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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços para fornecimento de SISTEMA de 

Informática destinada à Gestão Pública Municipal/Autárquica para gerenciamento da FOLHA DE 

PAGAMENTO E BENEFÍCIOS. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas visa suprir a 

necessidade de promover uma melhor integração dos serviços gerenciados pelos atuais sistemas 

de informação e associado à necessidade de atualização constante de informações desde a 

programas, projetos, atendimentos e outros. Pretende-se com esta contratação, atender à 

crescente demanda pelo gerenciamento das informações, fluxos e processos de trabalho das 

áreas aqui envolvidas. 

 

A locação de sistema tem como objetivo informatizar as atividades desta Autarquia, permitindo 

um efetivo controle das ações do órgão, auxiliando o gestor a tomar decisões técnicas e 

administrativas, de forma ágil e confiável, bem como cumprir com as obrigações de ordem legal 

junto aos órgãos do controle externo (municipais, estaduais e federais) e Ministérios 

relacionados, de forma ágil e prática. 

 

Todos os serviços para cálculo, leis, férias e afins, ou seja, a gestão que incide sobre a Folha de 

Pagamento, faz -se necessário ser de forma informatizada, para que não só as datas e 

compromissos sejam cumpridos, mas também, para que a gestão pública tenha as informações 

necessárias sobre o assunto de forma confiável e ágil, bem como a cedência de benefícios 

competentes a este Regime Próprio de Previdência Social, de acordo com as diretrizes e normas 

atuais. 

 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

A especificação é a constante da planilha abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 

1 
SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

1.1 Locação, Manutenção, Atualização e Suporte técnico. MÊS 12 

1.2 

Implantação/instalação, Liberação de acesso via Web, 

Migração/Conversão de banco de dados, Parametrização 

e Treinamento. 

UN 01 

 

 

3.1. DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS SISTEMAS: 

 

Item 1 - SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS 

 

Os programas deverão apresentar, no mínimo as seguintes condições: 

 

1. Ser operacionalizado em plataforma WEB; 

2. Ser executados em ambiente multiusuário, em arquitetura cliente-servidor; 

3. Possuir interface gráfica, com menus pulldown; 

4. Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, via web contendo, no 

mínimo: 

 

a) Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações;  

b) Controle de direitos ou permissões dos usuários ao nível de comandos disponível 

na interface;  

c) Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário. 

 

5. Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e 

tabelas legais, via web, a partir do site do fornecedor; 

6. Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas; 

7. Módulo de gestão de folha de pagamentos para Ativos, Inativos, Pensionista e 

Servidores do Três Lagoas Previdência; 

8. Módulo de integração financeira em Arrecadação; 

9. Módulo de integração SIPREV/SISOBI/CNIS; 

10. Módulo de gestão previdenciária (concessão de benefícios); 

11. Fluxo de Processos Previdenciários: 
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a) Protocolo de requerimento; 

b) Fases processuais (opções para inserção de despachos, contagem de tempo de 

contribuição, histórico da vida funcional, documento de acúmulo/não acúmulo de 

cargo, inserção de ficha financeira e cálculos); 

c) Módulo para perícias médicas com controle de agendamento e laudo médico 

pericial; 

d) Módulo de simulador de benefícios parametrizável com todas as regras vigentes. 

 

12. Módulo de gestão eletrônica de documentos; 

13. Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de layout e impressão de 

logotipos; 

14. Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta, 

arquivo para transporte ou publicação e em tela; 

15. Possuir histórico (log.) de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, 

alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão para auditoria; 

16. Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos 

dados; 

17. Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos; 

18. Além disso, a empresa a ser contratada deverá fornecer solução para atualização 

automática dos sistemas através da rede mundial de computadores, mediante 

mensagem de alerta exibida de forma automática ao ser disparado evento de 

atualização, informando aos usuários da contratante quanto a existência de versões 

mais novas, com exibição de numeração da versão em uso, versão atualizada e data de 

disponibilização; 

19. O sistema deve estar de acordo e atender as Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao Setor Público – NBCASP, bem como normas e padrões do/Tribunal de 

Contas; 

20. O sistema deve seguir modelos de relatórios e permitir a criação de novos 

conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE-

MS, Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda; 

21. O sistema deve atender as legislações federais, estaduais, municipais, estatutos, 

bem como resoluções e normativas de órgãos da Prefeitura, permitindo a criação de 

novas funcionalidades conforme orientação e solicitações da contratante;  

22. Possuir ferramenta para elaboração de relatórios a ser disponibilizada aos 

usuários, para confecção rápida de relatórios personalizados; 
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Obs.: Todas as nomenclaturas utilizadas e os modelos de relatórios, são considerados 

indispensáveis para o efetivo conhecimento do fluxo de informações, porém a disposição do 

layout de apresentação dos relatórios é irrelevante (aberto) desde que tenha todas as 

informações, de forma bem distribuída, conciliadas e de fácil entendimento. Devendo atentar-

se para que as informações sejam apresentadas juntas e ordenadas considerando cada tipo 

específico informadas ao longo deste Termo de Referência. 

