
• Auxílio doença;
• Auxílio maternidade;
• Salário maternidade;
• Participação em comissão;
• Adicionais;
• Gratificação tempo integral;
• Horas extras;
• Insalubridade;
• Mandados de segurança;
• Incentivo funcional;
• Avaliação desempenho;
• Digitalização de documentos (portarias, atos, decretos, certificados etc.).

DEPENDENTES: 
• Cadastrar todos os dependentes do servidor;
• Cadastrar as incidências para imposto de renda e salário família;
• Exclusão automática de acordo com a legislação em vigor para salário família e imposto de renda.

PENSIONISTAS: 
• Cadastrar os pensionistas para pagamentos de pensões judiciais;
• Permitir o cadastramento de mais de uma pensão para uma mesma pessoa.

FREQÜÊNCIAS: 
• Cadastros e/ou importações de coletores eletrônicos, de dados referentes a frequências diária dos

funcionários;
• Lançar abonos, faltas, licenças, feriados etc., para controle automático da frequência.

TABELAS: 
• Dados de lotações; órgão, departamento, unidade e setor; 
• Cursos: 2º grau, 3º grau, pós-graduação e especiais;
• Proventos e descontos;
• Cargos;
• Funções;
• Bancos e agências;
• Situações funcionais;
• Situações especiais;
• Nacionalidades;
• Países;
• Horários de trabalho;
• Parâmetros: IRRF, INSS, etc.;
• Fórmulas de cálculos e grupos de proventos e descontos;
• Grupos de proventos e descontos;
• Classes de cargos;
• Natureza de despesas;
• Tipo de documento;
• Tipo de comissão;
• Tipo de ocorrência de frequência;



• Tipo de feriado;
• Tipo de frequência;
• Tipo de mandados de segurança;
• Portarias;
• Declarações (margem consignável, vínculo empregatício etc.);
• Arquivos (gerar arquivos nos formatos: XLS, TXT E DOC.)

15 CONSULTAS E RELATÓRIOS

15.1 Consultas: permitir que todos os módulos existentes possam ser consultados.

15.2 Relatórios: impressão de todas as tabelas relatórios por módulos: 
• Por matrícula;
• Por servidor.

GERENCIAIS: 
• Prévia de todos os funcionários ou somente dos que foram alterados em uma determinada referência;
• Comparativo mensal entre duas referências etc.

PAGAMENTO:
• Resumo de proventos e descontos;
• Relação bancária;
• Proventos e descontos detalhado;
• Obrigações sociais;
• Contracheque;
• Relação empregados – RE FGTS;
• Relação para empenho por natureza despesa.

DOSSIÊ:
• Adicionais por tempo de serviço;
• Funcionários completando adicional em uma referência Imagens etc.
• Históricos: movimentações de funcionários, substituições etc.

FÉRIAS:
• Aviso de férias;
• Escala;
• Relação de férias por referência;
• Alteração de férias.

DIÁRIAS:
• Processos;
• Matrícula;
• Período;
• Localização.

FREQÜÊNCIA: 
• Histórico;
• Ocorrências;
• Folha de frequência mensal;



• Relatório para atestar frequência.

RELATÓRIOS DIVERSOS:
• Emissão de formulários padronizados para inclusão ou recadastramento de servidores;
• Emissão de declarações formatadas pelo usuário (margem consignável, vínculo empregatício etc);
• Emissão de relatórios confeccionados pelo usuário sem intervenção no código do sistema.

GRÁFICOS: 
• Gráficos representando o resumo da folha de pagamento;
• Comparativo das folhas de pagamento;
• Percentuais apurados por situação funcional, cargo, etc.

CÁLCULO:
• Cálculo da folha de pagamento por setor, departamento, unidade, cargo, função, situação funcional,

situação especial e individual por funcionário;
• Cálculo de diferenças salariais.

