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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2022/DPE/PI 

 

SEI Nº 00303.002541/2022-81 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  

Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras/ 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR GRUPO DE ITENS 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - PI, 

por meio da Coordenação de Licitações e Contratos - CPL/DPE/PI, torna público, para conhecimento 

dos interessados, a realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR GRUPO DE ITENS, objetivando o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E APOIO 

ESPECIALIZADO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO E 

SUPORTE A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ.  O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as 

disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Estadual nº 

11.319/2004, Decreto Estadual nº 11.346/2004 e legislação complementar aplicável e, no que couber, 

na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

É Pregoeira, deste órgão, Fernanda Márcia de Lima Silva, designada pela Portaria GDPG nº 379/2022 

de 20 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí Edição nº 108. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

03 de outubro de 2022 às 09h00min 

UASG: 453705 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI 

Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br 

 

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DA SESSÃO PÚBLICA  

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 

será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/.  

 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 03 de outubro de 2022 

às 09h00min, no site www.gov.br/compras/, nos termos das condições descritas neste Edital. 

 

2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
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SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E APOIO ESPECIALIZADO PARA SUA 

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE A FIM DE ATENDER 

ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

2.2 Este certame destina-se às empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e 

seus anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação. 

 

2.3 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.gov.br/compras/ e http://www.defensoria.pi.def.br. 
 

2.4 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2.5 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

2.6 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº: (86) 99428-1127. 

 

3 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) e um conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços relativos a aquisição futura de bens e serviços, onde as empresas disponibilizam bens e serviços 

a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de 

Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, 

sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do 

certame. 

3.2 Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que e um documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores 

manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses. 

3.3 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo 

inicialmente registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer 

primeiro. 

3.4 O fim do prazo de vigência da Ata não implica a extinção dos contratos dela decorrentes, ainda em 

execução. 

3.5 O licitante terá que cotar o valor de cada item considerando a quantidade estimada constante no 

Anexo I deste Edital. Será respeitada a ordem de classificação das empresas. 

3.6 As quantidades dos materiais estabelecidos no Anexo I estão baseadas nas necessidades da DPE-

PI, para um período de 12 (doze) meses e, havendo a contratação, poderão ser adquiridos até o limite 

da quantidade informada, ficando esclarecido que não haverá a obrigatoriedade de contratação para a 

Administração. 

4 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

4.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR GRUPO DE ITENS, 

observada às especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
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4.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

5 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça 

com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do 

certame. 

 

5.1.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias 

úteis, junto ao Setor de Protocolo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: 

protocolo@defensoria.pi.def.br, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br.Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela 

elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

5.1.2. A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  

 

5.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 

pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que 

comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 

 

5.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br. 
 

5.3.1 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

5.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

5.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

 

5.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

6 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 

26 de abril de 2018. 
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6.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar 

do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 

de acordo com as orientações que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-

br/sistemas/sicaf-digital.  

 

6.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 

2014. 

 

6.2 Será vedada a participação de empresas: 

 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou ainda, 

 

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 

 

6.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

6.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

 

6.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

6.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

6.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

6.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

6.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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6.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

 

6.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal; 

 

6.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

6.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as 

Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a 

Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira 

 

7 DO CREDENCIAMENTO 

7.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

 

7.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.gov.br/compras/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

7.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão.  

 

7.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros.  

 

7.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados.  
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7.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

 

8 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no item 11 do edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

8.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

8.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

8.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

8.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

8.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 

detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) 

em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a 

vírgula. 
 

8.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 

8.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 

serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o DPE/PI. 

 

8.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

8.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 
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8.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 

9  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 No dia 03 de outubro de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 

será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início 

da etapa de lances. 

 

9.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item 

 

9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 

(cem reais). 

 

9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
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E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 
9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
9.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 
9.13 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
9.14 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 
9.15 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 
9.16 Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

 
9.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 
9.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
9.19 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
9.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
9.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
9.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 
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9.22.1 no país; 

9.22.2 por empresas brasileiras;  

9.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

9.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

9.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

 

9.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

9.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

9.26 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

9.27 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

10.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

 

10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

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

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
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vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

 

10.5 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta 

 

10.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 

 

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.7 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

 

10.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

11 DA HABILITAÇÃO 

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.1.1 SICAF. 

11.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /) 

 

11.2 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

11.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

11.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

11.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 

11.4.2 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. 
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11.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, 

de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

11.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá 

em: 

 

11.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, 

igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão 

pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

11.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta 

11.5.3  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

11.5.4 O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

11.5.5 A comprovação da situação  financeira  da  empresa   será   constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores   a   1   (um)   resultantes   da   aplicação   das fórmulas: 

 

 

LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =                      Ativo Total   

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

LC =               Ativo Circulante___________ 

Passivo Circulante 

 

11.5.6 As  empresas   que   apresentarem   resultado    inferior    ou    igual    a    1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez   Geral   (LG),   Solvência   Geral   (SG)   e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a 

critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 

de 10% (dez por cento) do   valor   estimado   da contratação ou do item pertinente. 
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11.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

consistirá em: 

 

11.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

11.6.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, 

relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

11.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

11.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 

11.6.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado; 

 

11.6.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço (FGTS); 
 

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

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos 

da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 

11.6.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde 

que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta 

condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização 

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 

prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 

11.6.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

 

11.7 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

11.7.1 Apresentação de comprovante de que a licitante é fabricante da Solução ou subsidiária 

brasileira do fabricante ou, ainda, que está credenciada pelo fabricante/subsidiária a 

comercializar licenças e implantar no Brasil o software ofertado, conceder o direito de 

utilização, modificação e cessão do código-fonte do software ofertado. Caso o licitante não 

possua atestados correlatos em quantitativos requeridos nesse Termo de Referência, será 
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admitida uma declaração do fabricante, que demonstre a capacidade da empresa no 

fornecimento dos itens licitados.  

11.7.2  Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica expedidos 

por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que a licitante executou ou 

executa serviços compatíveis com o Objeto e Termo de Referência, contemplando 

mapeamento de processos, fornecimento de licenças, instalação, migração, integração, suporte 

técnico, implantação e treinamento de soluções de administração e gestão de pessoas com o 

período de prestação de serviços por no mínimo 12 (doze meses). 

11.7.3  Atestado ou declaração, expedido pelo fabricante do software, comprovando que a 

LICITANTE está autorizada a comercializar a referida solução. Esse item visa comprovar a 

expertise da CONTRATADA na solução ofertada.  

11.7.4  Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica 

comprovando aptidão técnica da empresa licitante na prestação de serviço de análise e criação 

de modelos de gestão estratégica de pessoas que envolvam levantamento de perfis, avaliação, 

matriz de capacitação, suporte, treinamento e operação assistida. 

11.7.5  Sempre que julgar necessário, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não 

sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

comprovantes exigidos no presente Termo de Referência. 

 

11.8 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 

11.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO VII) 

 

11.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral 

no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 

11.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ 

APENAS os documentos indicados nos subitens acima 11.4 – Habilitação Jurídica, 

11.5 - Qualificação econômico-financeira e 11.6 - Regularidade fiscal e 

trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.  

 

11.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou 

no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o 

documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena 

de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

11.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF; 
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11.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua 

Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 

11.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira 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. 

 

11.12 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação 

do licitante. 

 

11.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

11.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

11.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

12 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  

12.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item 

a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE 

PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará 

uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o 

link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 

 

12.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação 

 

12.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) 

horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 14h, contados da convocação. 

 

12.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio 

do e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 

entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A 

pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 

virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da DPE/PI quanto do emissor. 
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12.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 

de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 

alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da 

não aceitação da proposta. 

12.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 

dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 

12.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

12.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 

Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

12.5 A proposta deverá conter: 

 

12.5.1  proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo III do presente Edital, 

vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação 

da proposta; 
 

12.5.2  preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 

12.5.3 indicação/especificação do material e marca; 

 

12.5.4  A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

12.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 

combinado com o artigo 66, § 4º; 

 

12.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até 

duas casas decimais (0,00). 

 

12.5.7 proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas 

as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 

desclassificação. 

 

12.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 
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12.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 

mercado no dia de sua apresentação. 

 

12.6 A Defensoria Pública poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 

formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de 

concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

 

13 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

13.1 A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, deverá 

ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no 

seguinte endereço: Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos – Teresina/PI, CEP 64.046-020. Aos 

cuidados da Coordenação de Licitações e Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Fernanda 

Márcia de Lima Silva. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da 

empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 

 

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 

documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira 

o declarará vencedor. 

 

13.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para 

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os 

autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 

instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

 

14 DOS RECURSOS 

14.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 

direito. 

 

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 

apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

 

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site: www.gov.br/compras/ 

 

14.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 

 

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 

 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

17 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido; 

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

 

14.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação. 

 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC 

nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

 

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 

primeiro lugar será declarado vencedor. 

 

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a 

todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a 

ele adjudicado o objeto da licitação. 
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16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 

quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do 

objeto licitado. 

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será feito até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao vencimento, 

mediante a apresentação de solicitação de pagamento. 

 

17.2 O pagamento será efetuado pela Administração, em moeda corrente nacional, por Ordem 

Bancária, acompanhado dos seguintes documentos, remetidos pelo Fiscal de Contrato: 

a) Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, devidamente preenchido e assinado; 

b) Apresentação da Nota Fiscal com dados bancários, fatura ou documento equivalente, 

atestado pelo setor competente; 

c) Cópia do Contrato Administrativo ou da Ordem de Fornecimento; 

d) Cópia da Nota de Empenho; 

e) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

f) Prova de regularidade do FGTS; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede e dívida ativa; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 

i) Consulta ao Cadastro de Empresas Inindôneas e Suspensas - CEIS. 

 

17.3 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 

admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. 

As Notas Fiscais deverão conter discriminação idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho. 

 

17.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

17.5 Na existência de erros, omissões ou irregularidades, a documentação será devolvida à 

empresa contratada/fornecedora, para as correções devidas, passando o novo prazo para pagamento 

a ser contado a partir da data da apresentação dos documentos corrigidos. 

 

17.6 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

17.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. 

 

18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS 

18.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
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18.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no 

Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

 

18.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

 

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: protocolo@defensoria.pi.def.br. 

 

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 

Lei 8.666/93. 

 

18.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo 

assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

 
18.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 1.633.237,21 (hum milhão seiscentos e trinta e 

três mil duzentos e trinta e sete reais e vinte um centavos). 

 

18.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí.  

 

19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de 

Preços, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital. 

 

19.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço 

de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão 

e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original na 

Coordenação de Licitações da DPE/PI, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

 

19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada na Coordenação 

de Licitações da DPE/PI a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais 

prevista no item anterior. 

 

19.4 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 

publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

 

19.5 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 

comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais 

ou outro documento comprobatório dos preços de mercado. 

 

19.6 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento 

do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão 
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ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos 

praticados no mercado. 

 

19.7 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 

mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos 

serão novamente registrados em Ata e publicados. 

 

20 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

20.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 

20.2 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

20.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)  fornecedor(es). 

20.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

20.5 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

20.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

20.8 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

20.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

20.8.2  não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

20.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

20.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

20.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 20.8.1, 20.8.2 e 20.8.4 será 
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formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

20.10.1 por razão de interesse público; ou 

20.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

21 DAS PENALIDADES 

21.1 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com 

o CONTRATANTE, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:  

a) Advertência. 

b) Multa. 

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

21.1.1 A CONTRATADA deverá justificar fundamentada, prévia e formalmente qualquer ocorrência 

que a leve a descumprir os deveres estabelecidos neste Termo.  

21.1.2 A aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE. 

REGRAS PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

Evento Ocorrência Sanção 

Atraso 

ICP >= 5% e <= 10% Advertência Advertência 

ICP > 10% e <= 20% Multa sob valor do Contrato Medida ICP 

ICP > 20% 

Inexecução Contratual e multa correspondente 

a 15% sobre o valor adjudicado. 

Suspensão para licitar com a 

CONTRATANTE pelo período de 2(dois) 

anos. 

Declaração de inidoneidade para participar em 

licitações e impedimento para contratar com a 

Administração. 

Rejeição IR >= 5% e <= 10% Advertência Advertência 
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IR > 10% e <= 20% Multa sob valor do Contrato Medida IR 

IR > 20% 

Inexecução Contratual e multa correspondente 

a 15% sobre o valor adjudicado. 

Suspensão para licitar com a 

CONTRATANTE pelo período de 2(dois) 

anos. 

Declaração de inidoneidade para participar em 

licitações e impedimento para contratar com a 

Administração. 

 

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

22.1 Fica assegurado a DPE/PI o direito de revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

 

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dele dependam. 

 

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

 

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

 

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 

demais interessados. 

 

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Defensor Público Geral. 

 

23 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

23.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal 

nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 

das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 

comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de 
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manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do 

Piauí através do endereço eletrônico www.diariooficial.pi.gov.br, e no site da DPE/PI através do 

endereço eletrônico www.defensoria.pi.def.br. 

 

24.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

DPE/PI não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

 

24.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado a 

Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

24.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pela 

Pregoeira. 

 

24.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá, com base na legislação 

vigente. 

 

24.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá relevar omissões puramente 

formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

 

24.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 

licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o 

integram. 

 

24.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 

de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, 

excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e serão 

retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

 

24.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

24.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

24.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 

número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se 

for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
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natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou 

cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 

24.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não 

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 

24.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

24.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as 

condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

 

24.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.17 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, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

24.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DPE/PI.  

 

24.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

 

24.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 

habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de 

qualquer licitante. 

 

24.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 

ANEXO II Especificação dos Requisitos 

ANEXO III Modelo de Proposta 

ANEXO IV Modelo de Declaração de Visita Técnica 

ANEXO V Modelo de Declaração de Dispensa de Visita Técnica 

ANEXO VI Roteiro da Prova de Conceito (Demonstração) 

ANEXO VII Modelo de Declaração Unificada 

ANEXO VIII Modelo de Ata de Registro de Preços. 

ANEXO IX Minuta do Contrato 
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Teresina/PI, 16 de setembro de 2022 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE/PI 

Equipe de Apoio 

LEONARDO CHAVES BATISTA TATIANA DE SOUSA BONFIM 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

O objeto é REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO de Empresa Especializada 

Fornecimento de Software de Gestão de Pessoas e Apoio Especializado para sua Implantação, 

Operação, Treinamento e Suporte a fim de atender às demandas da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, contendo os seguintes itens: 

Lote Único 

Item Descrição 

I 

Fornecimento de Solução Integrada de Gestão de Pessoas com licença de uso 

perpétuo, objetivando automatizar as rotinas de Administração de Pessoal, Folha de 

Pagamento e Gestão Estratégica de Pessoas. 

II 

Serviços de Suporte Técnico compreendendo manutenção corretiva, evolutiva, 

adaptativa e atualização de versões para incorporação de novas funcionalidades 

durante todo o período de vigência do suporte. 

III Migração dos dados e integração com sistemas legados. 

IV 

Serviço de Consultoria, Customização e Operação Assistida compreendendo a 

concepção e o desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades; apoio 

especializado para parametrização e implantação. 

V 
Treinamento, sob demanda, para Gestores, Usuários e Pessoal Técnico da 

CONTRATANTE.  

 

1.1 DO PRAZO CONTRATUAL 

1.1.1 O CONTRATO será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o limite de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

1.2  DA MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

1.2.1 A contratação será pelo critério MENOR PREÇO e o REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA. 

I. O objeto da presente contratação destina-se a prestação de serviços caracterizado 

como comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e qualidade esteja 

objetivamente definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado. 
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II. A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao processo, 

como também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o 

interesse público será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa 

modalidade. Por se tratar de contratação de serviços comuns, o certame licitatório será 

realizado por meio de Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por Lote, 

conforme previsão do Decreto Estadual 11.319/2004. 

III. Os serviços deverão ser adquiridos em um único grupo (Lote) para evitar que algum 

item não seja adjudicado, tendo em vista que os itens são complementares, de acordo com 

a atuação (estratégica ou arquitetura tecnológica) que se deseja contratar, ou seja, a não 

contratação de um deles pode vir a prejudicar a contratação dos demais, dependendo da 

necessidade de negócio da área requisitante. 

IV. Os itens previstos nesta aquisição são inter-relacionados e compõem uma única 

solução genericamente relacionados para operacionalização dos serviços. Permitir 

adjudicação dos itens da licitação a diferentes empresas produz efeitos nocivos à 

execução contratual, nos termos delineados pelo Acórdão TCU 1946/2006 Plenário (Voto 

do Ministro Relator). 

V.  (...) "Por pertinente, trago à baila escólio de Marçal Justen Filho: 'O fracionamento 

em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível 

desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratações diversas e que importam o 

risco de impossibilidade de execução satisfatória.' (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 209).” (...). 

 

VI. Destarte, tendo em vista tratar-se de solução de TECNOLOGIA que requer unicidade 

com relação ao todo a fim de evitar a desnaturação do objeto e garantir a eficiência 

operacional, o objeto deverá ser adjudicado de forma global para a licitante que 

apresentar a menor proposta. Para tanto, será considerada a soma do resultado dos preços 

unitários multiplicados pelas respectivas quantidades máximas. 

VII. O sistema de registro de preços deve-se ao fato que alguns dos serviços constantes 

neste termo por demanda, pela impossibilidade de definição antecipada do quantitativo a 

ser consumido, visto que o serviço será utilizado conforme surgimento da necessidade.  

VIII. Não é economicamente viável adquirir esses serviços em um único momento e estocá-

las para consumo futuro, ainda mais quando uma nova filosofia de trabalho deve ser posta 

em prática, consoante justificativa da contração supracitada; 

IX. Com efeito, durante a implementação do objeto, deverá ser adotada estratégia de 

consumo parcelado de serviços, cujas variáveis incidem sobre a capacidade operacional 

do corpo técnico e o nível de receptividade das áreas de negócio em assimilar a nova 

tecnologia;  

X. Com base legal, tal circunstância vai ao encontro do Decreto 7.892/2013, nas 

hipóteses de adoção do Sistema de Registro de Preço, em seu artigo 3º, incisos I e IV, 

onde respectivamente lê-se: “quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
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necessidade de contratações frequentes” e “quando, pela natureza do objeto, não for 

possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”. 

XI. Vale lembrar que a opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para 

esta licitação, deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da 

eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à 

Administração, descomplicando procedimentos para contratação de serviços, reduzindo a 

quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, por 

registrar preços e disponibilizá-los por um ano em Ata para quando surgir a necessidade, 

executar o objeto registrado. 

XII. O REGISTRO DE PREÇO tem validade de 12 (doze) meses, podendo ser renovado 

por igual período nos termos da Lei nº 8.666/1993 e decretos auxiliares. 

XIII. A definição das quantidades estimadas se deu com base em Estudo de Demanda e 

Estudo Técnico Preliminar realizado por equipe desta DPEPI, tendo como referência as 

necessidades da instituição. 

XIV. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública, observadas, no que couberem, as condições e 

as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e Decreto estadual nº 11.319/2004.  

XV. A utilização da Ata de Registro de Preços por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Publica não participante do presente procedimento licitatório, será regida 

Lei nº 8.666/1993 e Decreto estadual nº 11.319/2004.  

2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

Com a constante evolução da administração, impulsionadas pelas transformações tecnológicas e novos 

métodos de gestão, neste sentido, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ tem buscado 

reformular os processos e implementar modelos de gestão de pessoas com o propósito de melhor gerir 

a vida funcional dos servidores, e consequentemente, melhorar a prestação dos serviços à sociedade. 

Motivados pela busca incessante pelo melhoramento e eficiência dos serviços públicos, a presente 

contratação tem como objetivo a reformulação dos principais processos e subsistemas de gestão de 

pessoas, visando autonomia, automação e integração de todos os serviços existentes na DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ para eliminar as fragilidades que comprometem a qualidade e a 

conformidade das operações que envolvem a Administração, Folha de Pagamento e Gestão Estratégica 

de Pessoas.  

2.1 PROBLEMAS CRÍTICOS 

2.1.1  Falta de autonomia plena das ferramentas de tecnologia e processos de 

execução da folha de pagamento e outras obrigações sociais. 

2.1.2  Gestão da Vida Funcional: Lotação, Divisão, Situação, Progressão, 

Promoção, Substituições; Cessão, Requisição, Remoção, Férias, Frequência, 

Avaliações, Processos Administrativos, Benefícios, Grupos e Comissões, 

Declarações, Dados Funcionais e Currículo. 
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2.1.3  Inexistência de Ferramenta Integrada para Realização de Consultas e 

Emissão de Relatórios Operacionais e Gerenciais. 

2.2 Considerando a necessidade de modernização, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, tem como objetivo a seleção de Empresa Especializada em Fornecimento de 

Software de Gestão de Pessoas e Apoio Especializado para sua Implantação e Operação 

para:  

2.2.1  ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS 

• Cadastro de Pessoas, Servidores, Estagiários / Bolsistas, Prestador de Serviço, Menor 

Aprendiz, Colaboradores, Autônomos, Informação de Dependência, Folha de 

Pagamento, Consignação, Tabelas Básicas, Benefícios, Portal do Servidor, Consultas e 

Relatórios, Comunicações Administrativas, Arquivos Institucionais e Pastas 

Funcionais, Processos Administrativos, e-Social, Alertas, Indicadores e Apoio 

especializado à implantação. 

2.2.2  GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

• Inventário de Conhecimento, Processos de Trabalho, Planejamento, Competências, 

Avaliação de Competências, Metas, Carreira, Desenvolvimento Individual e Apoio 

especializado à implantação. 

• Por fim, também tem o propósito de viabilizar o alcance dos objetivos e iniciativas 

previstas no plano estratégico, bem como realizar as atividades previstas no Plano 

Estratégico da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.  

3 ABRANGÊNCIA 

O trabalho deverá contemplar todo o quadro de servidores ativos, inativos, estagiários, menores 

aprendizes, autônomos e prestadores de serviço da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ e todos os requisitos detalhados neste Termo de Referência.  

4 QUANTITATIVO DE BENS E SERVIÇOS 

Lote Único 

Item Descrição Unidade Quantidade 

I 

Fornecimento de Solução Integrada de 

Gestão de Pessoas com licença de uso 

perpétuo, objetivando automatizar as 

rotinas de Administração de Pessoal, Folha 

de Pagamento e Gestão Estratégica de 

Pessoas. 

Pacote 1 

II 

Serviços de Suporte Técnico 

compreendendo manutenção corretiva, 

evolutiva, adaptativa e atualização de 

versões para incorporação de novas 

Mês 12 
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funcionalidades durante todo o período de 

vigência do suporte. 

III 
Migração dos dados e integração com 

sistemas legados. 
Pacote 1 

IV 

Serviço de Consultoria, Customização e 

Operação Assistida compreendendo a 

concepção e o desenvolvimento de novos 

módulos e funcionalidades; apoio 

especializado para parametrização e 

implantação. 

UST 3.000 

V 

Treinamento, sob demanda, para Gestores, 

Usuários e Pessoal Técnico da 

CONTRATANTE.  

Turma 1 

5 ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO 

5.1 O prazo de execução total dos produtos e serviços previstos neste Termo de Referência, incluindo: 

planejamento, migração, integração, parametrização, implantação e treinamento deverão 

respeitar a data limite estipulada na Fase V do Cronograma de Execução. 