 

 

4. DAS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS: 

 

Características Obrigatórias 

 

Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, 

inativo e pensionista, registrando a evolução histórica; 

Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor 

(temporários e efetivos); 

Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por 

lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para 

descentralização das atividades; 

Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de 

todos os pagamentos e descontos; 

Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários; 

Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações cadastrais 

complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática, telas de manutenção 

destas informações, com possibilidade de parametrizar layouts diversos, para emissão de 

relatórios e geração de arquivos; 

Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição; 

Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários ativos e inativos realizando 

automaticamente a baixa na época e condições devidas; 

Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião 

de férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme determinação 

judicial; 

Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos 

mesmos; 

Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor 

tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de 

acordo com a legislação; 

Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e 

disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria; 
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Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo); 

Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores; 

Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais, 

individuais e coletivos; 

Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial; 

Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais 

como salário família e auxílios creche e educação; 

Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 

quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou 

perda por faltas e afastamentos; 

Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou 

transformação em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em 

folha; 

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, 

periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais; 

Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação; 

Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, 

integrando essas informações para DIRF; 

Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, 

quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento; 

Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento 

Final dezembro) 

Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas 

Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões; 

Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do lançamento do valor 

complementar via movimento de rescisão pela competência do pagamento, gerando 

automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira do mês, para integração 

contábil e demais rotinas; 

Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para admissões do 

mês anterior, que chegaram com atraso para cadastramento; 

Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento 

das diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual; 

Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, 

permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 
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Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com 

término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual deverá ser rescindido ou 

prorrogado; 

Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do 

cálculo ou histórico mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o cálculo 

mensal e liberar a movimentação. 

Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período; 

Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e sintética. 

Permitir a contabilização automática da folha de pagamento e provisões; 

Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, 

rescisões de contrato e férias; 

Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, Fundo de Previdência 

Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS), GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP e CAGED; 

Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos e 

pagamento PIS/PASED; 

Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com 

livre formatação desses documentos pelo usuário; 

Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário; 

Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos como imagem de fundo nos relatórios; 

Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um editor de 

texto; 

Permitir cálculo de margem consignável e impressão de declaração de margem disponível; 

Permitir a disponibilidade de forma automática no Portal da Transparência das informações 

exigidas pela Lei da Transparência; 

Ato Legal e Efetividade 

Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições e outros); 

Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das alterações 

cadastrais do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 

Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do funcionário 

com movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação; 

Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções 

parametrizadas pela empresa; 

Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por ano, meses e 

tipo efetividade com dias por mês e total por ano, com resumo final do Tempo Municipal e 

Tempo Efetividade (Tempo Atual mais anterior), bem como Certidão de Tempo de 

Contribuição. 

PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 
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Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração Biológica por 

período, mantendo histórico atualizado; 

Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos registros 

Ambientais por período, mantendo histórico atualizado; 

Permitir, gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes ao PPP, 

como alteração de cargos, mudança de agente nocivo, transferências, descrição dos cargos e 

atividades exercidas pelo funcionário; 

Permitir registrar e manter atualizado o histórico, as técnicas utilizadas para neutralização de 

agentes nocivos à saúde. 

Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados 

históricos; 

Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador à fatores de 

riscos; 

Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários; 

Contracheque WEB 

Permitir consulta e emissão do contracheque via internet, com parametrização do servidor de 

acesso, definição do login por funcionário e critérios para geração da senha inicial, permitindo 

alteração da senha após primeiro acesso; 

Permitir lançamentos de eventuais tipos horas extras, adicionais e outros eventos, mediante a 

homologação pelo administrador; 

Permitir procedimentos administrativos; 

Permitir agendamento de perícias médicas; 

Permitir visualizar a ficha funcional; 

Permitir visualizar a ficha financeira; 

Permitir emitir margem consignável limitando emissões dentro do mês; 

Permitir verificar a autenticidade da margem consignável; 

Permitir visualizar e imprimir o informe de rendimentos dos anos enviados; 

Permitir consultar faltas; 

Permitir consultar afastamentos; 

Permitir registro de ponto eletrônico; 

Permitir alterar a senha de acesso sem intervenção do administrador; 