ROTINA MENSAL: 
• Arquivo de crédito bancário por banco;
• GFIP;
• Contracheque para banco;
• Empréstimos para banco;
• Arquivo do desconto de plano de saúde;
• Importação de arquivo oriundos de convênios para consignação em folha;
• Criar nova referência, após fechamento do mês atual.

ROTINAS DIVERSAS: 
• Reprocessamento de folhas de meses anteriores;
• Folhas complementares;
• Simulação da folha pagamento.

ROTINAS ANUAIS: 
• RAIS – relação anual de informações sociais;
• DIRF – declaração de rendimentos pessoa física;
• PASEP;
• Emissão de declarações de rendimentos.

MANUTENÇÃO: 
• Criação de senhas;
• Cópia de segurança da base de dados automática e executada pelo usuário (backup)

nas principais alterações, tais como: valores de proventos, descontos, cargos, dossiê, etc., devem ser
registrados dados que identificam o respectivo autor para eventuais auditorias.

 
AJUDA: 
• Assistência 24hs via telefone, e-mail ou presencial.

16. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS:



16.1 Para  efeito  de  pagamento,  a  contratada  encaminhará  a  Câmara  Municipal  do  Cabo  de  Santo
Agostinho, após a realização da Prestação dos Serviços, a respectiva nota fiscal/fatura que deverá conter o
valor unitário e total dos objetos.
16.2 Os pagamentos serão feitos de forma fracionada, conforme a execução dos serviços em parcelas
mensais e sucessivas.

16.3 Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia útil, contados da data de entrada da nota
fiscal/fatura.
16.4 O valor contratado poderá ser reajustado após 1 (um) ano, tendo como base a variação de INPC-
IBGE (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) ou outro que vier a substituí-lo e estiver vigente na data do
reajuste.

Cabo de Santo Agostinho, 02 de fevereiro de 2022.

Diretor de Departamento de Recursos Humanos
JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO

ANEXO II. 1 – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



PROCESSO Nº 004/2022

ÁREA REQUISITANTE: COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO TRATA-SE:

(     ) Serviço não continuado

( X ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão-de-obra

(     ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

1.0 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DOS SERVIÇO

1.1 A contratação de Software de Gestão de Pessoas, tem como premissa o atendimento às normas legais
que impõe a elaboração mensal da folha de pagamento.

2.0 OBJETO E EXAME DOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS

2.1 A presente contratação tem por finalidade utilizar um conjunto de sistemas aplicativos para controle
integrado, obedecendo à legislação vigente (Lei de Responsabilidade Fiscal e outras pertinentes à matéria)
e aos requisitos do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir através dos dados compilados
o  fornecimento  de  informações  que  propiciem  a  análise  gerencial  de  possíveis  comparativos  entre
exercícios financeiros de forma que auxilie na tomada de decisões estratégicas para o órgão.

2.2  Os  serviços  citados  darão  suporte  a  manutenção  das  atividades  da  Administração  objetivando  a
consecução  do  interesse  público.  Solução  de  sistema objetivando  a  gestão  unificada  e  Integrada  de
Administração de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento.

3.0 LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO

3.1 Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública;

3.2 Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

3.3 Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

3.4 Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998 com alterações pela  Medida Provisória no 2.177-44, de 24 de
agosto de 2001; (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde)

3.5 Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999; (Aprova o Regulamento da Previdência Social).

3.6 Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014; (Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial e dá outras providências.)

3.7 Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008; (Dispõe sobre o estágio de estudantes)

4.0 ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR



4.1 Não há evidências de não conformidades na contratação anterior, motivo pelo qual, a antiga prestadora
de serviços, se desejar, poderá participar deste próximo certame.