5.2  O prazo de implantação dos requisitos funcionais obrigatórios será de 60 (sessenta) dias, contatos a 

partir da emissão da Ordem de Serviço para a execução da fase IV do Cronograma de 

Execução. 

5.3  O prazo de repasse de conhecimento, operação assistida e implantação dos demais requisitos 

necessários para adequação da solução para o pleno atendimento das necessidades de negócio 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ estão especificados na tabela a seguir: 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Fase Etapa Produto Prazo 

I 

Avaliação do contexto de trabalho no 

qual será implantado o sistema. 
Plano de Implantação 10 dias 

Detalhamento do Plano de 

Implantação 

II 

Avaliação do ambiente computacional 

Instalação da Solução 10 dias 
Preparação do ambiente e 

infraestrutura tecnológica 
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Instalação da solução  

III 

Diagnóstico inicial dos sistemas 

legados e mapeamento dos pontos de 

integração Plano de Migração e 

Integração 
20 dias 

Definição do Plano de Integração 

Definição do Plano de Migração  

IV 

Avaliação dos processos de trabalho 

Análise e Desenho da 

Solução 
60 dias 

Identificação das políticas, regras, 

contexto organizacional, carreiras e 

aspectos gerais para parametrização da 

Folha de Pagamento. 

Adequação dos processos de trabalho 

na solução de TI 

Customizações para adequação 

contexto de negócio aos processos da 

solução de TI. 

Execução do Plano de Migração. 

Execução do Plano de Integração. 

V 

Início do Suporte, Item II do objeto 

Avaliação de 

Conformidade 

Até o dia 

31/12/2022 

Transição 

Execução paralela Folha Pagamento 

Customização para implementação de 

requisitos complementares não 

previstos 

VI 

Capacitação equipe de homologação Transferência de 

Conhecimento, 

Melhorias e Requisitos 

Complementares 

Durante toda 

fase V 
Homologação 

VII Produção Definitiva Produção 
Dia 

02/01/2023 
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5.4 O prazo para entrega dos serviços e uso da solução de TI é dado em dias úteis contados a partir da 

data de assinatura do contrato. O calendário de execução deverá contemplar apenas dias 

trabalhados descontando-se todos os recessos, feriados e demais eventos que interrompam as 

atividades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. O prazo máximo para 

execução dos serviços de implantação deverá seguir a data limite prevista na fase V do 

Cronograma de Execução. 

5.5 Os prazos poderão ser vinculados à emissão das ordens de serviço no caso da execução de itens 

específicos do objeto.  

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Fase Produto Produto Serviço 

I Plano de Implantação 5% 

Medido sob 

Demanda 

II Instalação da Solução 5% 

III Plano de Integração e Migração 5% 

IV Análise e Desenho da Solução 25% 

V 
Início da Fase V  40% 

Início da Cobrança do Suporte. 

VI Produção 20% 

7 HABILITAÇÃO 

Por existirem itens complexos a serem contratados, que tratam da customização de softwares de 

administração e folha de pagamento, implementação de metodologias de processos e subsistemas 

de gestão de pessoas. Consideramos para que haja uma boa qualidade no fornecimento dos 

produtos e serviços, que os participantes cumpram todas as qualificações técnicas exigidas pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

7.1 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

7.1.1  Apresentação de comprovante de que a licitante é fabricante da Solução ou 

subsidiária brasileira do fabricante ou, ainda, que está credenciada pelo 

fabricante/subsidiária a comercializar licenças e implantar no Brasil o 

software ofertado, conceder o direito de utilização, modificação e cessão do 

código-fonte do software ofertado. Caso o licitante não possua atestados 

correlatos em quantitativos requeridos nesse Termo de Referência, será 
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admitida uma declaração do fabricante, que demonstre a capacidade da 

empresa no fornecimento dos itens licitados.  

7.1.2  Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica 

expedidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando 

que a licitante executou ou executa serviços compatíveis com o Objeto e 

Termo de Referência, contemplando mapeamento de processos, 

fornecimento de licenças, instalação, migração, integração, suporte técnico, 

implantação e treinamento de soluções de administração e gestão de pessoas 

com o período de prestação de serviços por no mínimo 12 (doze meses). 

7.1.3  Atestado ou declaração, expedido pelo fabricante do software, 

comprovando que a LICITANTE está autorizada a comercializar a referida 

solução. Esse item visa comprovar a expertise da CONTRATADA na 

solução ofertada.  

7.1.4  Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica 

comprovando aptidão técnica da empresa licitante na prestação de serviço de 

análise e criação de modelos de gestão estratégica de pessoas que envolvam 

levantamento de perfis, avaliação, matriz de capacitação, suporte, 

treinamento e operação assistida. 

7.1.5  Sempre que julgar necessário, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ poderá solicitar a apresentação do original dos documentos 

apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou 

“solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no 

presente Termo de Referência. 

7.2 EQUIPE TÉCNICA 

7.2.1  A equipe técnica da CONTRATADA que manterá relacionamento direto 

com a CONTRATANTE deverá ser formada pelos perfis descritos nesta 

seção. Outros perfis poderão ser agregados à equipe a critério da 

CONTRATADA. 

7.2.2  Gerente de Projeto: responsável pelo acompanhamento, negociação, 

planejamento e coordenação das atividades. Deve ter experiência 

comprovada no gerenciamento de projetos e possuir certificação PMP 

(Project Management Professional). 

7.2.3  Coordenador Metodológico: responsável pelo nivelamento, publicação e 

manutenção das metodologias em Gestão por Competência. Experiência 

mínimo de 05 (cinco) anos no tema comprovado por meio de atestado de 

capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de Direito Público ou 

Privada ou Currículo. 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

34 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

7.2.4  Coordenador Geral: responsável pelo nivelamento dos requisitos legais e 

funcionais que envolvem o processamento e organização do cadastro 

funcional dos servidores, tabelas básicas de controle e cálculos de folhas e 

aposentadorias. Experiência mínimo de 05 (cinco) anos no tema 

comprovado por meio de atestado de capacidade técnica expedido por 

pessoa jurídica de Direito Público ou Privada ou Currículo. 

7.2.5  Coordenador Técnico: diploma ou declaração de conclusão do nível 

superior em áreas correlatas à tecnologia da informação, engenharia ou 

administração, com experiência na implementação de projetos semelhantes 

ao do objeto ora licitado comprovado por meio de atestado de capacidade 

técnica expedido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privada. 

7.2.6  Consultor de Processo: diploma ou declaração de conclusão do nível 

superior, com experiência no mapeamento, redesenho e elaboração de 

projetos de melhoria de processos organizacionais comprovado por meio de 

atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de Direito 

Público ou Privada ou Currículo. 

7.3 VISITA TÉCNICA 

7.3.1  Declaração de Vistoria Técnica, com a finalidade de garantir o exato 

conhecimento da situação negocial e do ambiente tecnológico da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, visando proporcionar 

à licitante todas as condições de elaborar proposta com a qualidade técnica e 

econômica condizentes com as exigências do Termo de Referência e 

Anexos. 

7.3.2  A licitante interessada deverá designar um profissional para realizar vistoria 

até 3(três) dias úteis anteriores à abertura do certame licitatório, nos horários 

08:00 às 14:00 horas na Rua Nogueira Tapety, nº 138, Noivos CEP 64.046-

020, Teresina – Piauí. Ou preencher a Declaração de Dispensa da Visita 

Técnica ANEXO IV. 

7.3.3  Realizada a Vistoria Técnica, a licitante terá sua declaração assinada pelo 

Responsável Técnico da empresa licitante e pelo representante da 

CONTRATANTE, conforme ANEXO III. 

7.4 PROVA DE CONCEITO 

7.4.1  Após a verificação e validação da documentação de habilitação, ao seu 

critério, a pregoeira convocará a LICITANTE para início da Prova de 

Conceito. O LICITANTE terá até 5 (cinco) dias para realizar apresentação 

prática da ferramenta ofertada à equipe da CONTRATANTE, a fim de 

comprovar o atendimento das funcionalidades exigidas no edital. O não 

comparecimento dentro da data prevista ou o não atendimento das 
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especificações implicará na desclassificação da LICITANTE e a convocação 

do próximo LICITANTE para continuidade ao processo licitatório. 

7.4.2  A apresentação prática da ferramenta deverá ser realizada em equipamento 

da LICITANTE (hardware), não sendo permitida a instalação do software no 

ambiente da CONTRATANTE por motivo de segurança. 

7.4.3  O fornecimento de todo o hardware necessário à realização da prova de 

conceito é de responsabilidade da LICITANTE. É de responsabilidade da 

CONTRATANTE o fornecimento da infraestrutura elétrica necessária ao 

funcionamento do hardware empregado.  

7.4.4  A apresentação prática (Prova de Conceito) será realizada das 08 às 14h 

horário de funcionamento desta DPEPI, na Rua Nogueira Tapety, nº 138, 

Noivos CEP 64.046-020, Teresina – Piauí. 

7.4.5  A LICITANTE deverá, na data agendada para demonstração da solução 

junto a CONTRATANTE, trazer todos os itens que forem necessários à 

comprovação dos requisitos descritos deste edital. 

7.4.6  A prova de conceito deverá demonstrar a aderência dos subsistemas aos 

requisitos definidos neste Termo de Referência. 

7.4.7  Será aprovado na Prova de Conceito a LICITANTE que comprovar o 

atendimento de 100% dos itens essenciais e pelo menos 90% (noventa por 

cento) dos itens não essenciais solicitados para demonstração ANEXO V 

[DEMONSTRAÇÃO]. Os 10% (dez por cento) restante serão exigidos 

obrigatoriamente até a conclusão da fase V do Cronograma de Execução. 

7.4.8  A LICITANTE é responsável pela estruturação do ambiente a ser 

empregado na prova de conceito. 

7.4.9 A equipe do CONTRATANTE para avaliação da POC será designada e terá 

por competências:  

7.4.9.1 Garantir a plena execução de todas as atividades relativas à POC;  

7.4.9.2 Elaborar a Ata diária das fases de demonstração e de avaliação técnica;  

7.4.9.3 Emitir a Declaração de conclusão da avaliação técnica, bem como, o 

Termo de Aceite Definitivo ou de Recusa da SOLUÇÃO em até 5 (cinco) 

dias úteis após a conclusão da POC.  

7.4.10 A Licitante disporá de 5 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a 

POC para:  

7.4.10.1 Instalar, configurar e parametrizar a SOLUÇÃO no seu ambiente, sendo 

permitido à equipe do CONTRATANTE o acompanhamento desta 

atividade como forma de garantir que a demonstração seja efetuada de 
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forma legítima e comprove a capacidade da SOLUÇÃO em reproduzir as 

funcionalidades relacionadas para a POC;  

7.4.10.2 Elaborar toda a massa de teste para comprovação dos requisitos. A 

CONTRATANTE, ao seu critério, poderá, durante a POC solicitar ajustes 

ou incremento de informações para testar cenários específicos para 

comprovação dos requisitos. 

7.4.11 O prazo estabelecido no item 7.4.10 poderá ser prorrogado por até 24h (em 

dias úteis) mediante solicitação fundamentada da LICITANTE e aceita pelo 

CONTRATANTE. 

7.4.12 A LICITANTE disporá́ de 1 (um) dia útil, a contar da conclusão do item 

7.4.10.1 para:  

7.4.12.1 Realizar uma ambientação da equipe do CONTRATANTE na sua 

SOLUÇÃO. Essa ambientação poderá́ ser dispensada a critério do 

CONTRATANTE.  

7.4.13 Ocorrerá a reprovação da POC nos seguintes casos: 

7.4.13.1 Não observância dos prazos estabelecidos quando da convocação para 

apresentação e disponibilização da estrutura de hardware e software para o 

período de ambientação e realização da POC, salvo se fundamentados os 

motivos do descumprimento dos prazos e aceitos formalmente pelo 

CONTRATANTE;  

7.4.13.2 Apresentar, em parte ou na sua totalidade, SOLUÇÃO com 

funcionalidades desenvolvidas para ambientes que não sejam web; 

7.4.13.3 Não atendimento de 100% dos requisitos funcionais estabelecidos com 

Grau de Importância ESSENCIAL;  

7.4.13.4 Não atendimento de 90% dos requisitos funcionais estabelecidos com 

Grau de Importância NÃO ESSENCIAL;  

7.4.13.5 Não demonstrar, em sua totalidade, o disposto nos CENÁRIOS DE 

VALIDAÇÃO no ANEXO V [DEMONSTRAÇÃO]; 

7.4.14 Em caso de problema na SOLUÇÃO durante a POC, será dado à 

LICITANTE um único prazo de no máximo 24h para restabelecer a 

apresentação (considerando dias úteis). Caso o problema não seja 

solucionado ou persista, ocorrerá a reprovação da LICITANTE;  

7.4.15 A ordem de demonstração dos requisitos funcionais será estabelecida e 

conduzida pela equipe da CONTRATANTE, sendo facultada à mesma a 

permissão de alteração desta ordem.  
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7.4.16 O resultado final será divulgado em ato publicado nos canais oficiais da 

CONTRATANTE. 

7.4.17 Na hipótese da LICITANTE convocada para a POC ser desclassificada, será 

convocada, através de publicação no Portal de Compras do Governo, a 

LICITANTE classificada em posição imediatamente posterior à 

LICITANTE desclassificada, garantindo-se o respeito ao critério da 

classificação das propostas, para apresentar a sua SOLUÇÃO. As 

convocações ocorrerão até que se obtenha uma proposta vencedora no 

quesito POC ou não existam mais LICITANTES classificadas;  

7.4.18 A POC não poderá ser acompanhada pelas outras LICITANTES, ou seja, 

uma não poderá participar da avaliação da outra. 

8 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

8.1 PROPOSTA COMERCIAL 

8.1.1  Deverá constar, obrigatoriamente, na proposta a tabela de produtos que 

compõem a solução de TI contendo o quantitativo, valor unitário e valor 

total para cada item do lote, conforme as tabelas descritas no Termo de 

Referência conforme ANEXO II. No valor global, deverão estar incluídas a 

conversão em reais e quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, 

despesas com embalagens, transporte ou terceiros, que correrão por conta da 

licitante vencedora.  

8.1.2  O Objeto licitado, o nome do fornecedor, validade da proposta e o preço 

global do lote.  

8.2 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.2.1  Qualificação Técnica  

8.2.2  Plena aderência às especificações constantes no edital e seus anexos. 

8.2.3  Apresentação de atestado de capacidade técnica aderente aos requeridos no 

edital e seus anexos. 

8.2.4  Classificação da Prova de Conceito. 

8.3 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.3.1  Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico, por se tratar de serviços 

comuns, que utilizam metodologias consagradas, e cujos padrões de 

desempenho e qualidade estão objetivamente definidos, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

9 ELEMENTOS DE GESTÃO DE CONTRATO 

9.1 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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9.1.1 Nomear Gestor e Fiscais: Técnico, Administrativo e Requisitante do 

contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, legislação 

vigente.  

9.1.2 O fiscal Requisitante é o responsável pelo ateste do documento fiscal, que 

deverá ter a concordância do Gestor do Contrato e do Fiscal Técnico. 

9.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATADA. 

9.1.4 Permitir e acompanhar o acesso dos funcionários da CONTRATADA às 

suas dependências, para execução dos serviços referentes ao Objeto, sempre 

que necessário. 

9.1.5 Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser 

inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à 

saúde dos servidores. 

9.1.6 Disponibilizar a estrutura física necessária à instalação dos produtos Objeto 

do Termo de Referência. 

9.1.7 Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em 

conformidade com a proposta homologada, conforme inspeções a serem 

realizadas, devendo assinar ao final da avaliação, o TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

9.1.8 Recusar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das 

especificações constantes no edital, no contrato ou na proposta da 

CONTRATADA. 

9.1.9 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, após o recebimento 

definitivo dos produtos entregues. 

9.1.10 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura emitida pela CONTRATADA 

dentro dos prazos preestabelecidos em contrato. 

9.1.11 Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

fornecimento dos itens objeto da contratação. 

9.1.12 Notificar, por escrito, a CONTRATADA acerca da aplicação de eventuais 

penalidades, garantindo-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

9.1.13 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis, quando necessário. 

9.2 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

9.2.1 Fornecer o objeto adjudicado para o qual se sagrar vencedora, em estrita 

conformidade com as especificações e condições exigidas no edital da 
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licitação, bem como naquelas resultantes de sua proposta, devendo já estar 

inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas e demais 

encargos pertinentes à formação do preço. 

9.2.2 Responsabilizar-se pelo comportamento de seus empregados e por quaisquer 

danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 

execução dos serviços, autorizando a CONTRATANTE a deduzir o valor 

correspondente aos pagamentos devidos. 

9.2.3 Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade, prestando à 

CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários. 

9.2.4 Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

9.2.5 Garantir que eventuais mídias de distribuição dos programas estejam livres 

de defeitos materiais sob o uso normal e de qualquer rotina maliciosa (vírus, 

scripts etc.), obrigando-se a substituir as mídias porventura constatadas com 

defeito, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da comunicação 

oficial feita pela CONTRATANTE, podendo ser via telefone, e-mail ou fax. 

9.2.6 Autorizar e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou 

recusar os produtos que não estejam de acordo com as especificações 

constantes da Proposta da CONTRATADA. 

9.2.7 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da 

Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, 

Previdenciária, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os empregados da 

CONTRATADA não terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

9.2.8 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá́ onerar 

a execução do objeto do contrato. 

9.3 INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS 

9.3.1 Durante a execução dos serviços contratados, o Gestor do Contrato, ou 

qualquer um dos Fiscais (Requisitante, Técnico ou Administrativo), poderá, 

a título de auditoria, monitorar procedimentos e serviços disponibilizados 

pela empresa contratada, com o objetivo de avaliar sua eficiência, 

cumprimento dos níveis de serviço previamente determinados e promover 

ajustes no seu modo de operação. 
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9.3.2 Forma de exercício das inspeções e diligências será por meio de 

acionamento da empresa CONTRATADA a partir de ofício, mensagem 

eletrônica ou contato telefônico. 

9.4 FLUXO DE COMUNICAÇÃO 

9.4.1 DÚVIDAS RELACIONADAS À GESTÃO DO CONTRATO 

9.4.1.1 Emissor: Gestor do Contrato, Fiscais Técnico, Requisitante e 

Administrativo 

9.4.1.2 Destinatário: Gerente Comercial, Gerente de Projeto da CONTRATADA 

9.4.1.3 Forma de Comunicação: Ofício, Contato Telefônico ou Mensagem 

Eletrônica 

9.4.1.4 Periodicidade: Sob Demanda 

9.4.2 ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO 

9.4.2.1 Emissor: Gestor do Contrato, Fiscais Técnicos e Requisitantes 

9.4.2.2 Destinatário: Empresa CONTRATADA 

9.4.2.3 Forma de Comunicação: Sistema Eletrônico, Contato Telefônico ou 

Mensagem Eletrônica 

9.4.2.4 Periodicidade: Sob Demanda 

9.4.3 FORMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO 

9.4.3.1 Reunião de Alinhamento Inicial do Contrato: Plano e Cronograma de 

implantação. 

9.4.3.2 Fornecimento das Licenças de Uso: Certificado de Licenciamento da 

Solução. 

9.4.3.3 Implantação da Solução [Etapas]: Termos de Aceite de Implantação dos 

Módulos Implantados. 

9.5 GARANTIA CONTRATUAL 

9.5.1 Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do contrato, 

no valor de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total do contrato. 

9.5.2  A garantia será́ prestada observando-se o disposto no artigo 56, § 1°, incisos 

I, II e III da Lei Federal n° 8.666/93.  

9.5.3  A garantia exigida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ será́ utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do 

contrato e/ou de multas aplicadas à empresa CONTRATADA.  
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9.5.4  A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de 

Encerramento Contratual, mediante requerimento da CONTRATADA. 

10  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

10.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores constantes na proposta de preços, 

registrada nessa licitação.  

10.2 Considera-se incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como quaisquer despesas 

com transportes, inclusive em decorrência do cumprimento da garantia, os quais correrão por 

conta da CONTRATADA.  

10.3 Os preços registrados deverão estar sempre adequados ao valor de mercado. 

11 DIREITOS AUTORAIS 

11.1 A presente contratação compreende a aquisição de licença de uso da solução de TI, em caráter 

perpétuo com opção de guarda do código-fonte, sem restrição de uso por número de usuários, 

que se adeque às necessidades do CONTRATANTE, incluindo a cessão de direito de licenças 

de uso permanente dos softwares e dos componentes que integram a solução, para atender aos 

níveis de serviço e às características de infraestrutura, segurança e auditoria, descritas neste 

termo de referência. A propriedade intelectual dos softwares fornecidos pela CONTRATADA 

permanecerá na titularidade do respectivo fabricante.  

11.2 Pertencerá ao CONTRATANTE às informações inseridas para cumprimento do escopo da 

contratação, bem como relatórios, diagramas, fluxogramas, modelos, material didático, 

documentos de apoio, dos de migração e integração, informações técnicas e códigos, entre 

outros apresentados durante a execução do contrato para a efetiva implantação do sistema. 

11.3  A CONTRATADA deverá garantir ao CONTRATANTE que o conjunto de software 

licenciado para uso perpétuo não infrinja quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-secrets. 

11.4 A utilização de soluções ou componentes, proprietários da CONTRATADA ou de terceiros, 

na construção dos programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente contrato, que 

possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pelo 

CONTRATANTE. 

11.5  A CONTRATADA e os profissionais alocados na execução dos serviços deverá garantir ao 

CONTRATANTE, o sigilo sobre os artefatos produzidos no âmbito do contrato. 

12 NÍVEL DE SERVIÇO 

12.1 A CONTRATADA entregará todos os produtos previstos dentro dos padrões definidos e 

aplicáveis a cada tipo de serviço e dentro dos prazos definidos no item de “CRONOGRAMA 

DE EXECUÇÃO”, contado a partir do inicio da execução do serviço nele descrito. 

12.2 O CONTRATANTE verificará quando do término do serviço ou em momento oportuno, por 

intermédio da apuração dos Indicadores de Nível de Serviço (INS), o cumprimento pela 

Contratada dos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) elaborados com as informações de tempo e 
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qualidade do serviço prestado extraídas dos produtos e resultados das Ordens de Serviço (OS), 

da execução do Plano Executivo de Implantação ou previstos na especificação técnica.  

12.2.1 TS: Tempestividade  

12.2.1.1 ICP: Indicador de Cumprimento de Prazo 

12.2.1.2 ICP = Dias de atraso * 0,005 

12.2.1.3 Meta: <=0 (Menor ou igual a zero) 

12.2.1.4 Limite: 0,10 

12.2.2 DS: Desconformidade  

12.2.2.1 IR: Indicador de Rejeição 

12.2.2.2 Meta: 0 (Zero) 

12.2.2.3 Primeira Ocorrência: 0,01 

12.2.2.4 A partir da Segunda Ocorrência: 0,03 

12.2.2.5 Limite: 0,10 

12.3 SANÇÕES 

12.3.1 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do 

compromisso assumido com o CONTRATANTE, as sanções administrativas 

aplicadas à CONTRATADA serão:  

e) Advertência. 

f) Multa. 

g) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

12.3.2 A CONTRATADA deverá justificar fundamentada, prévia e formalmente 

qualquer ocorrência que a leve a descumprir os deveres estabelecidos neste 

Termo.  