Permitir consulta pública a concursos/processo seletivo; 

Permitir consulta de contribuição previdenciária;  

Permitir alteração cadastral com validações do administrador; 

Integração direta com a portal transparência parametrizável por evento podendo 

disponibilizar proventos, descontos e líquido; 

Permitir solicitações de férias e faltas abonadas com aprovação do administrador; 

Permitir solicitação de curso Extra Curricular; 
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Permitir solicitação de adiantamento de salário; 

Permitir solicitação de adiantamento de décimo terceiro; 

Permitir avaliação de desempenho;  

Permitir controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência e Tipo 

de Cálculo; 

Controle de Ponto Eletrônico  

Integração dos cadastros com o software de folha de pagamento; 

Permitir configurar dia de frequência inicial e final; 

Permitir configuração de jornadas com vários tipos, com limites de tolerância por jornada; 

Permitir configuração de hora extra por jornada de trabalho e por vinculo; 

Permitir configuração de faltas por jornada e vínculo; 

Permitir cadastro de feriados e ponto facultativo; 

Permitir compensação de horas falta; 

Possuir além do layout portaria 1510 mais um tipo de layout de importação do relógio; 

Permitir manutenção das batidas de ponto pelo usuário responsável desta Autarquia; 

Possuir exportação do arquivo tratado para fiscalização;  

Permitir integração dos lançamentos do ponto (inclusão), com o movimento mensal da folha 

de pagamento sem troca de arquivos; 

Possuir controle de Banco de Horas parametrizável que permita a configuração de limites 

(teto) para os saldos dentro do mês e no ciclo do banco; 

Emitir relatório de espelho de ponto e demais relatórios de controle; 

Possibilitar lançamentos avulsos no banco de horas, a crédito ou a débito; 

Permitir o pagamento parcial do saldo do banco de horas; 

Ser multiusuário com a possibilidade de descentralização do tratamento pelas gerências; 

Permitir integração com os relógios de ponto de maneira que faça coleta automática;  

Portal Transparência 

Permitir informações sobre o quatro de pessoal ativos, inativos e pensionistas; 

Demonstrar os valores recebidos (remuneração) com e sem detalhamento; 

Permitir consulta web; 

Deverá demonstrar listagem de cargos e salários; 

Demonstrar a relação de servidores cedidos DA e PARA o TL Prev; 

Permitir campo de pesquisa por nome, matrícula, vínculo, por secretaria e cargo; 

Permitir visualização do contrato de trabalho quando se tratar de servidor temporário 

(contratado/convocado) 

Deverá permitir consulta por escolha de mês e ano 
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5. DA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÕES: 

 

5.1. O banco de dados deverá ser armazenado em Cloud Server, sob responsabilidade da 

empresa contratada, com as seguintes especificações mínimas: 

 

A) Processador 4x Xeon 2.50Ghz Turbo; 

B) 4GB RAM DDR4; 

C) 200GB SSD+ Disco; 

D) Localização Data Center - Brasil; 

E) Velocidade Uplink 1Gbps; 

F) Tráfego Mensal de Dados Ilimitado; 

G) Gerenciamento Completo; 

H) Licença Windows 2012; 

I) Licença Sql Server Enterprise 2017; 

J) Firewall; 

K) Proteção DDos 10Gbps. 

 

5.2. A empresa será responsável pela disponibilização de acesso ao sistema via WEB, bem 

como de softwares necessários (como gerenciador de banco de dados, servidor web ou outros) 

para o perfeito funcionamento dos sistemas. 

 

5.3. Da disponibilização do sistema via WEB, a empresa deverá realizar a parametrização e 

customização do mesmo, configurando-o para utilização dos símbolos e identificação do Instituto 

de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas, bem como a estrutura de níveis 

de acesso e outras tabelas básicas do sistema. 

 

5.4. Além da disponibilização via WEB, a empresa deverá atualizar o sistema conforme leis e 

demais normatizações das Autoridades Públicas competentes, em especial ao Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso do Sul durante a vigência do contrato. 

 

5.5. A contratada deverá realizar a conversão/migração dos dados, em sua totalidade, dos 

sistemas em uso atualmente para os do sistema fornecido, sem que haja qualquer tipo de ônus 

para esta Autarquia no prazo máximo de 30 dias. 

 

5.6. O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas não 

fornecerá as estruturas dos dados a serem convertidos, sendo a empresa responsável por realizar 

o levantamento de dados (engenharia reversa) para obter as informações necessárias a partir 

das bases atuais. A Contratada deverá observar que as informações convertidas estão 
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consistentes com as informações já prestadas ao Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul e 

demais órgãos de controle. 