5.0 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 

Possibilitar  o  cadastramento  de  prestadores  e  serviços  autônomos;  Controle  dos  dependentes  e
pensionistas; Geração de prévia e processamento de cálculo mensal, adiantamento, complementar, 13º
salário  adiantado  e  integral,  licença  prêmio,  férias  individuais,  férias  coletivas,  rescisões  individuais  e
coletivas; Possibilitar gerar 13º salário pela média salarial ou pelo último salário; Possibilitar processamento
de  cálculos  simulados;  Gerenciar  os  períodos aquisitivos  de  férias  em relação  à  quantidade  de  dias
disponíveis para o gozo da mesma, com possibilidade de se informar a data prevista para o início do gozo
de férias; Permitir configurar o tratamento dado às faltas e afastamentos no cálculo de férias, o tipo de
base de cálculo utilizados, quais os proventos e descontos devem ser considerados como automáticos
para  cada  tipo  de  cálculo  (mensal/férias/complementar/13º/etc.),  as  formas  de  alteração  salarial;
Possibilitar a configuração de todas as fórmulas de cálculo, ficando em conformidade, com o estatuto do
órgão; Gerar remessa de pagamento geral, por setor e por fonte de recursos; Possibilitar a inclusão de
variáveis fixas e mensais; Gerenciar a lotação e a localização, inclusive de servidores cedidos, mantendo
todo o seu histórico; Possibilitar a progressão funcional e promoções de cargos, sempre mantendo as
respectivas informações registradas no histórico do servidor; Efetuar o cálculo automaticamente de todos
os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal, ainda permitindo que sejam gerados todos os
relatórios  e  arquivos  necessários,  para  os  órgãos  competentes;  Gerar  arquivos  de  solicitação  de
cadastramento do PASEP, abertura de conta bancária; Possibilitar a geração das informações referentes à
folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco; Permitir o controle das movimentações do
servidor para informação ao tribunal de contas; Geração de arquivo de consulta da qualificação cadastral
dos  funcionários,  para  cadastramento  inicial  dos  servidores  no  e-Social,  através  do  link
https://esociallote.dataprev.gov.br conforme leiaute disponibilizado no portal http://esociaLgovbr; Emissão
de relatórios de todos os encargos do órgão, bem como a emissão de guias e relatórios em modo gráfico
ou em arquivo quando necessário;  Permitir  gerenciar  o  tempo de serviço efetivo,  possibilitando emitir
certidão  de  tempo  de  serviço  e  disponibilizando  informações  para  o  cálculo  da  concessão  de
aposentadoria, inclusive tempo de serviço fora do município com emissão separada ou junta; Cadastrar os
afastamentos e licenças, possibilitando o retorno automático no final do período dos mesmos;  Integração
ao sistema de gerenciamento de frequência através de ponto eletrônico por meio de leitura biométrica ao
portal do servidor permitindo em tempo real e ambiente virtual a disponibilização de contracheques online,
declaração de rendimentos e ficha financeira.

5.2  O objeto  implica  na  contratação  de  software  já  existente  no  mercado,  cabendo  à  Contratada  as
parametrizações  e  customizações  necessárias,  considerando  as  especificidades  do  Departamento  de
Recursos Humanos da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho.

5.3  A  empresa  contratada  deverá  ser  especializada  para  o  fornecimento  do  serviço  de  sistema
informatizado  para  execução  de  diversas  rotinas  integralizadas  de  Gestão  de  Pessoas  referentes  ao
Departamento  Pessoal  (DP)  e  Recursos  Humanos  (RH),  contemplando  os  serviços  de
implantação/configuração,  migração  de  dados do  sistema atual  para  o  novo  sistema,  parametrização,
adequação, implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva, visando atender
as demandas da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho conforme as características, condições,
obrigações e requisitos técnicos contidos no Termo de Referência e demais anexos deste edital.

5.4  Quantidade  atual  de  funcionários  efetivos,  comissionados,  contratados  e  vereadores  na  Câmara
Municipal do Cabo de Santo Agostinho é de 263 (duzentas e sessenta e três) pessoas.



6.0 DA JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO

6.1  Esta  aquisição  deve  manter  os  padrões  da  contratação  anterior,  uma  vez  que  está  prevista  a
continuidade do serviço nos mesmos padrões de qualidade ora existentes.