12.3.3 A aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE. 

 

REGRAS PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

Evento Ocorrência Sanção 

Atraso ICP >= 5% e <= 10% Advertência Advertência 
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ICP > 10% e <= 20% Multa sob valor do Contrato Medida ICP 

ICP > 20% 

Inexecução Contratual e multa correspondente 

a 15% sobre o valor adjudicado. 

Suspensão para licitar com a 

CONTRATANTE pelo período de 2(dois) 

anos. 

Declaração de inidoneidade para participar em 

licitações e impedimento para contratar com a 

Administração. 

Rejeição 

IR >= 5% e <= 10% Advertência Advertência 

IR > 10% e <= 20% Multa sob valor do Contrato Medida IR 

IR > 20% 

Inexecução Contratual e multa correspondente 

a 15% sobre o valor adjudicado. 

Suspensão para licitar com a 

CONTRATANTE pelo período de 2(dois) 

anos. 

Declaração de inidoneidade para participar em 

licitações e impedimento para contratar com a 

Administração. 

 

13. PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será feito até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao vencimento, 

mediante a apresentação de solicitação de pagamento. 

 

13.2 O pagamento será efetuado pela Administração, em moeda corrente nacional, por Ordem 

Bancária, acompanhado dos seguintes documentos, remetidos pelo Fiscal de Contrato: 

a) Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, devidamente preenchido e assinado; 

b) Apresentação da Nota Fiscal com dados bancários, fatura ou documento 

equivalente, atestado pelo setor competente; 

c) Cópia do Contrato Administrativo ou da Ordem de Fornecimento; 

d) Cópia da Nota de Empenho; 

e) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

f) Prova de regularidade do FGTS; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal do 
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domicílio ou sede e dívida ativa; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 

i) Consulta ao Cadastro de Empresas Inindôneas e Suspensas - CEIS. 

 

13.3 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 

admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. 

As Notas Fiscais deverão conter discriminação idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho. 

 

13.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

13.5 Na existência de erros, omissões ou irregularidades, a documentação será devolvida à 

empresa contratada/fornecedora, para as correções devidas, passando o novo prazo para pagamento 

a ser contado a partir da data da apresentação dos documentos corrigidos. 

 

13.6 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

13.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. 

 

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO – DPE/PI 
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APÊNDICE 

Item Descrição Unidade Quant. Valor  

Médio 

Unitário 

Valor 

 Médio  

Total 

1 Fornecimento de Solução Integrada de 

Gestão de Pessoas com licença de uso 

perpétuo, objetivando automatizar as rotinas 

de Administração de Pessoal, Folha de 

Pagamento e Gestão Estratégica de Pessoas. 

Pacote 01 469.875,76 469.875,76  

2 Serviços de Suporte Técnico 

compreendendo manutenção corretiva, 

evolutiva, adaptativa e atualização de 

versões para incorporação de novas 

funcionalidades durante todo o período de 

vigência do suporte. 

Mês 12 17.471,38 209.656,56  

3 Migração dos dados e integração com 

sistemas legados. 
Pacote 01 95.893,01  95.893,01  

4 Serviço de Consultoria, Customização e 

Operação Assistida compreendendo a 

concepção e o desenvolvimento de novos 

módulos e funcionalidades; apoio 

especializado para parametrização e 

implantação. 

UST 3.000 280,17 840.510,00  

5 Treinamento, para Gestores, Usuários e 

Pessoal Técnico da CONTRATANTE. Uma 

turma com 25(vinte cinco) pessoas. 

Turma 01 17.301,88   17.301,88  

VALOR TOTAL R$ 1.633.237,21 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL 

DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE UM CENTAVOS) 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE 

GESTÃO DE PESSOAS E APOIO ESPECIALIZADO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, 

OPERAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE. 

1. Mapeamento dos Processos de Negócio 

1.1. A fase de mapeamento dos processos visa garantir a convergência dos processos 

de negócio com os padrões de automação propostos pela solução de tecnológica. 

1.2. O mapeamento dos processos deverá balizar o levantamento dos requisitos, são 

atividades a serem realizadas logo no início da etapa de implantação, a fim de subsidiar a 

adaptação dos processos visando a adequação plena da solução tecnológica. 

1.3. Fases 

1.3.1. Nivelamento Conceitual 

1.3.2. Seleção dos Processos 

1.3.3. Mapeamento 

1.3.3.1. Levantamento de Informações e contextualização do processo 

1.3.3.2. Priorização 

1.3.3.3. Elaboração do Plano de Trabalho 

1.3.3.4. Levantamento dos elementos essenciais dos processos 

1.3.3.5. Sequenciamento das atividades e desenho da situação atual  

1.3.4. Diagnóstico 

1.3.4.1. Levantamento quantitativo de executores 

1.3.4.2. Forma de operacionalização dos processos 

1.3.4.3. Riscos, problemas e principais gaps quanto a execução 

1.3.4.4. Níveis mínimos de desempenho 

1.3.4.5. Análise e diagnóstico do processo 

1.3.5. Redesenho 

1.3.5.1. Projetar processo 

1.3.5.2. Proposição de melhorias e gatilhos de automação 

1.3.5.3. Proposição de indicadores 

1.3.5.4. Plano de implementação das melhorias 

1.3.6.  A CONTRATADA deverá produzir todos os artefatos necessários para subsidiar a 

implantação do processo na solução de tecnológica. 

 

Nº 
SUBSISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO, FOLHA DE 

PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSSOAS 
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1 Agregar Pessoas 

2 Aplicar Pessoas 

3 Gerir Vínculos 

4 Gerir Vida Funcional 

5 Gerir Folha de Pagamento 

6 Parametrizar Folha de Pagamento 

7 Gerir Integração da Folha de Pagamento 

8 Calcular Folha de Pagamento 

9 Prover Suporte Recursos Humanos 

10 Gerir Grupos e Comissões 

11 Gerir Benefícios 

12 Gerir Saúde e Segurança do Trabalho 

13 Desenvolver Pessoas 

14 Gerir Obrigações (e-Social, SEFIP, RAIS e DIRF) 

 

1.3.7.  O mapeamento de processos de trabalho deverá ser orientado para identificar, 

desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de 

trabalho, automatizados ou não, segundo os guias de Gerenciamento e Maturidade de 

Processos de negócio CBOK (Guia para o Corpo Comum de Conhecimentos sobre 

Business Process Management), SDPS (Sociedade para a Ciência de Design e de 

Processos) ou LSS (Lean-Six Sigma) e utilizar técnicas adequadas a cada contexto 

conforme o caso: brainstorming, grupo focal, entrevistas, cenários, questionários, 

5W2H, ciclo PDCA, ciclo DMAIC, análise SWOT, entre outras;  

1.3.8.  A contratada deverá disponibilizar profissionais especialistas em gestão de processos 

de trabalho, com ênfase em Gestão de Pessoas, quando da realização do serviço de 

implantação;  

1.3.9.  Os produtos de levantamento e mapeamento de processos deverão seguir o padrão 

BPMN - Business Process Modeling Notation;  

1.3.10. Para cada processo de trabalho que faça parte do escopo da solução, a contratada 

deverá comparar sua atual execução com a execução suportada pela solução. As 
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diferenças detectadas deverão ser atendidas de forma nativa ou implementadas por 

parametrização ou customização seguindo as regras desde Termo de Referência;  

 

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

2.1. O sistema deverá possuir arquitetura em três camadas (cliente, servidor de 

aplicação (WEB) e servidor de banco de dados).  

2.2. O Sistema deverá possuir interface gráfica a ser executada por meio de produtos 

do tipo navegadores (browsers).  

2.3. O sistema deverá ser compatível com o Google Chrome.  

2.4. O sistema deverá ser compatível com o Mozilla Firefox.  

2.5. Os textos das interfaces do aplicativo com o usuário e os dados a serem 

registrados pelo usuário final no aplicativo deverá estar de acordo com a ortografia da língua 

portuguesa, de acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia 

Brasileira de Letras.  

2.6. O sistema deverá ser compatível com o Apache Tomcat 6 ou superior.  

2.7. O sistema deverá suportar os sistemas de gerenciamento de banco de dados 

Oracle e PostgreSql. 

2.8. O sistema deverá prover mecanismo que estabeleça de maneira inequívoca a 

identidade dos diversos usuários do Sistema.  

2.9.  O sistema deverá realizar a autenticação dos usuários em serviços de diretório 

por meio do protocolo LDAP.  

2.10.  O sistema deverá assegurar que os acessos aos recursos de informação estejam disponíveis 

apenas para os usuários autorizados. As restrições de acesso são implementadas por meio da 

definição perfis de permissões para usuários e grupos de usuários. As permissões dos usuários são 

armazenadas e verificadas no sistema de diretórios da empresa por meio do protocolo LDAP.  

2.11.  Controle de Acesso deverá permitir a restrição de visualização de telas, funções, tabelas, 

campos linhas e colunas. 

2.12.  O sistema deverá prover mecanismo que permita que os dados privados ou sigilosos 

trafeguem na rede criptografados.  

2.13.  O sistema deverá permitir o rastreamento de acessos de qualquer usuário, especificando os 

dados modificados, por meio da criação de trilhas de auditoria.  

2.14.  O sistema deverá trabalhar com o conceito de transação de banco de dados, garantindo 

suas propriedades fundamentais e, consequentemente, a integridade dos dados armazenados.  

2.15.  Todas as atualizações realizadas pelos usuários do sistema na base de dados deverão ser 

registradas, gerando os registros de auditoria.   

 

3.  REQUISITOS FUNCIOANIS: ASPECTOS GERAIS 

3.1. SEGURANÇA 

3.1.1. O acesso ao sistema deverá ser realizado por usuário com senha individual vinculada 

ao cadastro no sistema de Recursos Humanos que permita a identificação das informações da 

pessoa que está interagindo com o sistema. 
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3.1.2. A solução deverá atender a todos os usuários do órgão, independente da quantidade e 

perfil de acesso cadastrado. 

3.1.3. O sistema deverá ser distribuído em módulos, permitindo acesso as diversas 

funcionalidades por meio de autenticação de login e senha. O sistema de autenticação deve 

permitir o acesso a todos os módulos com um único usuário e senha. 

3.1.4. O sistema deve permitir configuração de grupos de acesso aos módulos do sistema. 

3.1.5. O sistema deve permitir a visualização, alteração, exclusão e inclusão de dados apenas 

aos módulos aos quais os usuários, ou o grupo, tenha permissão de para realizar a transação. 

3.1.6. O sistema deve permitir a parametrização dos perfis em nível de atividade: consulta, 

inclusão, alteração. 

3.1.7. O sistema deve restringir o acesso por módulos, telas, grupos de dados ou campos da 

tela. 

3.1.8. O sistema deve permitir que controle de acesso aos módulos (autenticação e 

autorização), e suas respectivas funcionalidades e permissões de atualização aos campos do 

sistema sejam parametrizadas com protocolo LDAP.  

3.2. INTERFACE 

3.2.1. O sistema deverá permitir que o menu do sistema possa ser organizado dinamicamente 

pelo usuário. 

3.3. AJUDA 

3.3.1. Todas as funcionalidades deverão possuir ajuda online, ligada ao contexto em que a 

dúvida se apresentar. 

3.3.2. A ajuda deverá dispor de mecanismos de consulta do tipo WIKI. 

3.4. CONSULTAS E RELATÓRIOS 

3.4.1. O Sistema deverá permitir a impressão dos resultados das consultas feitas 

interativamente pelos usuários. 

3.4.2. O Sistema deverá possuir módulo próprio de criação dinâmica de relatórios, baseado na 

estrutura de navegação das telas e campos, possibilitando visualizar e classificar os 

resultados das pesquisas. 

3.4.3. O sistema deverá permitir a impressão de todas as pesquisas. 

3.4.4. O sistema deverá permitir a gravação dos relatórios gerados dinamicamente preservando 

parâmetros e filtros para consultas posteriores. 

3.4.5. O sistema deverá permitir que o usuário indique as colunas que irão compor os 

relatórios. A definição dos campos deve ser livre de programação. 

3.4.6. O sistema deverá permitir que o usuário indique a ordem das colunas constantes no 

resultado dos relatórios interativos. 

3.4.7. O sistema deverá permitir a gravação e compartilhamento dos relatórios com demais 

usuários do sistema obedecendo os níveis de permissão de cada módulo e perfil. 

3.4.8.  O sistema deverá permitir busca dinâmica dos dados cadastrais. 

3.4.9.  O sistema deverá possuir método de busca de informações cadastrais para 

selecionar dados das pessoas.  

3.4.10. O sistema deverá permitir o cruzamento de qualquer campo dos dados cadastrais 

de pessoas para seleção de registro.  
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3.4.11. O sistema deverá permitir a seleção de campos de forma dinâmica para 

parametrização da consulta de pessoas conforme o interesse do usuário.  

3.4.12. O sistema deverá permitir que sejam digitados os conteúdos dos campos 

selecionados na parametrização da busca de pessoas.  

3.4.13. O sistema deverá permitir a seleção de completa ou em partes dos campos 

digitados. 

3.4.14. O sistema deverá armazena, a critério do usuário, os parâmetros utilizados na 

busca, com o objetivo de realizar buscas futuras como os mesmos filtros. 

3.4.15. O sistema deverá permitir o compartilhamento das buscas armazenadas com os 

demais usuários do sistema, a critério do gestor do sistema. 

3.4.16. O sistema deverá imprimir a partir dos resultados das buscas a geração de 

planilhas eletrônicas, a critério do usuário. 

3.4.17. O sistema deverá permitir que o usuário selecione dinamicamente os campos dos 

sistemas que irão compor o resultado da busca.  

3.4.18. O sistema deverá possuir módulo que permita ao usuário visualizar as pesquisas 

disponibilizadas para novas consultas.  

3.4.19. O sistema deverá permitir a classificação das informações filtradas pelos campos 

selecionados como resultados da pesquisa. 

3.4.20. O sistema deverá permitir para cada campo selecionado na pesquisa inclusão de 

um ou mais valores de filtro.  

3.4.21. O sistema deverá permitir buscar as informações utilizando operadores lógicos de 

exceção diferente, para retornar registros com valores diferentes do conteúdo do campo 

consultado.  

3.4.22. O sistema deverá permitir filtro múltiplos do tipo data para definição dos 

períodos pretendidos na consulta.  

3.4.23. O sistema deverá permitir para os campos de filtro do tipo número a inclusão de 

dois números para definição das faixas range limites de consulta. 

3.4.24. O sistema deverá permitir que as pesquisas especiais sejam realizadas por 

qualquer usuário.  

3.4.25. O sistema deverá permitir a partir do resultado dos filtros de pesquisa o acesso às 

informações cadastrais e funcionais das pessoas. 

3.4.26. O sistema deverá permitir que sejam abertas diversas abas, ou janelas, com as 

informações das pessoas, a critério do usuário.  

3.4.27. O sistema deverá informar no resultado da pesquisa a quantidade de registros 

selecionas e o número de registros disponibilizados em tela. 

3.4.28. O sistema deverá permitir que a quantidade de registros em tela seja alterada 

dinamicamente, a critério do usuário. 

3.4.28.1. O sistema deverá permitir que seja alterada a ordem de apresentação dos 

campos de resultado da pesquisa, a critério do usuário. 

 

3.5. FORMATOS E VALIDAÇÃO DE DADOS 
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3.5.1. O preenchimento de campos formatados (datas, números, CPF, CNPJ, horário, etc.) 

deverá conter máscaras e mecanismos de validação que impeça a inserção de dados 

inconsistentes ou com formatos inválidos pelo usuário. 

3.5.2. O sistema deverá validar erros na gravação do registro. 

3.5.3. O sistema deverá informar os campos que são de preenchimento obrigatório. 

3.5.4. O sistema deverá apresentar mensagens de confirmação antes da atualização dos 

registros, o sistema deverá confirmar se usuário deseja continuar com o procedimento, 

indicando os campos previamente que serão modificados. 

3.5.5. Para cada tela de atualização dos dados cadastrais e funcionais do sistema deverá existir 

um relatório associado para impressão.  

3.5.6. O sistema deverá validar datas que represente períodos contenham intervalos de consulta 

inválidos. 

 

3.6. PORTAL DO USUÁRIO 

3.6.1. O sistema deverá possuir portal de informações que possibilite aos usuários o acesso às 

informações cadastrais Portal do Usuário. 

 

3.7. AUDITORIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

3.7.1. O sistema deverá realizar auditoria de todas as interações de inserção, exclusão, e 

atualização de registros manipulados por cada usuário. 

3.7.2. O sistema deverá permitir a busca dos registros de auditoria pelo nome da tela 

atualizada, tipo de ação (inclusão, alteração ou exclusão), nome da pessoa atualizada, 

usuário de conexão, período de atualização dos dados e identificação do computador que 

realizou a transação. 

3.7.3. O registro de auditoria deverá informar o conteúdo dos campos, antes e depois da 

transação. 

3.7.4. O sistema deverá informar na auditoria todas as tabelas e respectivos campos 

modificados pela ação. 

3.7.5. O sistema deverá registrar para posteriores auditorias, dados como a tela utilizada, o tipo 

de atualização (inclusão, alteração, exclusão e atualização), a data, a hora, usuário, IP da 

máquina, as tabelas atualizadas, o conteúdo dos campos anterior e posterior à interação. 

3.7.6. O sistema deverá manter as informações modificadas pelos usuários possibilitando 

recuperação da informação modificada quando necessário. 

3.7.7. O sistema deverá manter informação de exclusão com o motivo da realização do 

procedimento. 

 

3.8. PORTAL DO SERVIDOR 

3.8.1. O sistema deverá disponibilizar portal interativo, com acesso exclusivo através de 

senha individual, no qual o usuário consulte apenas seus dados cadastrais e funcionais. 

3.8.2. O portal deverá permitir que o próprio servidor solicite a atualização de seu 

endereço residencial. 
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3.8.3. O sistema deverá permitir que as solicitações de alteração de dados sejam 

ratificadas pelo gestor do sistema para serem gravadas definitivamente no sistema. 

3.8.4. O portal deverá permitir a consulta aos contracheques gerados pelo sistema. 

3.8.5. O portal deverá permitir que o servidor solicite de férias. 

3.8.6. O portal deverá permitir que o próprio servidor atualize seu currículo. 

3.8.7. O portal deverá permitir a consulta às informações médicas e odontológicas do 

servidor. 

3.8.8. O portal deverá permitir que a pessoa envie mensagens ao setor de recursos 

humanos. 

3.8.9. O sistema deverá possuir módulo de gerenciamento das telas e campos que 

gerenciem as permissões de visualizações de informações pelos servidores. 

3.8.10. O portal deverá possuir consulta aos processos de avaliação do servidor; 

3.8.11. O sistema deverá possuir módulo que gerencie as solicitações de alteração cadastral 

dos servidores, bastando que o gestor autorize, ou não, a alteração para que a informação 

nova seja efetivada no sistema. 

3.8.12. As solicitações de alteração cadastral realizadas pelos servidores deverão possuir 

método de busca por número da solicitação, nome do solicitante, status do registro 

(aprovados, pendentes, recusados e cancelados), andamento, data de cadastro e texto de 

solicitação, para que o gestor do sistema possa localizá-la e autoriza-la. 

3.8.13. O sistema deverá permitir que a própria pessoa elabore seu currículo através do portal 

do servidor. 

3.8.14. O sistema deverá manter apenas um currículo para cada pessoa. 

3.8.15. O sistema deverá permitir para qualquer vínculo institucional à elaboração do 

currículo: funcionário, estagiários, prestadores de serviço, colaboradores e outros. 

3.8.16. O sistema deverá permitir a realização de buscas e pesquisas baseadas em currículos 

com informações de atividades desempenhadas, experiências profissionais, grau de 

instrução, treinamentos, conhecimentos específicos e interesses dos funcionários.  

 

3.9.  ORGANIZAÇÃO 

3.9.1. O sistema deverá possuir a funcionalidade MULTIEMPRESA, permitindo aos 

usuários seleção e operação das informações com independência em organização 

cadastrais com CNPJs diferentes.  

3.9.2. O sistema deverá permitir que o usuário visualize as informações apenas das 

empresas as quais forem dadas permissões de acesso pelo administrador do sistema.  

3.9.3. O sistema deverá permitir o compartilhamento das informações das tabelas 

básicas do sistema de recursos humanos entre as organizações cadastrais, a critério do 

administrador do sistema.  

 

3.10. TABELAS BÁSICAS 

3.10.1. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão para características físicas de pessoas, indicando o código RAIS, SEFIP, 
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CAGED, para cada uma das tabelas a seguir: Raças / Cores / Etnias, Tipos de 

Deficiências, Cores dos Olhos, Cores dos Cabelos, Cútis e Sexo. 

3.10.2. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão para tabela de tipo sanguíneo. 

3.10.3. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão para Instrução, indicando o código RAIS, SEFIP, CAGED, para tabela de nível 

de escolaridade. 

3.10.4. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão as seguintes tabelas: Cursos Acadêmicos, Categorias dos Títulos Acadêmicos, 

Níveis dos Títulos Acadêmicos. 

3.10.5. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão para Conhecimentos Específicos, Áreas e Veículos de Publicação de Artigo 

Científico. 

3.10.6. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão para Instrução, indicando o código RAIS, SEFIP, CAGED, para tabela de 

nacionalidade e estado civil. 

3.10.7. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão as seguintes tabelas: grau de parentesco e forma de tratamento para pessoas. 

3.10.8. O sistema deverá permitir a inserção e manutenção de Informações regionais, tais 

como: Unidade da Federação, Capitais, Municípios e Países. 

3.10.9. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão as seguintes tabelas relacionadas à documentos: para digitalização, ícones 

correspondentes, identificações pessoais, identificações funcionais, profissões e tipos de 

pastas. 

3.10.10. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão as seguintes tabelas relacionadas à carreira: Cargos Efetivos, Referências, 

Grupo do Cargo Efetivo, Áreas do Cargo Efetivo, Especialidade do Cargo Efetivo, 

Níveis Referências da Carreira. 

3.10.11. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão das Classes Referências das Carreiras, Padrões das Referências das Carreiras, 

Denominação das Carreiras, Vinculação do Cargo Efetivo com a Lotação, Vinculação 

dos cargos efetivos com os níveis de Referência. 

3.10.12. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão as seguintes tabelas relacionadas ao Cargo Comissionado: Denominação do 

Cargo Comissionado, Denominação das Chefias, Gratificações dos Cargos 

Comissionados, Classificação do Cargo Comissionado, Motivos das Substituições de e 

Tipos das Substituições. 

3.10.13. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de fundamentos legais, com campos indicando o teor da lei e a localização da 

lei nos referidos códigos. 

3.10.14. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão das seguintes tabelas relacionadas a Averbação de Tempo de Serviço: Natureza 
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Tempo de Serviço, Esfera Governamental, Natureza Vínculo, Regime Jurídico, Regime 

Previdenciário, Função Exercida, Natureza de Tempo Fictos, Finalidade da Averbação, 

Finalidade da Averbação para Tempo Ficto. 

3.10.15. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão das seguintes tabelas relacionadas ao controle de ingresso dos servidores: 

Forma Ingresso e Desligamento, Regimes de Trabalho, Turnos de Trabalho, Indicação 

do tipo das Remunerações, Tipo Progressão Funcional, Tipo de Ocorrência para 

Progressão Funcional, Tipo de Adicional de Tempo Serviço, Opção Seguridade Social, 

Tipos de Averbação de Cargos.  