 

5.7. O prazo total para completa disponibilização do sistema via WEB (instalação de softwares, 

configurações, parametrização, migração, treinamento inicial e outras tarefas que se façam 

necessárias) é de 30 (trinta) dias úteis a partir da emissão da ordem de serviço, e cronograma de 

execução ajustado com o TL Prev. 

 

5.8. Para cada um dos sistemas/sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as 

atividades de: instalação, configuração e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de 

relatórios e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação 

das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados por esta Autarquia e ajuste no 

cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.  

 

5.9. Acompanhamento dos usuários no prédio sede da Três Lagoas Previdência, na fase de 

implantação do objeto. 

 

5.10. Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando 

couber, as seguintes etapas: 

 

a) Entrega, disponibilização via WEB e configuração dos sistemas licitados; 

b) Customização dos sistemas; 

c) Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; 

d) Parametrização inicial de tabelas e cadastros; 

e) Estruturação de acesso e habilitações dos usuários; 

f) Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela 

Prefeitura;         

g) Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável 

simultaneamente. 

 

5.11. O recebimento da disponibilização do sistema via WEB se dará mediante aceite formal e 

individual dos sistemas licitados, devendo ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos 

de validação pelo Diretor Presidente desta Autarquia, sendo que estes deverão ser formais e 

instrumentalizados em observância às exigências técnicas do edital. 

 

5.12. Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos 

trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou 

atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as 

partes. 
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5.13. A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas e/ou 

adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da Contratante, quando estas 

estiverem sob sua responsabilidade. 

 

5.14. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados 

e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que 

venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, 

respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término 

do contrato. 

 

 

6. DO TREINAMENTO: 

 

6.1. A empresa licitante deverá ministrar treinamento em separado para os grupos de 

usuários do sistema fornecido, com Termo de Treinamento Ministrado, assinado pelo usuário. 

 

6.2. A Três Lagoas Previdência também poderá solicitar sem custos, em qualquer tempo 

dentro do período contratual, reciclagem de treinamentos quantas vezes forem necessários para 

o perfeito entendimento do usuário, desde que este comprove conhecimento básico para operar 

microcomputadores e conhecimento técnico para a função automatiza pelos sistemas. 

 

6.3. Após o treinamento inicial de implantação, os usuários deverão ser capazes de operar 

completamente o sistema, incluindo o cadastramento de dados, emissão de relatórios, realização 

de consultas complexas e gerenciamento do sistema (com tarefas como gerenciamento de 

usuários, correções de entradas de dados incorretas, verificação de inconsistências). 

 

 

7. DO SUPORTE TÉCNICO: 

 

7.1. O atendimento à solicitação do suporte será feito através de central de atendimento ao 

cliente especializada da empresa fornecedora do sistema, com técnicos habilitados com objetivo 

de esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do sistema implantado. 

 

7.2. Esse atendimento, quando necessário, deverá ser feito por telefone, e-mail ou através de 

serviços de suporte remoto, e ainda, por qualquer tipo de ferramenta que possa auxiliar na 

solução do possível problema. 
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7.3. Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, caso não exista backup adequado para satisfazer as 

necessidades de segurança. 

 

7.4. O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado na sede do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas, quando necessário e esgotado as 

tentativas de solução via acesso remoto ou instrução por telefone, com o objeto de esclarecer 

dúvidas e resolver problemas que possam surgir durante a utilização dos sistemas. 

 

7.5. Suporte técnico via acesso remoto mediante autorização prévia, sendo de 

responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações. 

 

7.6. A CONTRATADA deverá enviar profissionais, incluindo programadores, analistas de 

sistemas, gerentes de projeto, conforme solicitação da contratante e de comum acordo, sem 

cobrança de horas técnicas. 

 

7.7. Cada atendimento deverá ter associado um número único de protocolo, com registro de 

data, hora e atendente da abertura da ocorrência. 

 

7.8. O serviço de atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda-feira a sexta-

feira, das 07h00min às 13h00min. 

 

 

8. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 

 

8.1. Prestar os serviços de manutenção corretiva, assim entendido, aqueles destinados a sanar 

erros e defeitos de funcionamento dos sistemas informatizados, dentro do prazo conferido para 

o suporte técnico. 

8.2. Prestar serviços de manutenção adaptativa, assim entendido, aqueles destinados a 

adequar o sistema informatizado às exigências legais e normativas de gestão pública previstas, 

por exemplo, em normas municipais, estaduais, federais e instrução do Tribunal de Contas, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da nova exigência, prorrogável, de 

comum acordo, conforme complexidade das operações necessárias. 