6.2 A definição chave para o sucesso de um projeto é o conjunto de habilidades e técnicas que possibilitam
a  administração:  compreender,  formalizar  e  comunicar  os  principais  componentes  do  processo  que
necessitam  ser  melhorados  ou  simplesmente  extintos  segundo  as  novas  exigências  do  governo  que
impactam diretamente na operação do departamento Pessoal e Recursos humanos, como exemplo o E-
social. Sendo assim, os padrões adotados são altamente gerenciados e entregues com uma comunicação
direta e validações em conjunto.

6.3 Considerando-se a necessidade de atender ao cenário atual e futuro da Câmara Municipal do Cabo de
Santo Agostinho quanto às normas estabelecidas pela administração pública, com a implantação de uma
solução sistêmica padronizada que permita a integração da área administrativa com a área contábil  e
demais áreas correlacionadas e que permita a realização de procedimentos e processos relacionados às
atividades de gestão de pessoas celetista normatizado pelo decreto lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 –
Consolidação das Leis do Trabalho.

6.4  Locação  do  sistema  informatizado  de  folha  de  pagamento  e  gestão  de  pessoas  e/ou  para
processamento de folha de pagamento que possa ser integrada à contabilidade e às demais áreas é
fundamental  para  garantir  que  a  Câmara  Municipal  do  Cabo  de  Santo  Agostinho  possa  atender  às
determinações da administração pública de forma produtiva.

6.5 A contratação trata-se de uma ferramenta de trabalho obrigatória para a realização dos processos de
gestão de pessoas, de modo a assegurar condições mínimas para o pagamento de salários e variáveis,
recolhimento  dos  encargos  sociais,  operações  das  movimentações  de  rotina  de  pessoal,  como
afastamentos,  atestados  médicos,  controle  de  ponto  e  férias.  Seu  uso  também é  necessário  para  a
elaboração das obrigações anuais como cálculo do 13º  salário,  RAIS (Relação Anual  de Informações
Sociais), Informe de Rendimentos e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e E-Social.

6.6 Embora suficiente a motivação acima, há novo agravante no que compete às obrigações trabalhistas,
que é a obrigatoriedade da implantação do e-Social por parte dos empregadores;

6.7  O  Decreto  nº  8.373/2015 instituiu  o Sistema  de  Escrituração  Digital  das  Obrigações  Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar
ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações
fiscais e informações sobre o FGTS;

6.8 A implantação do eSocial viabilizará garantia aos diretos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e
simplificará  o  cumprimento  de  obrigações,  eliminará  a  redundância  nas  informações  prestadas  pelas
pessoas  físicas  e  jurídicas,  e  aprimorará  a  qualidade  das  informações  das  relações  de  trabalho,
previdenciárias e tributárias.

O sistema de administração de pessoal deverá, além de realizar as operações de praxe com exatidão e
conformidade  com  a  legislação,  deverá  estabelecer  comunicação  com  o  Portal  eSocial,  enviando  e
recebendo dados diariamente, seguindo orientações, parâmetros e diretrizes do Sistema eSocial;

Outra vertente do sistema de gestão de pessoas é o módulo responsável pela gestão dos microssistemas
de  treinamento,  capacitações,  avaliação  de  desempenho,  evolução  de  carreira,  plano  de  cargos  e
remuneração,  plano  de  desenvolvimento  individual  e  equipe,  educação  corporativa.  Essa  vertente  do
sistema é também de igual importância, pois viabiliza a realização dos processos de trabalho, facilitando a
interação  entre  RH,  funcionário  e  gestores,  armazenamento  dos  dados  e  interação  com os  módulos
trabalhistas;



Entendemos que o objeto a ser contratado é indivisível e um possível fracionamento em lotes prejudicaria
a execução dos serviços, ocasionaria riscos gerados por incompatibilidade tecnológica, como perda ou
incorreção de dados, podendo gerar descumprimento de obrigações legais e pagamento de multas por
atrasos e informações incorretas.  A empresa fornecedora também deverá deter  todo o conhecimento,
viabilidade técnica e a expertise necessária para a boa execução dos serviços correlatos ao fornecimento,
inclusive  disponibilizando profissionais  devidamente  capacitados  para  a  aplicação  de  treinamento  aos
usuários do Conselho.