3.10.16. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão das seguintes tabelas relacionadas ao controle aposentadoria de servidores: 

Formas de Aposentadoria, Tipos de Reversão de Aposentadoria, Regras para 

Aposentadoria. 

3.10.17. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão da tabela de lotação, com indicação do nome, sigla e área de atuação. 

3.10.18. O sistema deverá indicar nas lotações o quantitativo planejado pela administração 

para total de servidores, estagiários, colaboradores, prestadores de serviço. 

3.10.19. O sistema deverá possibilitar a composição visual em tela do organograma da 

instituição com base nas informações das lotações. 

3.10.20. O sistema deverá armazenar o fundamento legal de criação e extinção da lotação. 

3.10.21. O sistema deverá possibilitar a inclusão, exclusão e alteração de vários números 

de telefone para as lotações. 

3.10.22. O sistema deverá manter histórico de atribuições das lotações com respectivas 

fundamentações legais de criação e extinção. 

3.10.23. O sistema deverá manter histórico dos centros de custo de vinculados a cada 

lotação. 

3.10.24. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela de centro de custo, com respectivo fundamento legal de criação e 

extinção, indicando o centro de custo substituído. 

3.10.25. O sistema deverá manter informações de rateio para centro de custo. 

3.10.26. O sistema deverá manter histórico dos responsáveis pelas lotações, com 

respectiva fundamentação legal. 

3.10.27. O sistema deverá manter histórico de responsáveis autorizados em realizar 

abonos de faltas para cada lotação. 

3.10.28. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela de classificação (área) da lotação. 

3.10.29. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela de locais para o processo de remoção de servidores. 

3.10.30. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela bancos e agências, indicando a cidade, estado e município de cada 

agência. 
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3.10.31. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão da tabela de licenças e afastamentos. 

3.10.32. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão dos turnos de eleições. 

3.10.33. O cadastro dos turnos das eleições deverá manter informações das unidades de 

federação e municípios em que houve eleição. 

3.10.34. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão da tabela de tipos de entidades externas. 

3.10.35. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de entidades externas e seu respectivo tipo de vínculo com a instituição. 

3.10.36. O sistema deverá possuir procedimento de busca das entidades externas através 

do CNPF, nome da entidade, nome de fantasia da entidade, país, Unidade da Federação, 

município e tipo de entidade. 

3.10.37. O resultado da busca deverá ser classificado pelos campos nome de fantasia, 

CNPJ, razão social, tipo de entidade, país e UF. 

3.10.38. O cadastro da entidade deverá possuir informações de endereço, pessoa de 

contato, telefones e banco, agência e conta da entidade externa. 

3.10.39. O sistema deverá possuir procedimentos para manter histórico dos contratos 

realizados entre a entidade e o órgão. 

3.10.40. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de Órgão do governo. 

3.10.41. O cadastro de órgãos do governo deverá manter informações do poder, esfera, 

tipo administração e tipo de órgão governamental. 

3.10.42. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de cargos comissionados de órgãos externos. 

3.10.43. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de cargos efetivos de órgãos externos. 

3.10.44. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de gratificação de órgãos externos. 

3.10.45. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de entidades expedidoras de documentos de identificação profissional. 

3.10.46. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de processos administrativos. 

3.10.47. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de movimentações de processos administrativos. 

3.10.48. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de ocorrências de processo administrativo. 

3.10.49. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de cargos para cadastro de prestadores de serviço. 

3.10.50. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de atividades para cadastro de autônomos. 
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3.10.51. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de admissão, tipos vínculos empregatícios, tipo de extinção dos 

trabalhos, tipo de salário contratual, e informações de afastamento para geração da 

RAIS.  

3.10.52. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela de tipo de trabalhador, ocorrências, classe de contribuição do INSS, 

tipo de movimentação, vinculação de movimentação casada e tipo de alteração cadastral 

para geração da SEFIP. 

3.10.53. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de informações parametrizadas, a critério do usuário para serem incluídas no 

cadastro do dos servidores. 

3.10.54. Para cada informação parametrizada o sistema deverá manter histórico de 

conteúdos de valores dos campos, bem como faixas de referência para cadastro, 

atualizados dinamicamente pelo usuário. 

3.10.55. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de ônus para cessão e requisição se servidores. 

3.10.56. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipo de ressarcimento para registro de cessão e requisição. 

3.10.57. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de finalidade para registro de licença prêmio. 

3.10.58. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações das 

tabelas básicas em tela, formatado para impressão. 

3.10.59. e-Social 

3.10.59.1. Permitir o envio dos eventos, lotes, transmissão, reabertura e exclusão 

3.10.59.2. Eventos 

3.10.59.2.1. S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 

3.10.59.2.2. S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos 

Públicos 

3.10.59.2.3. S-1010 - Tabela de Rubricas 

3.10.59.2.4. S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias 

3.10.59.2.5. S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

3.10.59.2.6. S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de 

Previd. Social 

3.10.59.2.7. S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de 

Previd. Social 

3.10.59.2.8. S-1207 - Benefícios - Entes Públicos 

3.10.59.2.9. S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho 

3.10.59.2.10. S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física 

3.10.59.2.11. S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários 

3.10.59.2.12. S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

3.10.59.2.13. S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos 

3.10.59.2.14. S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos 
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3.10.59.2.15. S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador 

3.10.59.2.16. S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador 

3.10.59.2.17. S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 

3.10.59.2.18. S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária 

3.10.59.2.19. S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho 

3.10.59.2.20. S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador 

3.10.59.2.21. S-2230 - Afastamento Temporário 

3.10.59.2.22. S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão 

3.10.59.2.23. S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos 

3.10.59.2.24. S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos 

3.10.59.2.25. S-2299 - Desligamento 

3.10.59.2.26. S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início 

3.10.59.2.27. S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - 

Alteração Contratual 

3.10.59.2.28. S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término 

3.10.59.2.29. S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início 

3.10.59.2.30. S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração 

3.10.59.2.31. S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início 

3.10.59.2.32. S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração 

3.10.59.2.33. S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos 

3.10.59.2.34. S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término 

3.10.59.2.35. S-3000 - Exclusão de Eventos 

3.10.59.2.36. S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador 

3.10.59.2.37. S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador 

3.10.59.2.38. S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador 

3.10.59.2.39. S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por 

Contribuinte 

3.10.59.2.40. S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte 

3.10.59.2.41. S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo 

3.10.59.3. Permitir a manutenção das tabelas básicas 

3.10.59.4. Categoria Trabalhador 

3.10.59.5. Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição 

3.10.59.6. Códigos FPAS 

3.10.59.7. Tipos Inscrição 

3.10.59.8. Tipos Dependente 

3.10.59.9. Classificação Tributária 

3.10.59.10. Eventos e-Social 

3.10.59.11. Lotação Tributária 

3.10.59.12. Categoria Trabalhador e Classificação Tributária 

3.10.59.13. Parte do Corpo 

3.10.59.14. Agentes Causadores Acidente e Trabalho 
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3.10.59.15. Agentes Causadores de Doença Profissional. 

3.10.59.16. Situações Geradoras de Acidente Trabalho 

3.10.59.17. Natureza da Lesão 

3.10.59.18. Motivo Afastamento 

3.10.59.19. Motivo Desligamento 

3.10.59.20. Tipos Logradouro 

3.10.59.21. Natureza Jurídica 

3.10.59.22. Códigos e Alíquotas FPAS e Classificação Tributária 

3.10.59.23. Grupos de Fatores de Riscos de Meio Ambiente do Trabalho. 

3.10.59.24. Acidente Trabalho 

3.10.59.25. Grupos Benefício Previdenciários. 

3.10.59.26. Motivos Cessação Benefícios Previdenciários. 

3.10.59.27. CNAE 

3.10.59.28. Decisão Processual 

3.10.59.29. Procedimentos Diagnósticos 

3.10.59.30. Treinamentos Capacitações 

3.10.59.31. Tipos de Atividades Perigosas Insalubres Especiais 

3.10.59.32. Tipo Eventos  

3.10.59.33. Rubricas e-Social 

3.10.59.34. Natureza Rubricas 

3.10.59.35. Tipo Rubrica e-Social 

3.10.59.36. Incidência Previdência 

3.10.59.37. Incidência IRRF 

3.10.59.38. Incidência FGTS 

3.10.59.39. Incidência Sindical 

3.10.59.40. Validar Informações 

3.10.59.41. Qualificação Cadastral 

 

3.11. EMPRESA 

a) O sistema deverá trabalhar com uma única conexão para acessar as informações de dados 

cadastrais, funcionais e financeiros da pessoa em cada CNPJ.  Cada empresa deverá trabalhar de forma 

independente, podendo compartilhar informações a critério do gestor. A segurança de acesso será 

definida através da concessão de permissão conforme o perfil de cada usuário, tanto para os 

módulos, bem como para as telas e campos do sistema.  

3.11.1. O sistema deverá manter as informações cadastrais das empresas, como CNPJ, 

endereço, Nome de Fantasia, sigla de identificação e imagem do logotipo para 

identificação visual.  

3.11.2. O sistema deverá manter as informações complementares de cada empresa para 

geração dos arquivos institucionais: DIRF, RAIS, SEFIP, CAGED, PASEP.  

3.11.3. O sistema deverá permitir a mudança da imagem do logotipo de identificação 

visual das empresas de forma interativa. 
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3.11.4. As imagens de identificação visual para cada CNPJ deverão ser atualizadas 

automaticamente nas demais telas do sistema e relatórios.  

3.11.5. O sistema deverá permitir a parametrização das tabelas básicas do e-Social: 

S1000, S1005, S1020, S1060 e S1070 

 

3.12. ARQUIVOS INSTITUCIONAIS 

3.12.1. O sistema deverá gerar os arquivos solicitados pelos órgãos governamentais, de 

acordo com o leiaute definido pelas instituições externas: RAIS, SEFIP, PASEP e e-

Social 

3.12.2. O sistema deverá permitir ao gestor do sistema informar os parâmetros de 

incidências de rubricas que compõem cada campo de leiaute dos arquivos institucionais. 

3.12.3. O sistema deverá manter o histórico do armazenamento dos arquivos magnéticos 

exigidos por órgãos governamentais (RAIS, PASEP, GEFIP e e-Social).  

 

3.13. MONITORAMENTO ALERTAS E INDICADORES 

3.13.1. ALERTAS 

3.13.1.1. O sistema deverá possuir processos para criar e visualizar alertas com o 

objetivo de monitorar e controlar do cadastro de pessoal.  

3.13.1.2. O sistema deverá possuir ambiente para parametrizar os alertas. 

3.13.1.3. Os alertas deverão ser elaborados de forma dinâmica, conforme definições do 

usuário. 

3.13.1.4. O sistema deverá possuir parametrização dos gatilhos para disparar os eventos, 

com informações de periodicidade e frequência de execução, horário de execução, 

data início da execução e data final da execução do evento. 

3.13.1.5. O sistema deverá possuir indicadores para sinalizar da gravidade do alerta. 

3.13.1.6. O sistema deverá possuir indicadores para sinalizar o status do evento 

(ativo/inativo).  

3.13.1.7. O sistema deverá permitir a verificação periódica das informações do sistema, 

para validar as informações conforme os prazos definidos pelo gestor do sistema. 

3.13.1.8. O sistema deverá apresentar os alertas com nível de detalhamento das 

informações que possibilite a identificação do registro a ser analisado para a 

tomada de decisões acerca da ocorrência registrada.  

3.13.1.9. Os alertas deverão informar o total de ocorrências para cada gatilho disparado.  

3.13.1.10. O sistema deverá permitir buscas de registros por período de execução, nome 

do alerta ou verbetes. 

3.13.1.11. O sistema deverá classificar os campos “nome do alerta” ou pela “data de 

execução do procedimento”, com o objetivo de facilitar a localização do registro.  

3.13.1.12. O sistema deverá permitir a execução imediata dos alertas independente dos 

parâmetros de periodicidade e frequência das ocorrências, por usuários 

autorizados. 

 

3.13.2. INDICADORES 
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3.13.2.1. O sistema deverá possuir funcionalidade para gerar e visualizar os indicadores 

de gestão.  

3.13.2.2. O sistema deverá possuir ambiente para parametrização dinâmica dos 

indicadores. 

3.13.2.3. O sistema deverá permitir a construção de indicadores utilizando dialeto 

básico SQL. 

3.13.2.4. O sistema deverá permitir ao gestor informar a periodicidade e a frequência de 

execução para disparar os eventos para gerar as informações do indicador. 

3.13.2.5. O sistema deverá permitir parametrização do horário do procedimento, data 

início e data final para execução do procedimento. 

3.13.2.6. O sistema deverá manter controle de status do indicador mostrando se ele está 

ativo ou não.  

3.13.2.7. O sistema deverá permitir a verificação das informações estatísticas do 

sistema, que serão executados automaticamente a critério do gestor do sistema. 

3.13.2.8. O sistema deverá permitir o agrupamento quantitativo dos indicadores 

elaborados a critério do gestor do sistema.  

3.13.2.9. O sistema deverá permitir que os indicadores sejam elaborados de forma a 

possibilitar a identificação dos registros utilizados na elaboração dos totalizadores 

do indicador.  

3.13.2.10. O sistema deverá permitir a geração de gráficos baseados nas informações dos 

totais dos indicadores, permitindo a comparação gráfica dos resultados.  

3.13.2.11. O sistema deverá manter o histórico dos indicadores e dos gráficos gerados.  

3.13.2.12. O sistema deverá permitir que os indicadores sejam execução a qualquer 

momento, por usuários autorizados, independentemente dos parâmetros de 

periodicidade e frequência.  

3.13.2.13. O sistema deverá permitir que os resultados das buscas do indicador sejam 

classificados pelos campos “nome do indicador” ou pela “data de execução do 

procedimento” para facilitar sua localização.  

 

3.14.  INGRESSO 

3.14.1. O sistema deverá possuir módulo de manutenção da ficha cadastral separado por 

empresa. 

3.14.2. O sistema deverá gerenciar qualquer tipo de vínculo na instituição (servidor 

estatutário, servidor celetista, estagiário, bolsista, dependentes de servidores, 

colaborador, autônomo, menor aprendiz e outros). 

3.14.3. O sistema deverá permitir a inserção e manutenção única de dados pessoais 

independente da quantidade de vínculos institucionais, ingressos ou mudanças de 

situações funcionais da pessoa, “pessoa única”.  

3.14.4. O sistema deverá permitir a manutenção das informações cadastrais e das 

características físicas das pessoas, tais como: altura, cútis, raça, cor de cabelos, cores dos 

olhos, medidas do corpo (cabeça, manequim, calçados), entre outras que poderão 

agregar valor informacional no cadastro de pessoas.  
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3.14.5. O sistema deverá manter histórico dos documentos pessoais de todas as pessoas 

cadastrada, com identificação de extravio ou desuso, dos seguintes registros: identidade 

civil, identidade profissional, CPF, PIS/PASEP, título eleitoral, carteira de trabalho, 

certificado de reservista, carteira de habilitação, passaporte, e outros documentos de 

acordo com a necessidade do órgão.  

3.14.6. O sistema deverá permitir a inclusão dinâmica de outros tipos de documentos além 

dos relacionados independentemente de manutenções técnicas e alterações de 

programas. 

3.14.7. O sistema deverá possuir módulo de controle dos documentos de identificação 

institucionais emitidos pelo órgão para cada pessoa. (Identidade funcional, crachá, 

carteira de benefícios, entre outros). 

3.14.8. O sistema deverá possuir módulo de solicitação eletrônica de documentos de 

identificação institucionais (Identidade Funcional, crachá, carteira de Benefícios). 

3.14.9. O sistema deverá emitir os documentos de identificação institucionais conforme 

leiaute definido pelo gestor do sistema. (Identidade funciona, crachá, carteira de 

benefícios). 

3.14.10. O sistema deverá permitir a inclusão e consultas das imagens digitalizadas dos 

documentos pessoais, vinculadas a cada registro incluído no sistema. 

3.14.11. O sistema deverá manter as informações dos documentos pessoais expirados, 

extraviados ou invalidados, indicando o motivo de invalidação do documento. 

3.14.12. O sistema deverá controlar as datas de solicitação, emissão, autorização, 

recibo e validade dos documentos de identificação institucionais emitidos pela 

instituição. 

3.14.13. O sistema deverá permitir a formatação dos documentos das pessoas antes do 

envio à impressora.  

3.14.14. O sistema deverá manter o histórico de fotos das pessoas.  

3.14.15. O sistema deverá possuir informações do tipo sanguíneo, PNE, doação de 

órgão, tabagismos, enfermidades e medicamentos utilizados pela pessoa.  

3.14.16. O sistema deverá manter o histórico de nomes da pessoa, mantendo o nome 

anterior e considerando o nome atual, para os casos de alteração em função de enlace 

matrimonial ou decisão judicial.  

3.14.17. O sistema deverá manter informações de escolaridade das pessoas.  

3.14.18. O sistema deverá manter informações dos cursos realizados, classificação da 

escolaridade, categoria do curso, nível de instrução, horas aula e nome da instituição 

certificadora dos cursos.  

3.14.19. O sistema deverá manter histórico de endereços das pessoas com os 

respectivos telefones para contato.  

3.14.20. O sistema deverá manter histórico de contas bancárias das pessoas, registrando 

o período de ativação da conta.  

3.14.21. O sistema deverá permitir que o gestor crie informações parametrizadas 

vinculadas ao cadastro de pessoas, preservando as funcionalidades de busca interativa 

para esses campos. 
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3.14.22. O sistema deverá permitir a criação e compartilhamento dos campos 

personalizados para os funcionários, a critério do gestor do sistema.  

3.14.23. O sistema deverá manter os registros das informações de localizações físicas 

das pastas de documentos de cada pessoa.  

3.14.24. O sistema deverá permitir o armazenamento das digitais dos dedos de ambas 

as mãos das pessoas.  

3.14.25. O sistema deverá permitir que sejam inseridas imagens dos documentos 

pessoais. 

3.14.26. O sistema deverá permitir a parametrização de pessoas aptas a excluir o 

cadastro de uma pessoa.  

3.14.27. O sistema deverá manter histórico de estado civil.  

3.14.28. O sistema deverá manter histórico da imagem digital das assinaturas das 

pessoas.  

3.14.29. O sistema deverá manter histórico da imagem digital das rubricas das pessoas.  

3.14.30. O sistema possuir registros dos e-mails particulares das pessoas.  

3.14.31. O sistema deverá manter histórico dos bancos, agências e contas bancárias 

para as pessoas.  

3.14.32. O sistema deverá permitir que as informações cadastrais das pessoas sejam 

formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do envio à impressora.  

 

3.15. GRUPO FAMILIAR 

3.15.1. O sistema deverá manter informações dos vínculos familiares e de parentesco entre as 

pessoas cadastradas.  

3.15.2. O sistema deverá possuir mecanismos de identificação dos graus de parentesco entre 

os vínculos familiares (1º, 2º, 3º, 4º Grau, etc.). 

3.15.3. O sistema deverá manter os vínculos familiares no cadastro único de pessoas. 

3.15.4. O sistema deverá identificar os parentescos entre as pessoas cadastradas na declaração 

de família. 

3.15.5. O sistema deverá ter condições de indicar se o parente é servidor público e se o 

parente está trabalhando no mesmo órgão que o servidor. 

3.15.6. O sistema deverá manter informações de necessidades especiais dos parentes 

cadastrados, indicando inclusive, entre outras características, a idade mental do parente. 

3.15.7. O sistema deverá conter informações do documento que certifica o grau de parentesco 

da pessoa declarada como parente. 

3.15.8. O sistema deverá indicar se a pessoa cadastrada como parente tem a mesma residência 

do titular do cadastro. 

3.15.9. O sistema deverá possuir informações da fundamentação legal de dependência do 

parente declarado e prorrogação de dependência. 

3.15.10. O sistema deverá manter os documentos cadastrais digitalizados 

comprobatórios das informações inseridas.  

 

3.16. DECLARAÇÃO DE BENS 
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3.16.1. O sistema deverá manter os registros e os motivos para entrega de declaração de bens 

quando solicitados pela Administração. 

3.16.2. O sistema deverá permitir a inclusão da declaração e recibos da declaração de bens. 

3.16.3. O sistema deverá armazenar os arquivos das declarações de bens, recuperando-o 

quando necessário. 

3.16.4. O sistema deverá permitir que as informações dos registros de entrega da declaração 

de bens sejam formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do envio à 

impressora. 

 

3.17.  DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 

3.17.1. O sistema deverá permitir a inclusão histórica do arquivo da declaração de imposto de 

renda entregue à Receita Federal. 

3.17.2. O sistema deverá permitir a inclusão histórica do arquivo do recibo da entrega de 

imposto de renda à Receita Federal. 

3.17.3. O sistema deverá armazenar os arquivos das declarações de imposto de renda, 

recuperando-o quando necessário.  

3.17.4. O sistema deverá permitir que as informações dos registros de entrega da declaração 

de imposto de renda sejam formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do 

envio à impressora.  

 

3.18. COMPROVANTE DE ELEIÇÕES 

3.18.1. O sistema deverá manter os registros dos comprovantes de participação ou 

justificativas das eleições brasileiras. 

3.18.2. O sistema deverá armazenar o arquivo da imagem com comprovante de votação, bem 

como a imagem da justificativa, recuperando-as quando solicitado. 

3.18.3. O sistema deverá permitir que as informações dos registros de comprovantes de 

eleição sejam formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do envio à 

impressora.  

 

3.19.  CURRÍCULO 

3.19.1. O sistema deverá permitir a manutenção de informações dos currículos individuais das 

pessoas através do portal do servidor. 

3.19.2. O sistema deverá permitir que o currículo seja elaborado pelo próprio servidor, 

contento no mínimo as seguintes informações: função atual, atividades desempenhadas, 

experiência profissional, grau de instrução, treinamentos realizados, conhecimentos 

específicos e interesses profissionais da pessoa.  

3.19.3. O sistema deverá permitir a inserção das informações de forma parametrizada 

possibilitando a realização de filtros para pesquisas dinâmicas com o objetivo de 

selecionar os registros conforme a necessidade do órgão. 

3.19.4. O sistema deverá permitir cadastrar informações dos trabalhos publicados em revistas 

científicas. 
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3.19.5. O sistema deverá permitir o armazenamento dos arquivos dos trabalhos publicados em 

revistas científicas. 

3.19.6. O sistema deverá permitir que as informações dos registros de currículo sejam 

formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do envio à impressora.  

 

3.20.  ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO 

3.20.1. O sistema deverá manter registros dos adicionais de qualificação conforme a normas 

legais para concessão do adicional em folha de pagamento. 

3.20.2. O sistema deverá permitir a inclusão dos fundamentos legais no ato do lançamento dos 

adicionais de qualificação. 

3.20.3. O sistema deverá permitir a inclusão de informações de tempo na categoria Funcional 

com respectivo fundamento legal do registro. 

3.20.4. O sistema deverá permitir a inclusão de informações de tempo na carreira com 

respectivo fundamento legal do registro. 

3.20.5. O sistema deverá permitir incluir informações de adicional de tempo de serviço, 

qualificando o tipo de adicional, o tipo de concessão, com respectivo fundamento legal 

do registro. 

 

3.21. INFORMAÇÕES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS 

3.21.1.  MÉDICAS 

3.21.1.1.  O sistema deverá manter as informações sobre o prontuário médico das 

pessoas, independentes do vínculo institucional (funcionário, estagiário, bolsista, 

dependente de servidor e outros). 