8.3. Acompanhar as alterações legislativas e normativas que influenciem nos sistemas 

informatizados de gestão pública. 
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9. DA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA: 

 

9.1. Prestar serviços de manutenção evolutiva quando necessidade de desenvolver novas 

funções e tecnologias, devendo estas possuir integração entre os sistemas e pertencer a mesma 

regra de operação, finalidade e objetivo do sistema. 

 

9.2. Deverá ser provocada a necessidade por esta Autarquia, desde que seja do seu interesse 

e da anuência e aprovação pelo setor que utiliza o referido sistema. 

 

9.3. Deverá ser observando a complexidade de desenvolvimento de cada rotina, não podendo 

ultrapassar a 60 dias da data de solicitação de implementação. 

 

 

10. DO CRONOGRAMA DE PRAZOS PARA SUPORTE TECNICO: 

 

A contratada deverá obedecer ao seguinte quadro de prazos de suporte técnico, 

conforme chamado originado por servidores designados desta Autarquia, através de e-mail ou 

qualquer outro sistema/meio que possa agilizar o atendimento, de forma documentada. 

 

 

Prioridade Tempo para resposta 

1 Crítica 01 hora 

2 Alta 02 horas 

3 Média 04 horas 

4 Baixa 08 horas 

5 
Planejada 

(manutenção evolutiva) 

Definido pela Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas através do seu Departamento de 

Tecnologia. 

 

 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS (PROVA DE CONCEITO): 

 

11.1. A empresa ganhadora do certame, licitante classificado e homologado em primeiro 

lugar, deverá DEMONSTRAR OS SISTEMAS QUE COMPÕEM AS SOLUÇÕES APRESENTADAS 

PARA A GESTÃO PÚBLICA, com todas as rotinas e funções descritas como necessárias no 

Anexo I (deste Termo de Referência). 
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11.2. Se necessário, o Diretor Presidente do TL Prev poderá também em qualquer momento, 

solicitar a apresentação de uma rotina ou fluxo específico dentro do sistema, desde que faça 

parte do descritivo contido neste termo de referência.  

 

11.3. Esta apresentação ocorrerá no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, antes da 

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, para atestado final de conformidade com 

as Especificações dos Sistemas contido neste Edital. 

 

11.4. Se a DEMONSTRAÇÃO apresentada pelo primeiro classificado não for aceitável, o 

Diretor Presidente do TL Prev convocará para apresentação o segundo classificado, e seguir-

se-á com a verificação dos sistemas e, assim, sucessivamente, até a verificação de licitante 

que atenda às especificações do Termo de Referência.  

 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

12.1. A contratada deverá atender integralmente o objeto deste termo de referência.  

 

12.2. Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na lei de licitações. 

 

12.3. É de responsabilidade da contratada todas as despesas com salários e encargos sociais 

da sua equipe técnica. 

 

12.4. É de responsabilidade da contratada todas as despesas com deslocamentos, 

passagens, diárias, transportes, estadias, alimentação e as que se fizerem necessárias para a 

boa execução dos serviços. 

 

12.5. É de responsabilidade da contratada todo o procedimento de disponibilização via WEB, 

migração e treinamento dos usuários do sistema. 

 

12.6. A contratada deverá manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso, sendo 

vedada o fornecimento de qualquer informação a órgão público ou privado sem a autorização 

prévia da contratante. 

 

12.7. É de responsabilidade da contratada oferecer todo o suporte técnico necessário para 

atendimento do objeto deste termo de referência. 
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12.8. É de responsabilidade da contratada prestar os serviços de manutenção corretiva na 

ocorrência de falhas, panes e quaisquer outros defeitos dos sistemas objetos deste termo de 

referência. 

 

12.9. A contratada deverá atualizar todos os sistemas sempre que necessário, em 

consonância com as alterações na legislação que vier a surgir na vigência do contrato bem 

como toda atualização evolutiva do sistema com a anuência da contratante. 

 

12.10. A contratada deverá cumprir todos os prazos previstos neste termo de referência, não 

podendo alegar desconhecimento, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei.  

 

12.11. A contratada deverá demonstrar os sistemas sempre que solicitado pela contratante 

para novos servidores que vierem a fazer parte do quadro da contratante. 

 

12.12. Todas as informações inseridas nos sistemas deverão ser armazenadas em Cloud 

Server, sendo que a contratada será responsável em proteger e armazenar todos os dados, 

para o perfeito funcionamento do sistema. 