Justifica-se a contratação do serviço pela necessidade de padronização e cooptação dos processos e
ferramentas do sistema.

Por fim, este termo de referência expressa a preocupação do Conselho Federal de Administração (CFA)
em agir com transparência na condução do referido processo e em oferecer aos interessados todas as
informações necessárias para que possam compreender suas dimensões institucional e administrativa.

7.0 DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Embora  o  objeto  da  contratação  contemple  a  execução  de  serviços  distintos,  em  se  tratando  da
contratação de Software de Gestão de Pessoas, o parcelamento geraria conflitos de compatibilização dos
sistemas e uma dificuldade na distribuição de responsabilidades.

Assim,  acaso  fossem  feitas  licitações  distintas,  o  parcelamento  imporia  maior  dispêndio  aos  cofres
públicos, bem como poderia comprometer o resultado esperado. Portanto, a opção pelo não parcelamento
do objeto decorre de parâmetros técnicos e econômico.

8.0 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

Item Serviço Descrição Unidade Qte Valor
Unitário

Valor Total

8.1 Ativação  e
implantação  do
Sistema,  migração  de
bases  de  dados,
integração e testes

Conjunto de processos que
antecedem  à
disponibilidade  do
Sistema.

Unidade 01 6.500,00 6.500,00

8.2 Treinamento  da
equipe  de  gestão  de
pessoas

Compreende  os  serviços
de treinamento na solução
ofertada,  tendo  como
público a equipe de gestão
de  pessoas  do
CONTRATANTE.

Treinamento 01 4.333,33 4.333,33

8.3 Disponibilidade  da
Solução  e  Suporte
Técnico

Serviço  de disponibilidade
do  sistema,  incluídos  os
serviços  de  suporte
técnico  e  de  atualização
compulsória do sistema.

Mês 12 3.450,00 41.400,00

TOTAL: 52.233,33

9.0 MODALIDADE LICITAÇÃO APLICÁVEL



9.1  A  contratação  está  fundamentada  no  Art.  75,  Inciso  II  da  Lei  14.133/21  –  hipótese  de  licitação
dispensável  em  razão  do  valor  com  base  nos  limites  de  contratação  direta,  manifesto  no  Decreto
10.922/2021.

10.0 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1 Considerando os elementos obtidos nestes estudos preliminares, avalia-se como  VIÁVEL a presente
contratação.

Cabo de Santo Agostinho, 02 de fevereiro de 2022.

Diretor de Departamento de Recursos Humanos
JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa _______________________________, CNPJ _________ para fins de participação na Dispensa n°

001/2022, cujo objeto é contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para locação de



sistema de informática (software) para cadastro, gerenciamento de pessoal e folha de pagamento da

Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, com ativação e implantação do sistema, migração de

bases  de  dados,  integração,  testes  e  treinamento  dos  servidores ,   conforme  Termo  de  Referência,

constantes  do  Anexo  I,  parte  integrante  deste  Edital,  declara  sob  as  penas  da  Lei,  que  não  existem  fatos

supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências

contidas no art. 27, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaro também que fui  plenamente  informado sobre  os aspectos  indispensáveis  á execução do

objeto, tendo inclusive recebido os documentos pertinentes.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

___________,_____de ____________de _________

___________________________________________
(Nome e CPF do Representante Legal)

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa _______________________________________, CNPJ ______________________, para fins de

participação no Processo Licitatório nº 004/2022, Dispensa nº 001/2022, por intermédio de seu representante legal o

(a) Sr (a) _______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________, expedida



pelo (a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor

de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ).

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal.