3.21.1.2.  O sistema deverá permitir a inclusão de imagens relativas ao conteúdo do 

prontuário físico. 

3.21.1.3.  O sistema deverá possuir histórico das consultas médicas realizadas pelo 

serviço médico da instituição, permitindo a classificação das consultas como 

periódicas, perícias ou emergências. 

3.21.1.4.  O sistema deverá permitir que os procedimentos médicos sejam cadastrados e 

classificados de acordo com a tabela da Associação Médica Brasileira (AMB). 

3.21.1.5.  O sistema deverá permitir que as doenças diagnosticadas sejam classificadas 

de acordo com a tabela de Código Internacional de Doenças (CID). 

3.21.1.6.  O sistema deverá manter histórico de resultados dos exames realizados pelas 

pessoas. 

3.21.1.7.  O sistema deverá manter todas as informações das consultas médicas com a 

indicação do médico do quadro de pessoal que solicitou o cadastramento. 

3.21.1.8.  O sistema deverá manter o histórico dos sinais vitais e padrões de crescimento 

auferidos por profissional competente: frequência cardíaca, frequência respiratória, 

pressão arterial, taxa de glicemia, altura e peso. 

3.21.1.9.  O sistema deverá manter o histórico das licenças médicas expedidas pelo 

setor médico da instituição. 
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3.21.1.10.  O sistema deverá controlar a realização anual dos exames periódicos das 

pessoas de acordo com as normas internas do órgão. 

3.21.1.11.  O sistema deverá manter registro das vacinas individuais das pessoas. 

3.21.1.12.  O sistema deverá permitir a inclusão de imagens relevantes ao tratamento 

médico das pessoas cadastradas no sistema. 

3.21.1.13.  O sistema deverá permitir que as informações dos registros médicos sejam 

formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do envio à impressora. 

 

3.21.2. ODONTOLÓGICAS 

3.21.2.1.  O sistema deverá manter histórico dos registros de tratamentos odontológicos 

realizados pelas pessoas, independente do seu vínculo institucional (funcionário, 

dependente, estagiário, bolsista e outros). 

3.21.2.2.  O sistema deverá registrar a semiologia clínica, com informações dos hábitos, 

próteses, oclusões, condição periodontal e imagens pertinentes ao tratamento 

realizado. 

3.21.2.3.  O sistema deverá possuir odontograma automatizado, que registre as 

situações antes do início do tratamento e os acompanhamentos dos procedimentos 

realizados durante o tratamento. 

3.21.2.4.  O sistema deverá permitir que o odontograma seja colorido automaticamente 

de acordo com os lançamentos dos registros de situação antes do início do 

tratamento e após o registro de procedimentos realizados. 

3.21.2.5.  O sistema deverá permitir que os procedimentos realizados estejam de acordo 

com a tabela de procedimentos da Associação Brasileira de Odontologia (ABO). 

3.21.2.6.  O sistema deverá permitir que as cores utilizadas na identificação dos 

procedimentos no odontograma sejam selecionas pelo profissional responsável 

pelo tratamento. 

3.21.2.7.  O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão dos seguintes itens: 

3.21.2.8.  Procedimento ABO (Associação Brasileira de Odontologia). 

3.21.2.9.  Exclusão de dentes. 

3.21.2.10.  Tabela de faces do dente. 

3.21.2.11.  Tabela categoria ABO. 

3.21.2.12.  Tabela de especialidades odontológicas. 

3.21.2.13.  Credenciados odontológicos previamente cadastrados como entidades 

externas, vinculando o registro à especialidade odontológica e fundamento legal de 

credenciamento. 

3.21.2.14.  Servidores dentistas vinculando o registro à especialidade odontológica. 

3.21.2.15.  Histórico de hábitos para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.16.  Hábitos alimentar para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.17.  Hábitos de higienização para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.18.  Aplicação de flúor para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.19.  Tabela de oclusão para registro de tratamento odontológico. 
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3.21.2.20.  Tabela de condições periodontais para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.21.  Tabela de próteses para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.22.  Tabela de situação dos dentes para registro de tratamento odontológico. 

3.21.2.23.  O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações 

das tabelas básicas odontológicas em tela, formatado para impressão.  

 

3.22.  VÍNCULOS 

3.22.1. ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS 

3.22.1.1. Cadastro de Estagiários ou Bolsistas 

3.22.1.2. O sistema deverá permitir o cadastramento de estagiários no cadastro único de 

pessoas. 

3.22.1.3. O sistema deverá manter as informações do ingresso do estagiário e bolsista. 

3.22.1.4. O sistema deverá manter o histórico das lotações do estagiário ou bolsista. 

3.22.1.5. O sistema deverá manter o histórico das atividades desempenhadas pelo 

estagiário ou bolsista.  

3.22.1.6. O sistema deverá permitir a inclusão dinâmica de informações parametrizadas 

para estagiário ou bolsista, a critério do gestor sem a necessidade de alteração dos 

programas de computador para este fim. 

3.22.1.7. O sistema deverá manter o histórico das faltas do estagiário ou bolsista. 

3.22.1.8. O sistema deverá manter o histórico das licenças solicitadas pelo do estagiário 

ou bolsista. 

3.22.1.9. O sistema deverá manter o histórico dos dias de descanso gozados pelo 

estagiário ou bolsista. 

3.22.1.10. O sistema deverá manter o histórico das horas mensais de trabalho realizadas 

pelo estagiário ou bolsista. 

3.22.1.11. O sistema deverá manter histórico dos períodos de férias dos estagiários.  

 

3.22.2.  PRESTADORES DE SERVIÇO 

3.22.2.1. O sistema deverá manter informações do ingresso do prestador de serviço 

indicando a instituição privada responsável pela contratação. 

3.22.2.2. O sistema deverá manter histórico das lotações ocupadas pelo prestador de 

serviço. 

3.22.2.3. O sistema deverá manter histórico dos cargos assumidos pelo prestador de 

serviço. 

3.22.2.4. O sistema deverá permitir a inclusão de informações parametrizadas ao 

prestador de serviço a critério do gestor sem a necessidade de alteração dos 

programas de computador. 

3.22.2.5. O sistema deverá permitir que na frequência do prestador de serviço seja 

mantido histórico das faltas. 

 

3.22.3. COLABORADORES 

3.22.3.1. Cadastro de Colaboradores 
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3.22.3.2. O sistema deverá permitir o cadastramento de colaboradores de serviço no 

cadastro único de pessoas. 

3.22.3.3. O sistema deverá permitir a inclusão dos colaboradores e contratos 

particulares celebrados com pessoas de notória especialização, nas suas diversas 

modalidades, para execução de serviços técnicos. 

3.22.3.4. O sistema deverá manter as informações do ingresso do colaborador indicando 

as informações do contrato e o motivo da contratação. 

3.22.3.5. O sistema deverá permitir a inclusão de informações parametrizadas ao 

colaborador a critério do gestor sem a necessidade de alteração dos programas de 

computador. 

 

3.22.4. AUTÔNOMOS 

3.22.4.1. Cadastro de Autônomos 

3.22.4.2. O sistema deverá permitir o cadastramento de autônomos no cadastro único de 

pessoas. 

3.22.4.3. O sistema deverá manter informações do ingresso do autônomo indicando a 

categoria econômica do trabalhador. 

3.22.4.4. O sistema deverá manter o histórico das atividades desempenhadas pelo 

autônomo. 

3.22.4.5. O sistema deverá permitir a inclusão dinâmica de informações ao autônomo, a 

critério do gestor, sem a necessidade de alteração dos programas de computador. 

3.22.4.6. O sistema permite o cadastramento dos valores de recolhimento de FGTS 

visando a elaboração de uma única guia de recolhimento de FGTS para confecção 

da GFIP.  

 

3.23. VÍNCULO FUNCIONAL DOS SERVIDORES 

3.23.1.  O sistema deverá manter cadastro das informações funcionais dos cargos efetivos e 

cargos comissionados do órgão. 

3.23.2.  O sistema deverá manter registro das formas de provimento de cargo efetivo através 

do controle rigoroso das vagas existentes na instituição. 

3.23.3.  O sistema deverá permitir que todas as vagas sejam numeradas permitindo a 

identificação dos ocupantes e período de ocupação de todas as pessoas. 

3.23.4.  O sistema deverá manter os registros das progressões funcionais na carreira de 

ingresso do funcionário, vinculando as categorias funcionais aos respectivos níveis, 

classes e padrões de referência. 

3.23.5.  O sistema deverá identificar os concursos e a classificação de aprovação dos 

servidores. 

3.23.6.  O sistema deverá manter as informações da área, especialidade, referência, nível, 

classe, padrão, para o ingresso no cargo efetivo. 

3.23.7.  O sistema deverá indicar as atribuições básicas do cargo efetivo para cadastro de 

ingresso do servidor. 

3.23.8.  O sistema deverá indicar a escolaridade para ingresso no cargo efetivo. 
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3.23.9.  O sistema deverá permitir que todos os registros das informações de cargos efetivos 

partam do registro do fundamento legal, composto pela especificação da comunicação 

administrativa oficial e a referência à lei que fundamenta o ato. 

3.23.10.  O sistema deverá manter histórico das modificações das situações dos cargos 

efetivos dos servidores: Cessão, requisição, aposentadoria, desligamento, falecimento, 

reintegração e reversão. 

3.23.11.  O sistema deverá manter histórico da progressão funcional do servidor 

registrando as datas das mudanças das referências dentro da categoria funcional. 

3.23.12.  O sistema deverá manter informações de todas as funções comissionadas 

assumidas pelos servidores, tanto para os cargos efetivos como para os cargos 

comissionados, mantendo as informações dos fundamentos legais de ocupação, 

destituição ou exoneração do cargo em comissão. 

3.23.13.  O sistema deverá registrar os cargos comissionadas em numeração única e 

deverão ser vinculadas à lotação pertinente. 

3.23.14.  O sistema deverá permitir identificar todas as pessoas que assumiram os 

cargos comissionadas. 

3.23.15.  O sistema deverá indicar a denominação do cargo de chefia e a gratificação 

dos cargos comissionados. 

3.23.16.  O sistema deverá permitir cadastrar e descrever as responsabilidades dos 

cargos comissionados. 

3.23.17.  O sistema deverá indicar a carga horária semanal e mensal para os cargos 

comissionados. 

3.23.18.  O sistema deverá permitir incluir informações a respeito das atribuições dos 

cargos comissionados. 

3.23.19.  O sistema deverá permitir incluir o nível de escolaridade para assumir o cargo 

comissionado. 

3.23.20.  O sistema deverá manter as informações dos pareceres do Tribunal de Contas 

acerca das movimentações funcionais dos servidores. 

3.23.21.  O sistema deverá manter histórico das informações individuais de 

sindicalização dos servidores, indicando nome da entidade e fundamento legal para 

sindicalização. 

3.23.22.  O sistema deverá manter informações dos anuênios acumulados dos 

servidores com os respectivos fundamentos legais para sua concessão. 

3.23.23.  As informações de desligamento do servidor deverão contemplar o 

fundamento legal de desligamento. O desligamento só poderá ser realizado pelo usuário 

indicado no parâmetro do sistema. 

3.23.24.  O sistema deverá prever o reingresso do funcionário, quando há o retorno do 

servidor ao cargo através de decisão judicial, registrando a motivação legal do ato. 

3.23.25.  O sistema deverá permitir que o usuário criação e vinculação de informações 

parametrizadas ao cadastro de funcionários, permitindo que sejam utilizados como 

filtros nas pesquisas dinâmicas de buscas sem a necessidade de modificação do código 

do programa de computador. 
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3.23.26.  O sistema deverá permitir que as informações parametrizadas possam ser 

utilizadas na confecção das fórmulas das rubricas de folha de pagamento. 

3.23.27.  O sistema deverá permitir a inclusão de documentos digitalizados referentes 

ao ingresso, movimentação funcional e aposentadoria do servidor. 

3.23.28.  O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatórios com as 

informações de ingresso em tela, formatado para impressão.  

 

3.24.  PROGRESSÃO 

3.24.1. AVALIAÇÃO 

3.24.1.1. O sistema deverá manter histórico das avaliações de desempenho. 

3.24.1.2. O sistema deverá permitir que as avaliações de desempenho sejam criadas 

dinamicamente pelo gesto do sistema. 

3.24.1.3. O sistema deverá manter para cada avaliação os dados funcionais do servidor 

do período avaliado. 

3.24.1.4. O sistema deverá manter para cada avaliação os dados funcionais da lotação 

do período avaliado. 

3.24.1.5. O sistema deverá permitir que a avaliação de progressão possua roteiro para 

indicar aos avaliadores as melhores práticas e métodos para avaliação. 

3.24.1.6. O sistema deverá permitir a composição dos fatores e elementos da avaliação 

de progressão com as respectivas pontuações do desempenho para o item avaliado. 

3.24.1.7. O sistema deverá gerar formulário de avaliação de desempenho, com a 

indicação da pontuação e dos itens já avaliados. 

3.24.1.8. O sistema deverá permitir que sejam consultados as comunicações 

administrativas, os processos administrativos, as avaliações, as informações de 

diárias, a participação em grupos e comissões e dados de contracheque para cada 

servidor selecionado.  

 

3.24.2. HISTÓRICO 

3.24.2.1. O sistema deverá permitir, após a avaliação, a progressão dos servidores; 

3.24.2.2. O sistema deverá guardar todo o histórico de movimentação na carreira: 

Tabela, Classe e Nível Padrão 

 

3.25.  ESTÁGIO PROBATÓRIO 

3.25.1. O sistema deverá manter o histórico das avaliações do estágio probatório do servidor. 

3.25.2. O sistema deverá manter o registro conclusivo do estágio probatório com a indicação 

se o servidor está apto ou não a exercer o cargo público. 

3.25.3. O sistema deverá manter as informações dos fundamentos legais da avaliação do 

estágio probatório. 

3.25.4. O sistema deverá permitir que as avaliações do estágio probatório sejam criadas pelo 

gestor do sistema. 

3.25.5. O sistema deverá permitir que as avaliações de estágio probatório tenham informações 

de data da entrevista inicial, entrevista de acompanhamento e entrevista final. 
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3.25.6. O sistema deverá permitir que cada avaliação tenha as informações da comissão de 

avaliadores composta por no mínimo três membros ou mais. 

3.25.7. O sistema deverá permitir o armazenamento dos dados funcionais do servidor e 

período avaliado. 

3.25.8. O sistema deverá guardar os dados funcionais da lotação do período avaliado. 

3.25.9. O sistema deverá permitir que a avaliação de estágio probatório possua roteiro para 

indicar aos avaliadores as melhores práticas e métodos para avaliação. 

3.25.10. O sistema deverá permitir a composição dos fatores e elementos da avaliação 

de estágio probatório com as respectivas pontuações do desempenho para o item 

avaliado. 

3.25.11. O sistema deverá gerar o formulário de avaliação de estágio probatório, com a 

indicação da pontuação dos itens já avaliados. 

3.25.12. O sistema deverá gerar automaticamente arquivo digital com parecer 

conclusivo das avaliações de estágio probatório, indicando os membros da comissão de 

avaliação de desempenho e os resultados obtidos cada etapa da avaliação especial de 

desempenho, inclusive com a média percentual dos pontos de todas as etapas.  

 

3.26.  DEPENDENTES  

3.26.1.  IMPOSTO DE RENDA 

3.26.1.1. O sistema deverá permitir que as informações de Imposto de Renda sejam 

vinculadas à declaração de família da pessoa. 

3.26.1.2. O sistema deverá permitir que o cadastro dos dependentes seja armazenado 

fisicamente no cadastro único de pessoas do sistema. 

3.26.1.3. O sistema deverá controlar o fim da concessão do benefício de forma 

automática conforme as regras legais. 

3.26.1.4. O sistema deverá manter informações da prorrogação de dependência para fins 

de imposto de renda. 

3.26.1.5. O sistema deverá manter informações da fundamentação legal de concessão, 

término e prorrogação para o cadastro dos dependentes para fins de imposto de 

renda. 

3.26.1.6. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações 

de dependentes para imposto de renda em tela, formatado para impressão.  

3.26.2. SALÁRIO FAMÍLIA 

3.26.2.1. O sistema deverá permitir que as informações de salário família sejam 

vinculadas à declaração de família da pessoa.  

3.26.2.2. O sistema deverá permitir que o cadastro dos dependentes seja armazenado 

fisicamente no cadastro único de pessoas do sistema. 

3.26.2.3. O sistema deverá controlar o fim da concessão do benefício de forma 

automática conforme as normas legais. 

3.26.2.4. O sistema deverá manter as informações da prorrogação de dependência para 

fins de concessão de salário família. 
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3.26.2.5. O sistema deverá manter as informações da fundamentação legal de 

concessão, término e prorrogação para dependentes para fins de salário família. 

3.26.2.6. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório com as 

informações de dependentes para fins de salário família em tela, formatado para 

impressão.  

 

3.27.  FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES 

3.27.1. FÉRIAS 

3.27.1.1. O sistema deverá manter o controle de concessão de Férias. 

3.27.1.2. O sistema deverá controlar a concessão das férias de forma automática, 

respeitando o período aquisitivo e os prazos mínimos para sua concessão. 

3.27.1.3. O sistema deverá bloquear o registro da solicitação de férias quando o servidor 

não cumprir as exigências legais para sua concessão. 

3.27.1.4. O sistema deverá permitir a solicitação de férias do servidor pelo portal do 

servidor através de usuário com senha individual de acesso. 

3.27.1.5. O sistema deverá permitir que todas as solicitações sejam autorizadas 

eletronicamente pela chefia imediata. 

3.27.1.6. O sistema deverá permitir que após autorização da chefia imediata, as férias 

dos servidores sejam ratificadas eletronicamente pelo setor de cadastro pessoal. 

 

3.27.2.  REGISTRO DE FALTAS 

3.27.2.1. O sistema deverá permitir o registro das faltas dos servidores. 

3.27.2.2. O sistema deverá permitir que as justificadas sejam registradas por motivos 

previamente cadastrados e respectivos fundamentos legais vinculando as 

comunicações administrativas pertinentes à ocorrência. 

3.27.2.3. O sistema deverá permitir que as faltas sejam lançadas automaticamente a 

partir do registro diário da entrada e saída dos servidores, ou lançadas por usuários 

autorizados. 

3.27.2.4. O sistema deverá permitir a justificativa das faltas por usuários autorizados.  

 

3.27.3.  ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS 

3.27.3.1. O sistema deverá permitir que as ocorrências de atrasos ou saídas antecipadas 

sejam registradas com os respectivos fundamentos legais pertinentes à ocorrência. 

3.27.3.2. O sistema deverá permitir que o registro de saída antecipada e atrasos sejam 

realizados através dos registros de entra e saída dos servidores ou que sejam 

atualizados por usuário autorizado. 

3.27.3.3. O sistema deverá permitir que justificados os atrasos ou as saídas antecipadas, 

sejam informados os motivos e os respectivos fundamentos legais e as 

comunicações administrativas pertinentes a cada ocorrência. 

 

3.27.4. HORAS EXTRAS 
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3.27.4.1. O sistema deverá permitir que as ocorrências de horas extras sejam registradas 

com os respectivos fundamentos legais pertinentes à ocorrência. 

3.27.4.2. O sistema deverá informar o quantitativo de horas extras e a indicações de 

ocorrência de adicional noturno sobre as horas extras. 

3.27.4.3. O sistema deverá controlar se a ocorrência de horas extras implicará em 

lançamento automático em folha de pagamento. 

3.27.4.4. O sistema deverá manter informações dos fundamentos legais de autorização 

para realização das horas extras.  

 

3.27.5.  JORNADA DE TRABALHO 

3.27.5.1. O sistema deverá registrar os respectivos fundamentos legais pertinentes à 

ocorrência de mudança de jornada de trabalho. 

3.27.5.2. O sistema deverá permitir inclusão de informações da jornada de trabalho na 

modalidade de expediente, escala regular, escala irregular, plantões e outros 

conforme as normas do órgão. 

3.27.5.3. O sistema deverá permitir a vinculação da jornada de trabalho ao servidor. 

3.27.5.4. O sistema deverá permitir a vinculação da jornada de trabalho através da 

associação individual ou através da composição de Turmas de Jornada de 

Trabalho. 

3.27.5.5. O sistema deverá permitir o cadastramento do tempo diário, o horário de início 

de expediente, o horário de fim de expediente e o horário para alimentação. 

3.27.5.6. O sistema deverá indicar a turma de trabalho a que o servidor pertence, 

quando for o caso. 

3.27.5.7. O sistema deverá manter o histórico de todas as jornadas do trabalhador 

durante sua vida funcional no cargo. 

3.27.5.8. O sistema deverá manter calendário histórico, com indicação de dia e horário 

de entrada e saída dos servidores, conforme sua jornada de trabalho. 

3.27.5.9. O sistema deverá permitir além do controle da jornada de trabalho do servidor 

a inclusão de datas e horários de trabalhos avulsos. 

3.27.5.10. O sistema deverá permitir jornada de trabalho especial para estudantes e para 

servidores responsáveis por dependentes que necessitem de cuidados especiais. 

3.27.5.11. O sistema deverá indicar os dias e horários de trabalho do servidor, dias e 

horários de aulas para os servidores estudantes. 

3.27.5.12. O sistema deverá indicar os dias e horários de trabalho do servidor, dias de 

compromissos para os servidores responsáveis por dependentes que necessitem de 

cuidados especiais. 

3.27.5.13. O sistema deverá indicar o fundamento legal para o registro de horário 

especial. 

3.27.5.14. O sistema deverá permitir inclusão de imagens digitalizadas dos documentos 

comprobatórios das necessidades de jornada de trabalho especial. 

 

3.27.6. SALDO DE HORAS 
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3.27.7. O sistema deverá registrar informações de saldo de horas (concessão ou abatimento) 

justificadas pelos respectivos fundamentos legais pertinentes à ocorrência. 

 

3.27.8. CONTROLE DE PONTO 

3.27.8.1. O sistema deverá registrar informações de assinatura de ponto individual dos 

servidores realizado através do portal do servidor ou captado através de catraca 

eletrônica. 

3.27.8.2. O sistema deverá permitir o registro de justificativas para o caso de 

impossibilidade de assinatura do ponto. 

3.27.8.3. O sistema deverá sistematizar assinatura de ponto através do portal do 

servidor, registrando a entrada, a saída e o IP da máquina que realizou o 

procedimento. 

3.27.8.4. O sistema deverá emitir relatório mensal de comprovação de assinatura de 

ponto.  

 

3.27.9. PLANTÕES 

3.27.9.1. O sistema deverá registrar as informações dos dias de trabalho realizado pelo 

servidor durante o recesso. 

3.27.9.2. O sistema deverá controlar os dias trabalhados durante o recesso para compor 

saldo de dias que podem ser utilizados pelos servidores em outro período. 

3.27.9.3. O sistema deverá apresentar mapa de frequência anual no padrão de calendário 

onde seja possível visualizar todas as ocorrências relacionas a ausência, faltas, 

férias, licenças, horas extras e atrasos dos funcionários. 

3.27.9.4. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações 

de frequência em tela, formatado para impressão.  

 

3.27.10. TURMAS 

3.27.10.1. O sistema deverá possuir módulo de frequência baseado em turmas de 

trabalho. 