 

12.13. Nos casos de perda de dados pela contratada (quando necessário e solicitado pelo 

Diretor Presidente), por invasão, fenômeno da natureza, caso fortuito ou força maior, é de 

TOTAL responsabilidade da CONTRATADA a recuperação de todas as informações perdidas 

que foram armazenadas em seus sistemas. 

 

12.14. A contratada deverá entregar após encerramento do contrato o backup contendo 

todas as informações armazenadas nos sistemas para a contratante em arquivo eletrônico 

usual de mercado a época da entrega. 

 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

13.1. Oferecer a contratada todas as informações necessárias para a disponibilização via 

WEB e implantação dos sistemas. 

 

13.2. Proporcionar a contratada todas as condições necessárias para disponibilização via 

WEB e implementação da contratada. 

 

13.3. Efetuar os pagamentos à contratada mediante apresentação de nota fiscal atestada e 

documentação de habilitação válida. 
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13.4. Notificar por escrito sempre que necessário a contratada para que tome as 

providencias necessárias para o bom atendimento do objeto deste termo de referência.  

 

13.5. Aplicar as sanções que se fizerem necessárias em conformidade com a legislação 

vigente contra a contratada, observando sempre o contraditório e a ampla defesa.  

 

13.6. Designar fiscal para acompanhar a execução do objeto deste termo de referência;  

 

 

14. DOS PAGAMENTOS: 

 

14.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em nome da 

CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal (NF), devidamente, 

atestada pelo FISCAL DO CONTRATO e seu SUPLENTE, conforme disposições contidas na Lei 

Federal nº 4.320/1964 (art. 62 e 63), Lei de Responsabilidade Fiscal e também o que dispõe o art. 

40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/1993. 

 

14.2. Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal (NF), bem como as 

certidões de regularidade fiscal e trabalhista previstas no art. 6º da Instrução Normativa n. 001 

de 17 de abril de 2020, de acordo com a parcela correlacionada, devendo ser emitida em nome 

do CNPJ/MF vinculado ao Três Lagoas Previdência, contendo, de forma legível, o número do 

respectivo empenho, contrato, ata e/ou instrumento equivalente, assim como, o quantitativo, o 

preço unitário e o total expresso em reais. 

 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS 

 

Dotação: 33.90.40.00 

Fonte: 103000 

Ficha: 593 
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16. A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

16.1. Em atendimento ao Art. 67 da Lei Federal 8.666/93 fica indicado para exercer a função de 

Gestor do contrato, o Sr. Dirceu Garcia de Oliveira Junior (Diretor Presidente do TL Prev), inscrito 

no CPF sob nº. 959.762.131-20 e terá como fiscal, a senhora Luzimara dos Santos Zanini, inscrita 

no CPF sob nº. 357.510.101-91, bem como fiscal suplente o senhor Luiz Eduardo Silva Lopes, 

inscrito no CPF sob nº 957.55.2761-53. 

 

 

Três Lagoas-MS, 12 de maio de 2020. 

Termo de Referência Elaborado por  

Adriana Paula de Vasconcelos Medeiros 

Diretora de Benefícios – TL PREV 

 

 

___________________________         ___________________________ 

 Dirceu Garcia de Oliveira Junior           Adriana Paula de V. Medeiros 
   Diretor Presidente – TL PREV         Diretora de Benefícios – TL PREV 
         Gestor do Contrato          Elaboradora do T.R. 
 

 

___________________________         ___________________________ 

    Luzimara dos Santos Zanini                Luiz Eduardo Silva Lopes 
            Fiscal do Contrato                    Fiscal Suplente do Contrato 
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ANEXO I – PROVA DE CONCEITO (Capacidade Técnica) 

 

ROTINAS E FUNÇÕES DESCRITIVAS PARA DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS, AS 

QUAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS. 

 

DA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS - ADJUDICAÇÃO 

 

A declaração de vencedor lavrada em ata não garante direito à adjudicação, sendo que a licitante 

que obtiver o Menor Preço por Lote deverá apresentar o software à Comissão Especial de 

Avaliação a fim de comprovar a veracidade das informações acerca dos requisitos desejáveis, os 

sistemas ofertados deverão atender as especificações e requisitos técnicos mínimos previstos no 

Termo de Referência do edital.  

A apresentação do software mencionada anteriormente deverá ser efetuada em até 02 (dois) 

dias úteis após o pregão e devendo ser agendada junto à Diretoria Executiva do Três Lagoas 

Previdência. 