3.27.10.2. Para cada turma o sistema deverá permitir que sejam parametrizadas 

dinamicamente as datas de início e fim de cada turma, o horário de início e fim do 

expediente, o período para alimentação, indicar se o horário se repete todo dia, 

semanalmente, mensalmente, ou anualmente e os dias da semana referentes ao 

expediente de cada turma. 

3.27.10.3. O sistema deverá possuir módulo visualização do calendário de cada turma, 

selecionado interativamente, com os horários e saídas para cada dia. 

3.27.10.4. O sistema deverá manter histórico dos servidores que participaram de cada 

turma, indicando datas referentes ao período de participação e fundamento legal 

para indicação do horário. 

3.27.10.5. O sistema deverá possuir metodologia de busca dos registros de turmas através 

do nome da turma, facilitando sua localização. 
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3.27.10.6. O sistema deverá possuir sistema de classificação/ordenação das turmas pelo 

campo nome da turma para facilitar sua localização. 

3.27.10.7. O sistema deverá permitir além do controle da jornada de trabalho baseada em 

turma, o controle de frequência através de jornada regular, irregular, jornada 

mensal, escalas, plantões e mistas, com informações cadastrais do quadro de 

frequência, datas de início e fim da jornada, horários de entrada e saída, limites de 

tolerância e fundamentação legal da jornada. 

3.27.10.8. O sistema deverá controlar as solicitações de jornada com horários especiais 

para estudantes, dependentes excepcionais e demais razões previstas em lei. 

3.27.10.9. O sistema deverá permitir para os horários de jornada especial o controle dos 

horários aleatórios de trabalho, aulas ou compromissos, bem como controlar os 

atestados médicos e laudos pertinentes à concessão do horário especial. 

 

3.27.11. LICENÇAS E AFASTAMENTOS 

3.27.11.1. O sistema deverá manter controle sobre a concessão licenças e afastamento 

dos servidores. 

3.27.11.2. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela de licenças e afastamento. 

3.27.11.3. O sistema deverá permitir a busca das licenças cadastradas, através do campo 

nome da licença, código da SEFIP, e situação para servidor caso entre com 

processo solicitando a licença. 

3.27.11.4. O resultado da busca poderá ser classificado pelo nome, código SEFIP, tipo de 

licença e situação, para facilitar sua localização. 

3.27.11.5. O sistema deverá permitir a indicação do sexo no momento do cadastro da 

licença. 

3.27.11.6. O sistema deverá permitir indicar se há bloqueio de pagamento do servidor 

quando solicitada. 

3.27.11.7. O sistema deverá permitir o cadastro da licença e indicar se haverá 

necessidade de substituição de cargo comissionado quando solicitada. 

3.27.11.8. O sistema deverá permitir o cadastro da licença e indicar a quantidade de dias 

necessários após o exercício do servidor para que se tenha direito a solicitar a 

licença. 

3.27.11.9. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar a periodicidade 

mínima em dias para nova concessão da mesma licença. 

3.27.11.10. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar a quantidade máxima 

de dias para a concessão da licença. 

3.27.11.11. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar se o afastamento 

deverá iniciar em dia útil. 

3.27.11.12. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar os códigos vinculados 

para gerar SEFIP, RAIS ou CAGED. 

3.27.11.13. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar o fundamento legal 

para concessão da licença. 
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3.27.11.14. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar se a licença afeta 

adicionais, férias, tempo de serviço, promoção no cargo, e demais benefícios da 

carreira do cargo do servidor. 

3.27.11.15. O sistema deverá manter o cadastro da licença inclusão, alteração e exclusão 

dos benefícios (itens) que podem ser afetados pela concessão da licença. 

3.27.11.16. O sistema deverá manter as informações do total de dias corridos que afeta o 

benefício, o total de dias interpolados que afeta o benefício, o prazo em dias 

interpolados que afetam o benefício, a proporcionalidade que afeta o benefício, 

indicação de abatimento de prazos para tempo de serviço, e o fundamento legal 

associado ao registro do item afetado pela concessão da licença. 

3.27.11.17. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar o grupo de servidores 

que têm direito de solicitar a licença. 

3.27.11.18. O sistema deverá permitir o cadastro da licença indicar os documentos 

necessários para a concessão da licença. 

3.27.11.19. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações 

das tabelas de licenças e afastamentos em tela, formatado para impressão. 

 

3.28. LOTAÇÃO 

3.28.1. Lotação do Servidor 

3.28.2. O sistema deverá manter o histórico das lotações dos servidores. 

3.28.3. O sistema deverá permitir a inclusão dos fundamentos legais vinculados ao registro do 

servidor na lotação. 

3.28.4. Local de Prestação de Serviço do Servidor 

3.28.5. O sistema deverá manter o histórico das locais de prestação de serviço dos servidores. 

3.28.6. O sistema deverá permitir que nas informações dos locais de prestação de serviço dos 

servidores seja possível incluir os fundamentos legais do registro. 

3.28.7. Centro de Custo do Servidor 

3.28.8. O sistema deverá manter o histórico dos centros de custo dos servidores. 

3.28.9. O sistema deverá permitir que nas informações dos centros de custo dos servidores 

seja possível incluir os fundamentos legais do registro. 

3.28.10. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações 

de lotações, local de prestação de serviço e centro de custo em tela, formatado para 

impressão.  

 

3.29.  BENEFÍCIOS 

3.29.1. O sistema deverá manter histórico dos benefícios institucionais, como: auxílio 

transporte, auxílio creche, auxílio escolar, auxílio alimentação e outros auxílios da 

mesma natureza. 

3.29.2. O sistema deverá manter histórico das informações de cálculo de cada benefício, 

contendo informações das datas e valores referentes ao período. 

3.29.3. O sistema deverá permitir o lançamento das informações de benefícios com 

inclusão dos fundamentos legais para permissão em lançamento em folha de pagamento. 
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3.29.4. O sistema deverá permitir incluir os prazos de concessão dos benefícios com 

reflexos automáticos na folha de pagamento. 

 

3.30.  SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA 

3.30.1. O sistema deverá manter histórico das substituições das funções comissionadas 

conforme a normas legais para concessão do adicional de substituição lançada 

automaticamente em folha de pagamento. 

3.30.2. O sistema deverá permitir a inclusão dos fundamentos legais no lançamento das 

informações de substituição.  

 

3.30.3.  VANTAGEM PESSOAL APOSTILAMENTO 

3.30.3.1. O sistema deverá manter histórico da averbação de função comissionada 

exercida pelo servidor na instituição. 

3.30.3.2. O sistema deverá informar a função comissionada averbada. 

3.30.3.3. O sistema deverá informar parcela comissionada averbada sobre a parcela 

total de averbação. 

3.30.3.4. O sistema deverá permitir o lançamento da vantagem pessoal com a inclusão 

dos fundamentos legais do registro. 

3.30.3.5. O sistema deverá permitir informar se o registro de vantagem pessoal referente 

ao apostilamento é integral ou proporcional.  

 

3.31.  CESSÃO E REQUISIÇÃO 

3.31.1. O sistema deverá manter histórico das informações das cessões ou requisições dos 

servidores para outros órgãos da Administração conforme a normas legais para 

concessão da cessão ou requisição com lançamento automático em folha de pagamento. 

3.31.2. O lançamento das informações de cessão ou requisição deverá manter as informações 

dos fundamentos legais de concessão e cancelamento da requisição. 

 

3.32.  REMOÇÃO 

3.32.1. O sistema deverá manter histórico dos registros dos requerimentos para remoção. 

3.32.2. O requerimento deverá possuir informação do fundamento legal para concessão da 

remoção. 

3.32.3. O sistema deverá registrar o requerimento com as informações da decisão de 

concessão da remoção, com respectiva justificativa. 

3.32.4. O sistema deverá permitir que o servidor registre a desistência do pedido de 

requerimento de remoção. 

 

3.33.  OCORRÊNCIAS 

3.33.1. Histórico de Anotações 

3.33.2. O sistema deverá permitir a inclusão dos registros de informações das anotações para 

dos servidores. 
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3.33.3. O sistema deverá permitir a inserção de fundamentos legais nas anotações dos 

servidores. 

3.33.4. Histórico de Elogios 

3.33.5. O sistema deverá permitir a inclusão de informações dos elogios aos funcionários. 

3.33.6. O sistema deverá permitir a inclusão de fundamentação legal nos elogios cadastrados. 

3.33.7. Histórico de Substituição de Cargo Comissionado 

3.33.8. O sistema deverá permitir a inclusão dos registros de indicação para substituição de 

cargos comissionados para os servidores. 

3.33.9. O sistema deverá permitir a inclusão de fundamentos legais para os registros de 

substituição. 

3.33.10. O sistema deverá manter os registros das penalidades administrativas 

atribuídas aos servidores. 

3.33.11. O sistema deverá permitir que os registros das penalidades com os respectivos 

fundamentos legais pertinentes. 

3.33.12. O sistema deverá permitir a inclusão de informações sobre a sindicância ou 

processo disciplinar relativa à penalidade aplicada. 

3.33.13. O sistema deverá manter as ocorrências de penalidades dos servidores com 

registro da quantidade de dias de abatimento para contagem de tempo de concessão de 

aposentadoria, gratificação de tempo de serviço, disponibilidade, licença prêmio, 

progressão funcional, férias, remoção e licença capacitação. 

3.33.14. O sistema deverá registrar os dados das declarações administrativas dos 

servidores quando solicitado pela Administração. 

3.33.15. O sistema deverá permitir os registros das declarações com os respectivos 

fundamentos legais pertinentes. 

3.33.16. O sistema deverá permitir que os registros tenham informação do motivo da 

confecção da declaração, conforme solicitado pela Administração. 

3.33.17. O sistema deverá registrar as ocorrências de ressarcimento ao erário. 

3.33.18. O sistema deverá manter os registros do ressarcimento ao erário com os 

respectivos fundamentos legais pertinentes. 

3.33.19. O sistema deverá registrar as informações do ressarcimento ao erário no 

processo administrativo e os motivos para lançamento do registro no sistema. 

3.33.20. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatório das informações 

de ocorrências em tela, formatado para impressão. 

 

3.34. SUSPENSÃO 

3.34.1. O sistema deverá permitir inserir ocorrências de suspensões e o registro dos 

fundamentos legais.  

 

3.35.  FUNÇÕES EM OUTROS ÓRGÃOS 

3.35.1. O sistema deverá manter o histórico de declaração de acúmulos de outros cargos 

públicos, principalmente as relacionadas às normas referentes ao provimento de cargos 

públicos na categoria de médicos, professores e pesquisadores científicos. 
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3.35.2. O sistema deverá manter o histórico de declaração de acúmulos de aposentadoria em 

outros órgãos públicos inclusive para fins de lançamento em folha de pagamento. 

3.35.3. O sistema deverá manter o histórico das funções comissionadas exercidas em outros 

órgãos públicos conforme a normas legais. 

3.35.4. O sistema deverá manter o histórico das férias não gozadas em outros órgãos públicos, 

para controle de concessão de férias na instituição e lançamento em folha de pagamento. 

3.35.5. O sistema deverá permitir o lançamento das informações de ocorrência em órgãos 

externos com a inclusão dos fundamentos legais dos registros. 

3.35.6. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatórios com as informações 

funcionais em tela, formatado para impressão. 

 

3.36.  AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

3.36.1. O sistema deverá manter histórico da averbação de tempo de serviço dos diversos 

órgãos da Administração. 

3.36.2. O sistema deverá permitir a consolidação da averbação por tempo de serviço em 

empresas privadas. 

3.36.3. O sistema deverá permitir o registro de informações da esfera de governo, natureza do 

tempo de serviço, natureza do vínculo, regime jurídico da averbação e regime 

previdenciário referente ao tempo de serviço averbado. 

3.36.4. O sistema deverá registrar os totais em prazo relativos ao tempo averbado para 

concessão de anuênios, aposentadoria, licença prêmio, averbação de função 

comissionada, disponibilidade, remoção, INSS e licença capacitação. 

3.36.5. O sistema deverá permitir que no lançamento da averbação sejam incluídos os 

fundamentos legais do registro. 

3.36.6. O sistema deverá permitir o registro das finalidades da averbação do tempo de serviço 

informado. 

3.36.7. O sistema deverá permitir indicar a exclusão de tempos concomitantes, para fins de 

contagem de tempo. 

3.36.8. O sistema deverá permitir indicar as licenças dos períodos informados como 

averbação de tempo de serviço. 

3.36.9. O sistema deverá permitir incluir imagens digitalizadas dos documentos 

comprobatórios da averbação de tempo de serviço.  

 

3.37.  PENSÃO 

3.37.1. CIVIL 

3.37.1.1. O sistema deverá manter controle sobre as informações das pensões por morte 

dos servidores conforme a normas legais para lançamento em folha de pagamento. 

3.37.1.2. O sistema deverá permitir o cadastro dos beneficiários da pensão em cadastro 

único de pessoas para evitar replicações de dados. 

3.37.1.3. O sistema deverá permitir que os beneficiários sejam cadastrados na 

declaração de família dos titulares. 
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3.37.1.4. O sistema deverá permitir o cadastro cada beneficiário individualmente e 

deverá possibilitar a composição de um ou mais grupos familiares onde será eleito 

o responsável para receber a pensão pelos demais. 

3.37.1.5. O sistema deverá permitir o lançamento das informações da pensão com a 

inclusão dos fundamentos legais para a concessão da pensão civil. 

3.37.1.6. O sistema deverá gerar os valores de pagamento em folha automaticamente, 

bastando para isso lançar as informações no cadastro de pensão civil.  

 

3.37.2. ALIMENTAR 

3.37.2.1. O sistema deverá manter o controle sobre as informações das pensões 

alimentícias dos servidores conforme a normas legais para lançamento em folha de 

pagamento. 

3.37.2.2. O sistema deverá manter os beneficiários da pensão deverão em cadastro 

único de pessoas. 

3.37.2.3. O sistema deverá permitir a inclusão dos beneficiários da pensão alimentar na 

declaração de família dos titulares. 

3.37.2.4. O sistema deverá manter cadastrado do beneficiário individualmente e 

possibilitar a composição de um ou mais grupos familiares onde serão eleitos os 

responsáveis pelo recebimento da pensão alimentar. 

3.37.2.5. O sistema deverá permitir o lançamento das informações da pensão com a 

inclusão dos fundamentos legais da concessão da pensão alimentar. 

3.37.2.6. O sistema deverá permitir que as pensões alimentares sejam classificadas 

como consensual ou judicial. 

3.37.2.7. O sistema deverá gerar os valores de pagamento em folha automaticamente, 

bastando para isso lançar as informações no cadastro de pensão alimentícia. O 

sistema deverá ter condições de informar o percentual sobre a base de cálculo da 

pensão, inclusive informar a incidência sobre o salário-mínimo. 

3.37.2.8. O sistema deverá possibilitar a identificação sobre quais rubricas incidem 

imposto de renda de pensão e plano de seguridade social de pensão, possibilitando 

o cálculo líquido do valor a ser recebido pelo beneficiário. 

  

3.38.  CONTROLE DE DIÁRIAS 

3.38.1. O sistema deverá manter as informações das autorizações de viagem a serviço das 

pessoas. 

3.38.2. O sistema deverá registrar os motivos e itinerários da viagem para cada pessoa 

autorizada. 

3.38.3. O sistema deverá possuir controle sobre os valores autorizados para viagem a serviço 

de acordo com o cargo ou função comissionada dos agentes públicos. 

3.38.4. O sistema deverá registrar informações sobre as ordens bancárias para deposito nas 

contas particulares das pessoas a título de diárias autorizadas pela Administração. 

3.38.5. O sistema deverá armazenar as informações dos valores das passagens utilizadas pelas 

pessoas nas autorizações de viagem a serviço.  
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3.39.  FOLHA DE PAGAMENTO 

3.39.1. Informações Financeiras 

3.39.2. O sistema deverá manter os valores históricos de Níveis de Referências associadas a 

cada categoria funcional. 

3.39.3. O sistema deverá manter os valores históricos das Funções Comissionadas associadas 

aos cargos comissionados. 

3.39.4. O sistema deverá manter os valores históricos das tabelas institucionais (Imposto de 

Renda, PSS, INSS, Duodécimos, faixas de benefícios, salário mínimo, teto 

constitucional, FGTS, planos de previdência privado). 

3.39.5. Informações Contábeis 

3.39.6. O sistema deverá permitir a classificação das rubricas por categoria econômica das 

rubricas para integração com sistemas contábeis. 

3.39.7. Controle 

3.39.8. O sistema deverá permitir o cadastro de dias úteis e feriados que poderão influenciar 

os cálculos dos valores de rubricas baseados em dias úteis. 

3.39.9. Estrutura 

3.39.10. O sistema deverá permitir a confecção de plano de rubricas conforme a 

necessidade do gestor do sistema. 

3.39.11. O sistema deverá permitir que o identificador da rubrica no sistema possua, no 

mínimo, seis caracteres. 

3.39.12. O sistema deverá permitir a indicação das incidências de rubricas para 

composição da base de cálculo durante o cálculo de valores. 

3.39.13. O sistema deverá possuir assistente para confecção dinâmica de fórmulas. 

3.39.14. O sistema deverá permitir a criação de uma nova fórmula sem implicar em 

modificações nos códigos dos programas utilizados. 

3.39.15. O sistema deverá permitir a associação das rubricas aos servidores 

automaticamente, selecionada através dos perfis e da situação funcional do cadastro de 

funcionários. 

3.39.16. O sistema deverá realizar o cálculo das rubricas na folha de forma automática, 

conforme o cadastro funcional do servidor. 

3.39.17. O sistema deverá permitir, de acordo com as informações qualitativas 

registradas no cadastro de recursos humanos, calcular automaticamente a 

proporcionalidade dos valores a serem recebidos pelo servidor conforme os interstícios 

referentes ao ingresso do servidor, licenças, férias, progressão funcional, exercício de 

função comissionada, exoneração de função comissionada, destituição de função 

comissionada, remoção e movimentação funcional. 

3.39.18. O sistema deverá manter o histórico das informações funcionais do servidor 

para cada folha calculada. 

3.39.19. O sistema deverá ter funcionalidade de assistente para a criação das fórmulas 

das rubricas. 
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3.39.20. O sistema deverá ter históricos das fórmulas aplicadas às rubricas para cada 

folha gerada. 

3.39.21. O sistema deverá ter mecanismo de associação de incidência de rubricas para 

gerar os cálculos sobre os valores agregados. 

3.39.22. O sistema deverá manter histórico das rubricas de incidência e dos valores 

bases para cálculo de imposto de renda, imposto de renda sobre pensão, INSS, FGTS e 

demais valores necessários para gerar informações à DIRF e SEFIP. 

3.39.23. O sistema deverá ter o recurso para informar ao gestor da folha de pagamento 

os servidores que deverão ser recalculados em virtude da alteração de valores de tabelas, 

fórmulas ou estrutura de cálculo da folha. 

3.39.24. O sistema não deverá permitir o fechamento da folha caso haja alguma 

inconsistência no cálculo:  valores negativos ou zerados, pendências de cálculo, etc. 

3.39.25. O sistema deverá permitir a inclusão de tabelas, a critério do gestor de folha de 

pagamento, para utilização nas fórmulas de cálculo. 

3.39.26. O sistema deverá permitir que os nomes das tabelas, colunas, sejam definidas 

pelo gestor do sistema. 

3.39.27. O sistema deverá ter mecanismo de atualização de todos os valores das tabelas 

dos níveis de referência e funções comissionadas com a aplicação de percentual de 

reajuste. 

3.39.28. O sistema deverá possuir módulo específico para geração de dados e 

atualização das informações da DIRF, permitindo que sejam realizadas atualizações 

manuais de ajustes antes do importado para o sistema da Receita Federal. 

3.39.29. Confecção de Folha 

3.39.30. O sistema deverá permitir a abertura de várias folhas simultâneas. 

3.39.31. O sistema deverá permitir a manutenção individualizada das informações dos 

servidores para acerto de cálculos de pagamento. 

3.39.32. O sistema deverá permitir o lançamento de valores de rubricas individuais 

onde prevalecerão os valores informados em detrimentos aos calculados 

automaticamente pelo sistema. 

3.39.33. O sistema deverá permitir cálculo das rubricas individuais digitadas, as 

rubricas de consignação, de benefícios, de pensão civil e pensão alimentícia, os 

lançamentos horas extras e pagamento de férias. 

3.39.34. O sistema deverá verificar a melhor opção entre "receber a função completa" 

ou "receber parte da função mais o valor da remuneração do cargo efetivo", optando 

automaticamente para pelo mais vantajoso ao servidor. 

3.39.35. O sistema deverá ter o recurso de informar ao gestor os servidores que deverão 

ser recalculados em virtude da alteração de valores, fórmulas ou estrutura de cálculo da 

folha. 

3.39.36. O sistema deverá permitir que todos os dados cadastrais e funcionais sejam 

atualizados nos módulos de recursos humanos. 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

82 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

3.39.37. O sistema deverá permitir, no caso de divergência entre os valores pagos na 

folha entre o mês anterior e o atual, em virtude de atraso no lançamento do cadastro, o 

ajuste automático pelo sistema. 

3.39.38. O sistema deverá permitir ao gestor do sistema acompanhar a evolução do 

processamento do cálculo da folha. 

3.39.39. O sistema deverá permitir ao gestor do sistema interromper o processamento 

do cálculo da folha. 

3.39.40. Registros e cálculos de Consignações 

3.39.41. O sistema deverá manter o cadastro dos consignatários indicando as rubricas 

pertinentes descontados em folha do funcionário. 

3.39.42. O sistema deverá manter o cadastro de consignantes, indicando os prazos e 

regras desconto automático em folha de pagamento. 

3.39.43. Público 

3.39.44. O sistema deverá atender aos requisitos para pagamento de servidores 

estatutários, celetistas, ativos, inativos, comissionados, pensionistas civis e pensionistas 

alimentar, cedidos com ônus parcial e requisitados. 

3.39.45. O sistema deverá bloquear automaticamente o pagamento dos servidores que 

estiverem gozando licenças que não permitam a percepção de valores pecuniários. 

3.39.46. O sistema deverá bloquear o pagamento dos demitidos, exonerados, 

removidos, ou outras situações de extinção de vínculo conforme as normas legais. 

3.39.47. Tipos de Folha 

3.39.48. O sistema deverá confeccionar folhas ordinárias. 

3.39.49. O sistema deverá confeccionar folhas de adiantamento de 13º salário. 

3.39.50. O sistema deverá confeccionar folhas natalinas. 

3.39.51. O sistema deverá confeccionar folhas suplementares. 

3.39.52. O sistema deverá confeccionar folhas de simulação de cálculo. 

3.39.53. O sistema não deverá ter limites de folhas abertas simultaneamente. 

3.39.54. Interação 

3.39.55. O sistema deverá gerar as informações para RAIS, SEFIP, DIRF, PASEP. 

3.39.56. O sistema deverá possibilitar a troca de informações com outros sistemas 

legados por meio de serviços de integração ou views de banco de dados. 

3.39.57. O sistema deverá permitir que sejam gerados os contracheques e 

disponibilizados para consulta pelo portal, a critério do gestor do sistema. 

3.39.58. O sistema deverá permitir a inclusão de mensagens no contracheque. As 

mensagens deverão ser direcionadas a um grupo de eleitos a critério do gestor do 

sistema. 

3.39.59. O sistema deverá permitir que os contracheques sejam impressos a critério do 

gestor do sistema. 

3.39.60. O sistema deverá gerar arquivos para o envio eletrônico dos créditos 

bancários. 

3.39.61. Grupos eleitos para participar da folha de pagamento 
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3.39.62. O sistema deverá permitir ao gestor da folha selecionar os servidores para 

participar do cálculo da folha, seja por categoria funcional, cargo comissionado, perfil 

do servidor e situação cadastral. 

3.39.63. Auditoria da Folha de pagamento 

3.39.64. O sistema deverá ter recurso para registrar todas as atualizações realizadas na 

folha e pagamento, identificando o usuário e as máquinas que realizaram as atualizações. 

3.39.65. O sistema deverá manter os registros de auditoria com informações da 

operação realizadas e os conteúdos dos registros anteriores e posteriores à transação. 

3.39.66. O sistema deverá permitir auditar os processos de cálculo da folha, para cada 

servidor e rubrica, sendo necessário informar as fórmulas aplicadas e os resultados 

obtidos (valores das rubricas). 

3.39.67. O sistema deverá ter o recurso de habilitar e desabilitar a auditoria de cálculo, 

a critério do gestor do sistema. 

3.39.68. Relatórios Gerenciais 

3.39.69. O sistema deverá possuir relatórios para fechamento da folha de pagamento de 

acordo com necessidade da instituição. 

3.39.70. O sistema deverá gerar relatórios de demonstrativo de cálculo individual de 

funcionários. 

3.39.71. O sistema deverá gerar valores agregados por tipo de funcionários. 

3.39.72. O sistema deverá gerar valores agregados por contas contábeis. 

3.39.73. O sistema deverá gerar relatório de Ficha Financeira Anual individual para 

cada funcionário. 

3.39.74. O sistema deverá gerar relatório de espelho de crédito bancário   

 

3.40. COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

3.40.1. O sistema deverá possibilitar a confecção de modelos padronizados de 

comunicações administrativas (atos, memorandos, ofícios, portarias e outros). 

3.40.2. O sistema deverá manter os registros das pessoas interessadas em cada 

documento, com informações dos cargos e fundamentação legal do documento. 

3.40.3. O sistema deverá manter os registros de documentos vinculados ao documento 

principal. 

3.40.4. O sistema deverá gerar os documentos de comunicação administrativa 

automaticamente, em editor de texto, com base no modelo e nas informações digitadas. 

Os documentos gerados pelo sistema deverão ser armazenas digitalmente no banco de 

dados. 

3.40.5. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de comunicação administrativa. 

3.40.6. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de locais de publicação de comunicações administrativas. 

3.40.7. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de origem da comunicação administrativa, vinculada à tabela de lotação. 
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3.40.8. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de autoridades responsáveis pelas comunicações administrativas. 

3.40.9. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão da tabela de natureza de comunicação administrativa. 

3.40.10. O sistema deverá permitir modificar os modelos dos documentos. 

3.40.11. O sistema deverá permitir alterar o documento gerado em editor de textos. 

3.40.12. O sistema deverá permitir a inclusão de documento digital em arquivo 

vinculando-o ao registro da comunicação administrativa. 

3.40.13. O sistema deverá permitir a busca das comunicações administrativas através de 

filtros: tipo de instrumento, origem, modelo, ano, número, período, processo 

administrativo, verbete e interessado. 

3.40.14. O sistema deverá permitir a inclusão de imagens digitalizadas ao documento de 

comunicação administrativa. 

 

3.41.  PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

3.41.1. O sistema deverá manter informações sobre os processos administrativos voltados à 

administração de pessoal. 

3.41.2. O sistema deverá permitir a composição de grupos e comissões interessados nos 

processos administrativos. 

3.41.3. O sistema deverá manter informações acerca da tramitação do processo administrativo 

e respectivos despachos nas diversas lotações em que tramitou. 

3.41.4. O sistema deverá registrar as ocorrências durante o processo de tramitação indicando 

os autores dos atos. 

3.41.5. O sistema deverá permitir que as comunicações administrativas possam ser vinculadas 

ao processo. 

3.41.6. O sistema deverá permitir inclusão de imagens ao processo administrativo.  

 

3.42.  MEDICINA DO TRABALHO 

3.42.1. O sistema deverá permitir a inclusão dos procedimentos médicos relacionados com a 

tabela da Associação Médica Brasileira (AMB). 

3.42.2. O sistema deve manter a codificação das doenças associadas às pessoas conforme o 

Código Internacional de Doenças (CID). 

3.42.3. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e exclusão de 

tabela de categorias do CID. 

3.42.4. O sistema possuir metodologia de busca de informações da tabela de categoria de 

CID, através dos campos nome do procedimento e código institucional da categoria do 

CID. 

3.42.5. O sistema deverá permitir a classificação do resultado da busca de categoria de CID 

dinamicamente pelo usuário através dos campos descrição e código da categoria CID. 

3.42.6. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e exclusão de 

tabela CID. 
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3.42.7. O sistema deverá possuir metodologia de busca de informações da tabela de CID, 

através dos campos descrição do CID, código internacional da doença, e código 

institucional da categoria do CID. O resultado da busca poderá ser classificado 

interativamente pelo usuário através dos campos código CID, descrição do CID e 

categoria da doença. 

3.42.8. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e exclusão de 

tabela especialidade AMB (Associação Médica Brasileira). 

3.42.9. O sistema deverá possuir mecanismo de busca de informações da tabela de 

especialidade AMB, através dos campos descrição da especialidade e código da 

especialidade AMB. 

3.42.10. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tabela procedimento AMB (Associação Médica Brasileira). 

3.42.11. O sistema deverá possuir metodologia de busca de informações da tabela de 

procedimento AMB, através dos campos descrição do procedimento, especialidade do 

procedimento e código do procedimento AMB. 

3.42.12. O sistema deverá possuir registro das entidades credenciadas a prestar serviços 

médicos, previamente cadastrados, com o cadastramento do fundamento legal de 

credenciamento. 

3.42.13. O sistema deverá possuir metodologia de busca de informações de 

credenciados para serviços médicos, através do nome da entidade, área e especialidade 

médica. 

3.42.14. O resultado da busca poderá ser classificado interativamente pelo usuário 

através dos campos nome do credenciado, área e especialidade de atuação médica. 

3.42.15. O sistema deverá possuir registro dos médicos, indicando a área e 

especialidade médica. 

3.42.16. O sistema deverá possuir metodologia de busca de informações de servidores 

médicos, através do nome, área e especialidade médica. 

3.42.17. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão da tabela de áreas de credenciamento médico. 

3.42.18. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de especialidades de credenciamento médico, vinculando à respectiva área de 

atuação. 

3.42.19. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de exames médicos, com indicadores de normalidade por faixa de idade e sexo. 

3.42.20. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de vacinas, com indicadores de periodicidade por faixa etária e sexo. 

3.42.21. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de ações de saúde. 

3.42.22. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e 

exclusão de tipos de atendimento médico. 

3.42.23. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de relatórios das tabelas 

médicas em tela, formatado para impressão.  

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

86 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

 

3.43.  SEGURANÇA DO TRABALHO 

3.43.1. O sistema deverá manter informações relacionada os membros dos grupos de Serviço 

Especial de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

3.43.2. O sistema deverá manter o histórico das ocorrências de acidentes de trabalho, os 

respectivos envolvidos e as ações adotadas para cada ocorrência. 

3.43.3. O sistema deverá manter controle de equipamentos de segurança com relação à 

garantia, revisão e localização do equipamento de segurança. 

3.43.4. O sistema deverá manter histórico das pessoas que utilizaram o equipamento em 

determinado período. 

3.43.5. O sistema deverá armazenar informações do monitoramento de ambiente de trabalho 

seguro.  

 

3.44.  GRUPOS E COMISSÕES 

3.44.1. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e exclusão de 

grupos e comissões. 

3.44.2. O sistema deverá possuir buscas de grupos e comissões através do nome do grupo, 

período do grupo, ano de referência, tipo de grupo, membro do grupo (pessoa), e ato de 

instituição do grupo. 

3.44.3. O resultado da busca deverá ser classificado dinamicamente a critério do usuário, 

através dos campos: nome do grupo, data início do grupo, data fim do grupo, ano e tipo 

de grupo ou comissão. 

3.44.4. O sistema deverá permitir o cadastro de grupo ou comissão com a inclusão dos dados 

da fundamentação legal para a criação e extinção do grupo. 

3.44.5. O sistema deverá manter histórico dos membros do grupo, contendo informações 

início e fim de atividade, se atividade é remunerado e os fundamentos legais de inclusão 

e exclusão da pessoa no grupo ou comissão. 

3.44.6. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e exclusão de 

tabela de tipos de grupos e comissões. 

3.44.7. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, inclusão, alteração e exclusão 

tipos de membros dos grupos e comissões. 

3.44.8. O sistema deverá possuir mecanismos de geração de relatório das informações de 

grupos e comissões em tela, formatado para impressão. 

3.44.9. O sistema deverá permitir que os grupos sejam indicados para composição de 

comissões específicas no sistema de recursos humanos. 

 

3.45.  APOSENTADORIA 

3.45.1. O sistema deverá manter o histórico de aposentadoria dos servidores conforme a 

normas legais para lançamento em folha de pagamento. 
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3.45.2. O sistema deverá fornecer o histórico de aposentadoria e prever a possibilidade de 

reversão da aposentadoria, a pedido do servidor, por ordem judicial ou decisão 

administrativa. 

3.45.3. O sistema deverá fornecer o mapa de tempo de serviço para análise das condições de 

aposentadoria dos servidores. 

3.45.4. O sistema deverá conter no mapa de tempo de serviço a contagem de tempo bruto dos 

funcionários, inclusive os tempos averbados de outros órgãos, o abatimento das faltas, 

suspensões e licenças prêmio, e calcular o tempo líquido de serviço em dias. 

3.45.5. O sistema deverá permitir que o tempo de serviço calculado seja transformado em 

anos, meses e dias conforme as normas legais para cálculo de tempo de serviço do 

servidor. 

3.45.6. O sistema deverá permitir o lançamento das informações da pensão com a inclusão 

dos fundamentos legais para a concessão da aposentadoria. 

3.45.7. O sistema deverá informar as previsões de aposentadoria dos servidores de acordo 

com as diversas modalidades de aposentadoria: aposentadoria proporcional ou integral, 

por tempo de serviço, por idade ou compulsória. 

3.45.8. O sistema deverá gerar relatórios de certidão para fins de aposentadoria, certidão para 

finas de aquisição de adicionais, certidão de tempo de serviço para averbação no INSS, 

certidão de contagem de tempo para outros órgãos e declaração de tempo de serviço para 

outros órgãos. 

3.45.9. O sistema deverá emitir as certidões e declarações em editor de texto de forma 

automaticamente, com possibilidade de alteração das informações. 

3.45.10. O sistema deverá gerar o cálculo de tempo de contribuição automaticamente. 

3.45.11. O sistema deverá gerar o cálculo de tempo para fins de abono de permanência 

automaticamente.  

 

3.46. GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

3.46.1. INVENTÁRIO DE CONHECIMENTO  

3.46.1.1. Módulo responsável pela consolidação de informações dos servidores, deverá 

funcionar como um inventário de competências e qualificações profissionais, além 

das informações cadastrais entendidas como indispensáveis para o gerenciamento de 

pessoas. O módulo deverá alimentar todos os outros sistemas de Gestão de Pessoas e 

deverá ser alimentado por eles, integrando-se nas diversas fontes de dados de 

Servidores existentes. Não serão permitidas replicações de dados cadastrais em 

nenhuma das soluções constantes no objeto desta contratação. 

3.46.1.2. O sistema deverá manter em cadastro único de pessoas todas as informações 

exigidas para composição do inventário de conhecimento. O sistema deverá coletar 

automaticamente regras, históricos e informações necessárias para aplicação dos 

ciclos avaliativos de todos os servidores. 

3.46.1.3. O sistema deverá apresentar informações sobre nível de escolaridade, 

distribuição de género, mapa de gerações e distribuição de pessoas por unidade 

separadas por género de toda a força de trabalho.  
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3.46.1.4. O sistema deverá apresentar para os servidores ativos as informações básicas do 

cadastro pessoal, tais como: nome, código-matrícula, unidade atual, processo atual, 

mapa de competências do processo atual, informações sobre meta e planos de 

desenvolvimento. No caso de gestores, o sistema deverá apresentar todas as 

informações de todos os membros da equipe para o titular ou substituto da unidade. 

 

3.46.2. PROCESSOS DE TRABALHO 

3.46.2.1. Módulo responsável pela manutenção de todas as informações relacionados as 

diretrizes de avaliações de todos os servidores respeitando as características 

individuais de cada cargo, processos ou função, perfil, tipo de carreira e atribuições 

legais.  

3.46.2.2. O módulo deverá manter as informações básicas de cada processo de trabalho, 

conjunto de competências necessárias para a execução do processo com os seus 

respectivos níveis de domínio separados por competência, atividades, formação 

acadêmica, ferramentas e conhecimentos técnicos necessários para o exercício pleno 

das atividades.  

3.46.2.3. O módulo deverá permitir a vinculação dos itens cadastrados às unidades e 

servidores e sugerir com base nos módulos de avaliação os servidores aptos a 

executar o processo de trabalho. 

3.46.2.4. A estrutura deverá conter no mínimo: 

3.46.2.4.1. Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão de macroprocesso. 

 

3.46.3. MACROPROCESSO 

3.46.3.1.1.  Nome, Descrição e Objetivos.  

 

3.46.4.  PROCESSO 

3.46.4.1.1.  Nome, Perfil, Atribuições, Definição, Status, Competências vinculadas, 

Proficiência requerida por competencia, Conhecimentos técnicos, Formação acadêmica 

exigida para execução do processo, Unidades organizacionais vinculadas, Pessoas 

vinculados e Pessoas aptas para executar o processo 

 

3.46.5. ATIVIDADES DO PROCESSO 

3.46.5.1.1.  Processo, Nome, Descrição, Sequencia de processamento e Status. 

 

3.46.6.  PERFIL 

3.46.6.1.1. Descrição, Escala associada, Status, Indicador de perfil gestor, Grupo de 

competência vinculado e Pesos dos grupos vinculados. 

3.46.7. O sistema deverá integrar-se com as demais áreas de desenvolvimento constantes neste 

termo.  

3.46.8. O módulo de processo deverá reunir todas as informações referentes aos processos de 

trabalho dos servidores  
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3.46.9. Deverá conter todos os critérios passíveis de avaliação, tais como: competências, 

conhecimentos, critérios para evolução do cargo/carreira, requisitos mínimos de 

competências, experiência para subsidiar processos seletivos internos e movimentas 

utilizando todo o inventário de conhecimento e dados avaliativos.  

3.46.10. Deverá apresentar árvore de dependência e hierarquia dos processos de trabalho 

com o número de servidores associados ao processo e unidades vinculadas.  

3.46.11. O sistema deverá permitir que os processos de trabalho sejam classificados por 

perfil de execução para que sejam distribuídos de acordo com o contexto de trabalho dos 

servidores, tais como: administração, apoio, consultivo ou finalístico.  

3.46.12. O sistema deverá permitir configurar os perfis separadamente com definição de 

pesos para consolidação dos ciclos avaliativos. O sistema deve manter o histórico de todas 

os processos de trabalho executados por cada servidor. 

 

3.47. PLANEJAMENTO 

3.47.1. Deverá permitir o cadastro do mapa estratégico, perspectivas, além do cadastro e 

vinculação dos objetivos estratégicos, indicadores e metas. Deverá, ainda, permitir 

vincular os processos de trabalho aos objetivos estratégicos. Permitirá o cadastro de metas 

intermediárias e individuais, que constituirão as dimensões de resultado das unidades e 

dos servidores. 

3.47.2. Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão. 

 

3.47.3.  MAPA ESTRATÉGICO 

3.47.3.1. Descrição, Início do período estratégico, Fim do período estratégico, Status e 

Upload do mapa 

 

3.47.4.  PERSPECTIVA 

3.47.4.1. Descrição, Comentário, Ordem de apresentação e Status 

 

3.47.5.  TEMA ESTRATÉGICO 

3.47.5.1. Tema estratégico e Status.  

 

3.47.6. OBJETIVOS 

3.47.6.1. Tema estratégico, Objetivo, Fatores críticos de sucesso, Ordem de apresentação, 

Status, Indicadores e Processos vinculados. 

 

3.47.7.  INDICADOR 

3.47.7.1. Nome do indicador, Descrição e Periodicidade  

 

3.47.8. META  

3.47.8.1. Descrição da meta e Status 

 

3.47.9.  META INDIVIDUAL 
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3.47.9.1. Categoria, Exercício, Tema estratégico, Metas organizacionais associadas, 

Descrição da meta, Peso, Observação, Data de início, Data de conclusão, Prioridade, 

Status, Evidências e Aprovação pelo gestor 

3.47.10. O sistema deverá manter todas as informações do plano estratégico do órgão. O 

sistema deverá permitir a vinculação dos processos de trabalho no plano estratégico para 

que sejam levantadas informações sobre a quantidade e qualidade da força de trabalho 

para execução da estratégia.  

3.47.11. O sistema deverá permitir que os servidores cadastrem metas e definam ações 

com base no desdobramento estratégico do órgão. O sistema deverá permitir que as metas 

individuais sejam vinculadas as metas organizacionais.  

 

3.48. COMPETÊNCIAS 

3.48.1. Módulo estruturado para permitir o cadastro e manutenção de competências mapeadas, 

vinculação aos níveis de proficiência, grupos e processos, inseridos nos módulos de gestão 

de pessoas, bem como, a criação de perfis de competências (específicas, técnicas, 

comportamentais, gerenciais e legais) relacionadas aos processos de trabalho de cada 

pessoa. 

3.48.2. Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão 

 

3.48.2.1. MAPA DE COMPETÊNCIA 

3.48.2.1.1. GRUPO DE COMPETÊNCIA 

3.48.2.1.1.1. Categoria, Descrição do grupo, Definição do grupo, Ordem de 

apresentação e Status. 

3.48.2.1.2. CONHECIMENTO 

3.48.2.1.2.1. Descrição e Status 

3.48.2.1.3. ITENS DE CONHECIMENTO 

3.48.2.1.3.1. Conhecimento, Descrição, Indicador de competência técnica, 

Status e Ferramentas vinculadas. 

3.48.2.1.4. HABILIDADES 

3.48.2.1.4.1. Descrição e Status.  

3.48.2.1.5. FERRAMENTAS 

3.48.2.1.5.1. Descrição e Status 

3.48.2.1.6. ATITUDES 

3.48.2.1.6.1. Descrição e Status 

3.48.2.1.7.  COMPETÊNCIAS 

3.48.2.1.7.1. Grupo de competencia, Nome, Definição, Tipo de associação, 

Status, Peso, Conhecimentos associados, Habilidades associadas, 

Atitudes associadas e Processos associados. Comportamento observável: 

Indicador, Definição, Autonomia e Status 

3.48.3. O sistema deverá permitir a construção de mapas de competências para atender as 

diversas necessidades avaliação e desenvolvimento dos servidores.  
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3.48.4. O mapa de competência deverá reunir todas as informações exigidas no módulo de 

competências.  

3.48.5. O sistema deverá permitir vincular, sempre que necessário, as competências aos demais 

módulos existentes neste termo.  

3.48.6. O sistema deverá permitir associar as competências aos processos, cargos e funções 

existentes na administração.  

3.48.7. O sistema deverá permitir que as competências sejam avaliadas.  

3.48.8. O sistema deverá permitir a inclusão de competências em ciclos de avaliação em 

execução, caso haja alteração no contexto de trabalho dos servidores.  

3.48.9. O sistema deverá manter o registro de todas as competências avaliadas.  

 

3.49. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

3.49.1. Deverá registrar, acompanhar e guardar as informações sobre competências, metas de 

desempenho e de desenvolvimento de cada servidor.  

3.49.2. Módulo deverá permitir o avaliar constantemente todas as dimensões do plano de 

desenvolvimento do Servidores, registro de feedback, gerenciamento da execução das 

metas pactuadas ou estabelecidas de forma completamente eletrônica.  

3.49.3. Deverá apresentar os resultados de desempenho individual, unidades e desempenho 

global. 

3.49.4. Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão 

 

3.50. AVALIAÇÃO DE METAS 

3.50.1.1.1.  Descrição, Objetivos, Exercício, Data início, Data de conclusão, Status, 

Indicadores de carreira vinculados, Peso do indicador vinculado, Unidades 

avaliadas, Pessoas avaliadas, Grupos de competências associadas , Perfis 

associados, Fonte de avaliação, Peso da fonte de avaliação, Data de início da 

avaliação pela fonte, Data fim de avaliação pela fonte, Evento, Data de início 

do evento, Data final do evento, Indicador de Carreira: Tipo de indicador de 

carreira, Descrição, Definição do indicador, Escala: Descrição, Definição da 

escala, Status, Freqüência da escala, Sigla, Descrição, Definição conceitual, 

Pontos, Descrição operacional e Definição operacional. 

 

3.50.1.2.  MAPA DE AVALIAÇÃO 

3.50.1.2.1.  Permitir o acesso aos formulários de avaliação separados por fontes de 

avaliação, indicadores de carreira avaliados, Permitir filtrar formulários de 

avaliação por pessoa, Permitir inserção de feedbacks, Permitir avaliação das 

competências separadas por grupo de competencia, Permitir o registo de 

proficiência por comportamento observável vinculado à competencia, Permitir 

o registo de comentários por competência avaliadas e Permitir a avaliação das 

metas 

 

3.50.1.3.  FEEDBACK 
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3.50.1.3.1.  Pessoa, Exercício, Tipo de registro, Assunto, Descrição do feedback e 

Registros de comentários 

 

3.50.1.4. SELEÇÃO DE CONHECIMENTOS 

3.50.1.4.1. Descrição da competencia e Nível de proficiência requerido.  

 

3.50.1.5. AVALIADOR EXTERNO 

3.50.1.5.1. Nome, CPF, e-Mail do avaliador, Telefone do avaliador, Data de validade 

do acesso e Status 

3.50.1.6. O sistema deverá gerar automaticamente, com base no contexto de trabalho do 

servidor, formulários para avaliação de competências e metas.  

3.50.1.7. O sistema deverá permitir a inclusão de múltiplas fontes de avaliação para 

atender os modelos 90º, 180º e 360º.  

3.50.1.8. O sistema deverá permitir ajustar o peso da avaliação de cada uma das fontes de 

avaliação.  

3.50.1.9. O sistema deverá gerar automaticamente os formulários respeitando a unidade 

organização, mapa de competências e organização hierárquica de servidores gestores 

e não gestores.  

3.50.1.10. O sistema deverá gerar automaticamente formulários de avaliação para titulares 

e substitutos.  

3.50.1.11. Deverá permitir a validação dos formulários avaliados pelos substitutos.  

3.50.1.12. O sistema deverá permitir que os formulários de avaliação sejam transferidos 

para gestores ativos do órgão.  

3.50.1.13. O sistema deverá gerar automaticamente formulários de avaliação em caso de 

movimentação e/ou alteração do contexto de trabalho.  

3.50.1.14. O sistema deverá manter o registro de todos os registros de avaliação dos 

servidores.  

3.50.1.15. O sistema deverá, com base no cadastro do servidor, selecionar os servidores 

passíveis de avaliação de competências, resultados e estágio probatório.  

3.50.1.16. O sistema deverá seguir todos os requisitos legais para avaliação das 

competências obrigatórias previstas na lei.  