Para que a empresa licitante provisoriamente em primeiro lugar o tenha direito à adjudicação do 

objeto, esta deverá atender no mínimo 90% (noventa por cento) dos requisitos desejáveis, que 

estão inseridos no Termo de Referência deste edital, sendo usada para a avaliação a seguinte 

formula de metodologia de Avaliação de Capacidade Técnica – CT:  

CT = N° de itens Atendidos / Total de Itens ≥ 90%  

A análise do software não será sigilosa, contudo deverá ser procedida apenas pela Diretoria 

Executiva do Três Lagoas Previdência, não cabendo qualquer interferência das licitantes. 

 

Na avaliação de cada item, deverá ser considerado pelo avaliador em sua análise as seguintes 

possibilidades de classificação do item:  

 

A – Atende                                        NA – Não Atende 

 

LOTE 01: SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO A NA 

1 Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal 

ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica; 

  

2 Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo 

servidor (temporários e efetivos); 
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3 Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito 

por lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, 

para descentralização das atividades; 

  

4 Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores 

de todos os pagamentos e descontos; 

  

5 Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários;   

6 Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações 

cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática, telas 

de manutenção destas informações, com possibilidade de parametrizar layouts 

diversos, para emissão de relatórios e geração de arquivos; 

  

7 Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição;   

8 Permitir o controle dos dependentes de servidores/funcionários ativos e inativos 

realizando automaticamente a baixa na época e condições devidas; 

  

9 Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por 

ocasião de férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme 

determinação judicial; 

  

10 Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a 

localização dos mesmos; 

  

11 Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o 

servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos 

ou décimos de acordo com a legislação; 

  

12 Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço 

e disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria; 

  

13 Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo);   

14 Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos 

servidores; 

  

15 Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e 

parciais, individuais e coletivos; 

  

16 Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial;   

17 Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, 

tais como salário família e auxílios creche e educação; 

  

18 Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, 

quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de 

prorrogação ou perda por faltas e afastamentos; 

  

19 Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo 

ou transformação em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade; 

  

20 Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido 

consignados em folha; 
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21 Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas 

extras, periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e 

ações judiciais; 

  

22 Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio 

Alimentação; 

  

23 Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e 

outros, integrando essas informações para DIRF; 

  

24 Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo 

vínculo, quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS; 

  

25 Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento;   

26 Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e 

Complemento Final dezembro) 

  

27 Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas   

28 Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e 

demissões; 

  

29 Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do lançamento do 

valor complementar via movimento de rescisão pela competência do pagamento, 

gerando automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira do mês, para 

integração contábil e demais rotinas; 

  

30 Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para 

admissões do mês anterior, que chegaram com atraso para cadastramento; 

  

31 Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para 

pagamento das diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha 

Atual; 

  

32 Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, 

permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais; 

  

33 Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para 

servidores com término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual 

deverá ser rescindido ou prorrogado; 

  

34 Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o 

resultado do cálculo ou histórico mensal, mas deve permitir que um usuário 

autorizado possa abrir o cálculo mensal e liberar a movimentação. 

  

35 Permitir cálculo e emissão da provisão de Férias, 13º Salário e encargos por período;   

36 Permitir emissão de relatório com demonstrativo da provisão, de forma analítica e 

sintética. 

  

37 Permitir a contabilização automática da folha de pagamento e provisões;   
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38 Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º 

Salário, rescisões de contrato e férias; 

  

39 Permitir a geração de informações mensais para Tribunal de Contas, Fundo de 

Previdência Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS), GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP e 

CAGED; 

  

40 Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de 

Rendimentos e pagamento PIS/PASED; 

  

41 Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e 

etiquetas com livre formatação desses documentos pelo usuário; 

  

42 Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário;   

43 Permitir utilização de logotipos, figuras e formatos como imagem de fundo nos 

relatórios; 

  

44 Permitir a parametrização de documentos legais e admissionais, com uso de um 

editor de texto; 

  

45 Permitir cálculo de margem consignável e impressão de declaração de margem 

disponível; 

  

46 Permitir a disponibilidade de forma automática no Portal da Transparência das 

informações exigidas pela Lei da Transparência; 

  

47 Ato Legal e Efetividade - - 

48 Permitir o registro dos documentos de Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições 

e outros); 

  

49 Permitir a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente das 

alterações cadastrais do funcionário, Afastamentos e Benefícios Fixos; 

  

50 Permitir integração das alterações cadastrais, Afastamentos e Benefícios Fixos do 

funcionário com movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação; 

  

51 Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e 

opções parametrizadas pela empresa; 

  

52 Permitir emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade, por ano, 

meses e tipo efetividade com dias por mês e total por ano, com resumo final do 

Tempo Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais anterior), bem como 

Certidão de Tempo de Contribuição. 

  

53 PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - - 

54 Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração 

Biológica por período, mantendo histórico atualizado; 

  

55 Permitir registrar os dados dos responsáveis pelas informações de monitoração dos 

registros Ambientais por período, mantendo histórico atualizado; 
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56 Permitir, gerenciar e manter atualizado todas as informações cadastrais, pertinentes 

ao PPP, como alteração de cargos, mudança de agente nocivo, transferências, 

descrição dos cargos e atividades exercidas pelo funcionário; 

  

57 Permitir registrar e manter atualizado o histórico, as técnicas utilizadas para 

neutralização de agentes nocivos à saúde. 

  

58 Permitir registrar os exames periódicos, clínicos e complementares e manter os dados 

históricos; 

  

59 Permitir registrar e manter atualizado o histórico da exposição do trabalhador à 

fatores de riscos; 

  

60 Permitir a emissão do PPP individual ou por grupo de funcionários;   

61 Contracheque WEB - - 

62 

 

Permitir consulta e emissão do contracheque via internet, com parametrização do 

servidor de acesso, definição do login por funcionário e critérios para geração da 

senha inicial, permitindo alteração da senha após primeiro acesso; 

  

63 Permitir lançamentos de eventuais tipos horas extras, adicionais e outros eventos, 

mediante a homologação pelo administrador; 

  

64 Permitir procedimentos administrativos;   

65 Permitir agendamento de perícias médicas;   

66 Permitir visualizar a ficha funcional;   

67 Permitir visualizar a ficha financeira;   

68 Permitir emitir margem consignável limitando emissões dentro do mês;   

69 Permitir verificar a autenticidade da margem consignável;   

70 Permitir visualizar e imprimir o informe de rendimentos dos anos enviados;   

71 Permitir consultar faltas;   

72 Permitir consultar afastamentos;   

73 Permitir registro de ponto eletrônico;   

74 Permitir alterar a senha de acesso sem intervenção do administrador;   

75 Permitir consulta pública a concursos/processo seletivo;   

76 Permitir consulta de contribuição previdenciária;    

77 Permitir alteração cadastral com validações do administrador;   

78 Integração direta com a portal transparência parametrizável por evento podendo 

disponibilizar proventos, descontos e líquido; 

  

79 Permitir solicitações de férias e faltas abonadas com aprovação do administrador;   

80 Permitir solicitação de curso Extra Curricular;   

81 Permitir solicitação de adiantamento de salário;   

82 Permitir solicitação de adiantamento de décimo terceiro;   

83 Permitir avaliação de desempenho;    
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84 Permitir controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência 

e Tipo de Cálculo; 

  

85 Controle de Ponto Eletrônico    

86 Integração dos cadastros com o software de folha de pagamento;   

87 Permitir configurar dia de frequência inicial e final;   

88 Permitir configuração de jornadas com vários tipos, com limites de tolerância por jornada;   

89 Permitir configuração de hora extra por jornada de trabalho e por vinculo;   

90 Permitir configuração de faltas por jornada e vínculo;   

91 Permitir cadastro de feriados e ponto facultativo;   

92 Permitir compensação de horas falta;   

93 Possuir além do layout portaria 1510 mais um tipo de layout de importação do relógio;   

94 Permitir manutenção das batidas de ponto pelo usuário responsável desta Autarquia;   

95 Possuir exportação do arquivo tratado para fiscalização;    

96 Permitir integração dos lançamentos do ponto (inclusão), com o movimento mensal da folha 

de pagamento sem troca de arquivos; 
  

97 Possuir controle de Banco de Horas parametrizável que permita a configuração de limites 

(teto) para os saldos dentro do mês e no ciclo do banco; 
  

98 Emitir relatório de espelho de ponto e demais relatórios de controle;   

99 Possibilitar lançamentos avulsos no banco de horas, a crédito ou a débito;   

100 Permitir o pagamento parcial do saldo do banco de horas;   

101 Ser multiusuário com a possibilidade de descentralização do tratamento pelas gerências;   

102 Permitir integração com os relógios de ponto de maneira que faça coleta automática;    

103 Portal Transparência   

104 Permitir informações sobre o quatro de pessoal ativos, inativos e pensionistas; - - 

105 Demonstrar os valores recebidos (remuneração) com e sem detalhamento;   

106 Permitir consulta web;   

107 Deverá demonstrar listagem de cargos e salários;   

108 Demonstrar a relação de servidores cedidos DA e PARA o TL Prev;   

109 Permitir campo de pesquisa por nome, matrícula, vínculo, por secretaria e cargo;   

110 Permitir visualização do contrato de trabalho quando se tratar de servidor temporário 

(contratado/convocado) 
  

111 Deverá permitir consulta por escolha de mês e ano   

 