3.50.1.17. O sistema deverá atualizar automaticamente os formulários de avaliação no caso 

de alteração nos mapas de competências dos servidores.  

 

3.51. DESENVOLVIMENTO 

3.51.1. Módulo de gerenciamento de informações sobre capacitação profissional, 

indispensável, também, para a implantação do sistema de gestão estratégica de pessoas.  

3.51.2. Deverá garantir a qualidade da informação cadastrada referente às atividades que 

envolvem capacitação profissional ou desenvolvimento de competências contendo 

estrutura de grupos, subgrupos, áreas e conteúdos programáticos e formas de aquisição 

vinculada a cada grupo educacional.  
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3.51.3. O módulo deverá integrar-se com os demais módulos existentes e deverá com base no 

sistema de avaliação e análise de gaps sugerir ações educacionais para reduzir os gaps de 

competências dos servidores.  

3.51.4. Módulo deverá conter, ainda, o cadastro dos Planos de Desenvolvimento de 

Competências Individuais, atreladas às competências elaboradas com base nas 

necessidades identificadas a partir dos resultados dos módulos de avaliação. 

3.51.4.1.  Cadastro, consulta, edição, aprovação, visualização e exclusão 

 

3.51.4.1.1.  GRUPO EDUCACIONAL 

3.51.4.1.1.1. Descrição, Forma de aquisição e status, Subgrupo educacional, 

Grupo, Descrição, Status, Grupos de competências associados e 

Conhecimentos associados 

 

3.51.4.1.2.  FORMAS DE AQUISIÇÃO 

3.51.4.1.2.1.1. Descrição e Status 

 

3.51.4.1.3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.51.4.1.3.1.1. Descrição, Grupo educacional, Subgrupo e Status 

 

3.51.4.1.4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 

3.51.4.1.4.1. Exercício, Grupo educacional, Tema, Conteúdo programático, 

Forma de aquisição, Observação, Data de conclusão, Status e Upload de 

arquivos. 

3.51.5. Deverá permitir o cadastro de estrutura educacional contento: área geral de formação, 

especialidade, tema e conteúdo programático.  

3.51.6. Deverá permitir, a partir da estrutura educacional, criar planos de desenvolvimento 

individual.  

3.51.7. Deverá permitir associar os grupos de desenvolvimento às competências. 

 

3.52. MONITORAMENTO:  

3.52.1. Módulo deverá permitir o monitoramento do desempenho e informações sobre 

evolução na carreira, progressões, promoções, movimentações, frequência, licenças e 

afastamentos, resultados avaliativos e planos de desenvolvimento.  

3.52.2. Acompanhamento Individual, Tabela Salarial, Faixa Salarial, Cargo, Regime de 

contratação, Classe, Características do cargo, Função, Formações acadêmicas vinculadas, 

Competências vinculadas, Painel de acompanhamento individual: Tempo de serviço, 

Processo executado, Pontuação individual, Média de pontos das pessoas da mesma 

unidade, Pontuação média da organização, Formações acadêmicas, Escore de competência 

por fonte de avaliação, Gráfico de desempenho individual, Gráfico de pontos por 

competência, Distribuição de metas por status, Distribuição de metas por peso, 

Distribuição de ações de desenvolvimento por status, Análise do desempenho nos 

conhecimentos e ferramentas. 
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3.52.3.  Painel de acompanhamento das equipes avaliadas: Número de pessoas avaliadas, 

Média de pontos da equipe, Média de pontos da unidade, Média de pontos da organização, 

Quadro de acompanhamento, Nome, Quantidade de metas, Quantidade de iniciativas de 

desenvolvimento, Número de feedbacks realizados por pessoa, Número de competências 

mapeadas versus competências avaliadas por pessoa, Quadro de desempenho dos 

avaliados, Escore geral, Média do escore por competência, Distribuição dos resultados por 

proficiência da avaliação, Distribuição de metas da equipe por status e Distribuição de 

ações de desenvolvimento da equipe por status.  

3.52.4. Análise dos gaps de competência: Grupo de competência, Competência, Pontos 

requeridos, Autoavaliação, Gap autoavaliação, Avaliação do gestor, Gap avaliação do 

gestor, Avaliação da equipe, Gap avaliação da equipe, escore consolidado das fontes de 

avaliação e Gap final 

3.52.5. O sistema deverá manter registros de todas as informações que compõe a carreira dos 

servidores.  

3.52.6. Deverá apresentar em forma de gráfico ou relatório, informações sobre a evolução do 

cargo, crescimento salarial, funções exercidas e gratificações.  

3.52.7. Deverá apontar de forma gráfica o quadro de desempenho do servidor, mapa de 

competências avaliadas, relatório de gaps, desenvolvimento e formação, treinamentos e 

aperfeiçoamentos.  

3.52.8. Deverá permitir análise comparativo dos resultados.  

3.52.9. Deverá apresentar indicadores de faltas, licenças, afastamentos, adicionais de 

qualificação.  

3.52.10. Deverá sugerir de maneira automática, com base nos registros de avaliação e análise 

de gap, ações de desenvolvimento vinculadas ao plano educacional do órgão.  

3.52.11. Deverá permitir geração de relatórios e consultas para análise de progressão e 

promoção com base nos dados avaliados e inventário de conhecimento. 

4. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 

4.1. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 

4.1.1.  O planejamento da implantação deve contemplar, entre outros, o plano de projeto 

no qual será detalhado e relacionado ao planejamento da implantação, considerando 

todas as áreas de conhecimento seguindo as melhores práticas do gerenciamento de 

projetos, com no mínimo: 

4.1.1.1. Detalhamento do Projeto 

4.1.1.2. Processos de Implementação 

4.1.1.3. Processos da Solução de TI, objeto desta contratação 

4.1.1.4. Gerenciamento de Projeto 

4.1.1.5. Gerenciamento de Processos 

4.1.1.5.1. Métodos de análise dos Processos 

4.1.1.5.2. Diagnóstico 

4.1.1.5.3. Implementação de melhorias 

4.1.1.6. Aspectos Tecnológicos 
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4.1.1.7. Infraestrutura 

4.1.1.8. Equipe Técnica 

4.1.1.9. Forma de Treinamento e Transferência de Conhecimento 

4.1.1.10. Cronograma 

4.1.2.  O planejamento deverá contemplar a implantação de todos os requisitos 

funcionais descritos acima. 

 

4.2. INSTALAÇÃO 

4.2.1.  A instalação de todos os componentes necessários ao funcionamento da Solução 

de TI será no ambiente do CONTRATANTE, de forma a atender às necessidades de 

processamento e visando ao pleno atendimento de todos os requisitos de negócio e 

técnicos, conforme descritos neste documento e em seus anexos. 

4.2.2.  A instalação da Solução de TI incluirá:  

4.2.2.1. Instalação e configuração da Solução Integrada de Gestão de Pessoas nos 

ambientes de Homologação e Produção; 

4.2.2.2. Sob demanda, Instalação e configuração dos softwares necessários para a gestão 

do ciclo de vida da Solução, ao longo da execução contratual, incluindo, 

componentes adicionais necessários ao bom funcionamento da Solução de TI, 

tanto para produção quanto para manutenção; 

4.2.3.  Integrações e configurações necessárias com os softwares de apoio instalados no 

ambiente computacional do CONTRATANTE. 

4.2.4.  Sob demanda, a Solução deverá ser configurada para que, em caso de 

emergência, possa estar disponível para utilização no Data Center de contingência. 

4.2.5.  Sob demanda, a Solução poderá ser instaladas em outros ambientes 

computacionais do CONTRATANTE, para o pleno atendimento das características de 

negócio e arranjo tecnológico. 

 

4.3. MIGRAÇÃO 

4.3.1. A extração dos dados dos sistemas legados será realizada com o auxílio da 

CONTRATANTE seguindo rigorosamente os passos definidos no Plano de Migração. 

4.3.2. Caberá a CONTRATADA analisar e padronizar os dados necessários para o 

pleno funcionamento da Solução de TI. 

4.3.3. A CONTRATANTE disponibilizara apoio técnico para subsidiar a 

CONTRATADA no trabalho de elaboração dos scripts de migração e nas regras de 

correlação dos campos dos sistemas legados e Solução de TI. 

4.3.4. O Plano de Migração, deverá conter no mínimo: 

4.3.4.1. Mapeamento das bases de migração 

4.3.4.1.1. Banco de Dados 

4.3.4.1.2. Planilhas 

4.3.4.1.3. Sistemas Complementares 

4.3.4.2. Planejamento das migrações contemplando dados históricos. 

4.3.4.3. Dados Pessoais; 
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4.3.4.4. Dados Funcionais; 

4.3.4.5. Dados Financeiros; 

4.3.4.6. Métodos utilizados; 

4.3.4.7. Procedimentos relativos à adequação dos dados: inexistência e complementação. 

4.3.5. A CONTRATANTE validará os produtos da Migração no ambiente de 

homologação. 

4.3.6.  A migração não poderá causar nenhuma perda de informação que comprometa a 

segurança, consistência, e dados relevantes para a composição da vida funcional dos 

servidores da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.3.7.  Para dados considerados obrigatórios na Solução e que sejam inexistentes, 

inconsistentes ou incompletos nos sistemas de gestão de pessoas, a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ definirá, com auxílio da CONTRATADA, a ação a 

ser tomada para efetuar a migração da informação. 

4.3.8.  Após a homologação final da migração, quaisquer correções ou complementações 

de informações necessárias deverão ser realizadas na própria Solução, sob a orientação da 

CONTRATADA. 

 

4.4. INTEGRAÇÕES 

4.4.1.  A integração dos sistemas legados será realizada com o auxílio da 

CONTRATANTE seguindo rigorosamente os passos definidos no Plano de Integração. 

4.4.2.  A CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA documentação onde 

constem todos os sistemas legados previstos para integração. 

4.4.3.  A CONTRATADA deverá descrever, se for o caso, as modificações de interface 

desenvolvidas para atender as necessidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ. 

4.4.3.1. Documentação com as especificações do serviço de integração 

4.4.3.1.1. Forma e método de autenticação 

4.4.3.1.2. Elementos, Chaves e Parâmetros 

4.4.3.1.3. Formatos 

4.4.3.1.4. Tipos HTTP e/ou HTTPS 

4.4.3.2. Exemplos de utilização. 

4.4.3.3. Pré-requisitos para consumo dos serviços. 

 

4.5. MANUAIS DA SOLUÇÃO 

4.5.1.  Manual do usuário contendo todas as informações necessárias para que os 

usuários possam consultar o funcionamento da Solução de TI com orientações 

operacionais referentes a cada funcionalidade.  

4.5.2.  Deverá apresentar operações e uso de todas as funcionalidades da Solução de TI, 

de forma clara e simples.  

4.5.3.  Deve ser organizado na forma de tópicos selecionados de acordo com o contexto. 
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4.5.4.  Atualização deve ser sistemática, ocorrendo sempre que houve qualquer 

alteração na Solução de TI que impacte a interação com os usuários.  

 

4.6. UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO - UST 

4.6.1. A CONTRATADA deverá utilizar a Unidade Técnica de Serviço (UST) para 

medir o esforço de implementação e o monitoramento necessário para parametrização 

das funcionalidades previstas neste Termo de Referência. 

4.6.1.1. ETAPAS PARA CÁLCULO 

4.6.1.1.1. Identificação e atribuição de complexidade para o cenário alvo (tela, 

módulo ou processo etc.). 

4.6.1.1.2. Quantidade de regras de negócio, regras de apresentação e integrações 

necessárias para adaptação do cenário alvo. 

4.6.1.1.3. Processos, Fluxos e Abrangência das operações de monitoramento para 

operação assistida. 

4.6.1.1.4. Fórmula. 

UST = COMPL * BPM * SERV * INTERFACE 

Item Descrição 

COMPL Fator relativo à complexidade do cenário 

BPM Fator que indica a existência de fluxos de processos 

SERV 
Fator que indica a necessidade de implementação 

de serviços 

INTERFACE 
Fator que indica a necessidade de mudança de 

interface 

 

4.6.1.2. CENÁRIO ALVO 

4.6.1.2.1. É conjunto de fatores que será medida, como por exemplo, “Realizar o 

Ingresso do Servidor”. Cenários podem ter complexidade baixa, média ou 

alta, e está complexidade é obtida a partir da análise dos eventos contidos nas 

telas do cenário (listas, caixas de texto, combos, tabelas, validações etc.). A 

complexidade do cenário determina o valor da variável COMP 

(Complexidade), da fórmula de cálculo de UST, conforme tabela a seguir. 

 

Complexidade Descrição Fator 

Baixa 

Cenário composto por componentes simples 

(combos, caixas de texto, check box, radio etc.). 1 

Média Cenário composto por múltiplas listas e tabelas 1,25 
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associativas com interdependência e validações. 

Alta 

Cenários que apresentem recursos como diagramas, 

entrada de fórmulas, validações, gráficos e 

elementos gráficos personalizados 
1,5 

 

4.6.1.3. SERVIÇOS e PROCESSOS - BPM 

4.6.1.3.1. O fator BPM significa que o cenário contém fluxo(s) de processo(s). O 

fator SERV (serviço) indica se o cenário possui de implementação de algum 

serviço necessário para execução dos processos, tais como: validação de 

dados cadastrais, autenticações, autorizações etc. 

 

Fator Não Possui Possui 

SERV 
1 

1,15 

BPM 
1 

1,6 

4.6.1.4. INTERFACE 

4.6.1.4.1. Os pontos de interface são obtidos através da soma dos pontos de regra de 

negócio (PRN), pontos de regra de apresentação (PRA) e pontos de 

integração do cenário (INT). A cada uma dessas três variáveis é atribuído um 

valor conforme as quantidades de regras de negócio, apresentação e 

integrações no cenário avaliado. Assim, o quantitativo de Pontos de Interface 

(PI) utiliza a fórmula: 

INTERFACE = PRN + PRA + INT 

4.6.1.4.1.1. PONTOS DE REGRA DE NEGÓCIO 

4.6.1.4.1.1.1. São consideradas regras de negócio aquelas conceitualmente 

relacionadas ao negócio da Solução de TI, como: validações que 

exijam processamento de banco de dados; carregamentos de 

dados a partir de validações; validações de dados que envolvam 

desvio no fluxo do cenário (fluxo alternativo) e semelhantes. O 

valor é atribuído conforme a quantidade de regras de negócio 

distintas implementadas no cenário medido, considerando a tabela 

abaixo. 

 

PRNs Pontos 

Nenhuma Regra 
0 
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1 a 3 Regras 
13 

4 a 6 Regras 
39 

7 ou mais Regras 
77 

4.6.1.4.1.2. PONTOS DE REGRA DE APRESENTAÇÃO 

4.6.1.4.1.2.1. São consideradas regras de interface aquelas que dizem 

respeito a comportamento de componentes do processo, 

incluindo: mostrar/ocultar informações, campos ou botões que 

não envolvam condição negocial; obrigatoriedade; validações que 

não envolvam busca em banco de dados ou integrações, e regras 

de interdependência entre informações do próprio formulário. O 

valor correspondente é atribuído conforme a quantidade de regras 

de apresentação distintas implementadas no cenário medido, 

considerando a tabela abaixo. 

 

PRAs Pontos 

Nenhuma Regra 
0 

1 a 5 Regras 
13 

6 a 10 Regras 
39 

11 ou mais Regras 
77 

4.6.1.4.1.3. PONTOS PARA INTEGRAÇÃO DE CENÁRIOS 

4.6.1.4.1.3.1. Considera-se integrações o acesso a sistemas ou a tabelas 

externas, por qualquer meio: web services, procedures, rest, json 

etc. São atribuídos conforme a quantidade de integrações distintas 

com outros sistemas implementadas no cenário medido, 

considerando a tabela abaixo. 

INTs Pontos 

Nenhuma Integração 
0 

1 ou 2 Integrações 
13 

3 ou 4 Integrações 
39 

5 ou mais Integrações 
77 
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4.6.2. O valor correspondente a cada UST será definido pela CONTRATADA de acordo 

com o valor unitário, constante na proposta comercial encaminhada conforme instruções 

contidas no Termo de Referência. 

4.6.3. O valor global dos serviços será calculado utilizando a fórmula abaixo. 

VALOR DA OS = USTs * VALOR DA UST 

 

4.7. CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO e OPERAÇÃO ASSISTIDA 

4.7.1.  Os serviços de consultoria, customização e operação assistida poderão ser executados 

concomitantemente as etapas de planejamento, parametrização e implantação para apoiar 

a implementação dos processos previstos neste Termo de Referência. 

4.7.2.  A implantação e o funcionamento da solução poderão ser acompanhados por técnicos 

da CONTRATADA, adaptando-a para tratar situações não previstas nas etapas de 

planejamento e implantação, solucionando dúvidas do corpo técnico e dos usuários da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, verificando o desempenho e 

disponibilidade da solução, entre outras atividades necessárias para estabilização da 

Solução de TI; 

4.7.3.  A execução da consultoria, customizações e operação assistida serão realizadas 

mediante emissão de Ordem de Serviço específica para este fim. 

4.7.4.  O quantitativo seguira as métricas previstas no catálogo de serviço e nas fórmulas 

previstas para cálculo das UNIDADES TÉCNICAS DE SERVIÇO - UST. 

4.7.5.  A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados e capacitados 

para atender os serviços de acordo com as especificações deste Termo de Referência. 

4.7.6.  As principais atividades a serem realizadas contemplam: 

4.7.7.  Realizar o levantamento e entendimento de processos, necessidades, funcionalidades, 

telas, regras de negócio e relatórios para que a solução se torne totalmente aderente a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.7.8.  Adaptação da solução e das tecnologias segundo os levantamentos realizados para a 

integração ou complementação de funcionalidades para absorção dos sistemas legados, 

bem como disponibilização dos dados, informações, recursos de visualização e 

manipulação de dados.  

4.7.9.  As adaptações poderão abranger todas as funcionalidades disponíveis desde que 

sejam para aprimorar os processos e adequar as funcionalidades ao contexto de negócio 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.7.10. Apoio a criação e alterações de processos, funcionalidades, telas e regras de negócio. 

4.7.11. Parametrização das ferramentas e das tecnologias que integrarão com a solução de 

acordo com as necessidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.7.12. Implantação de novas funcionalidades para itens já parametrizados para adequação de 

regras e parâmetros da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.7.13. Realizar a manutenção legal, em caso de mudança na legislação específica da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, banco de dados, sistemas e 

processos, sem prejuízos a Solução de TI. 

 

4.8. TREINAMENTO 
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4.8.1.  A equipe técnica da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ deverá 

ser capacitada em todos os processos da Solução de TI, de modo a assegurar a 

continuidade dos serviços de administração, folha de pagamento e gestão de pessoas. 

4.8.2.  A CONTRATADA deverá prestar todas as informações necessárias aos 

colaboradores que atuam nas unidades de Gestão de Pessoas e área de Tecnologia, 

mediante treinamento e capacitação para operar todas as funcionalidades da Solução de 

TI. 

4.8.3.  O treinamento deverá ser subdivido em tópicos específicos para usuários, 

gestores e técnicos de gestão de pessoal. 

4.8.4.  A CONTRATANTE poderá gravar os treinamentos presenciais para utilização 

no desenvolvimento dos seus servidores. 

4.8.5.  A CONTRATADA deverá propor um Plano de Capacitação contemplando todos 

os módulos que serão disponibilizados, incluindo a carga horária, quantidade de USTs, 

material que será entregue e os recursos necessários para a execução dos treinamentos. 

4.8.6.  A CONTRATADA deverá entregar o material que será utilizado com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para avaliação da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.8.7.  A CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias após 

o recebimento do material, os ajustes necessários e adequações das cargas horárias de 

treinamento de acordo com as políticas a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ. 

 

4.8.8.  CONTEÚDO MÍNIMO 

4.8.8.1. Equalização dos conhecimentos básicos sobre o modelo de gestão com foco nas 

funcionalidades do Sistema de TI. 

4.8.8.2. Visão geral do software. 

4.8.8.3. Administração do software (incluindo a gestão de usuários/definição dos perfis de 

acesso). 

4.8.8.4. Parametrização do software. 

4.8.8.5. Geração de consultas e relatórios. 

4.8.8.6. Operação do software voltada aos administradores, gestores das unidades e 

usuários. 

4.8.8.7. Consulta de dados e relatórios. 

4.8.8.8. Ao término do treinamento deverá ser entregue Certificado Oficial de 

Participação com detalhamento da carga horária e conteúdo ministrado, a todos os 

alunos que obtiverem frequência superior a 80%. 

4.8.8.9. A infraestrutura e equipamentos necessários para a realização dos treinamentos 

serão providenciados a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

4.8.8.10. O treinamento será avaliado pelos alunos, por meio de um formulário de 

avaliação de reação, a ser aplicado pela CONTRATADA ao final do último dia de 

aula de cada turma. A avaliação contemplará questões relacionadas aos 

procedimentos didático-pedagógicos, desempenho individual, apoio no curso, 

material e conteúdo. 
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4.8.9. A CONTRATANTE poderá solicitar, mediante justificativa formal ou baixo índice na 

avaliação, a substituição do professor responsável pelas aulas, adequação de material e 

conteúdo, o que deve ser prontamente atendido pela CONTRATADA, de modo a 

garantir a qualidade na transferência do conhecimento da Solução de TI para a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

A licitação destina-se à contratação de Empresa Especializada Fornecimento de Software de 

Gestão de Pessoas e Apoio Especializado para sua Implantação, Operação, Treinamento e 

Suporte, conforme descrito no Termo de Referência.  

 

Valor Total de R$ ______________ (____________________________________), detalhado a 

seguir: 

 

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

I 

Fornecimento de Solução Integrada de 

Gestão de Pessoas com licença de uso 

perpétuo, objetivando automatizar as rotinas 

de Administração de Pessoal, Folha de 

Pagamento e Gestão Estratégica de Pessoas. 

   

II 

Serviços de Suporte Técnico 

compreendendo manutenção corretiva, 

evolutiva, adaptativa e atualização de 

versões para incorporação de novas 

funcionalidades durante todo o período de 

vigência do suporte. 

   

III 
Migração dos dados e integração com 

sistemas legados. 
   

IV 

Serviço de Consultoria, Customização e 

Operação Assistida compreendendo a 

concepção e o desenvolvimento de novos 

módulos e funcionalidades; apoio 

especializado para parametrização e 

implantação. 

   

V Treinamento, sob demanda, para Gestores,    
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Usuários e Pessoal Técnico da 

CONTRATANTE.  

 

 A proposta a ser anexada no {PORTAL DE COMPRAS} pelo licitante quando da inserção do 

seu preço inicial não deverá conter nenhum identificação, sob pena de desclassificação.  

 Os dados de identificação da empresa somente deverão ser preenchidos e encaminhados pela 

empresa declarada vencedora, ou seja, após a fase de lances, quando da solicitação do envio 

da proposta ajustada pela Pregoeira.  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaro que, em ____/_____/_____, ás ______ horas, a empresa ________________________ 

CNPJ/MF sob o nº ________________________ visitou os locais onde será executado o objeto do 

Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022/DPE/PI, tomando conhecimento de todas as informações para a 

execução do objeto a ser licitado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.  

 

Local e data 

 

_____________________________________________ 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaro que, na qualidade de representante da empresa _________________________, CNPJ/MF sob 

o nº ________________________, sediada no endereço__________________, que a empresa 

supracitada entende não ser necessário realizar visita/vistoria técnica nos locais onde será executado o 

objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022/DPE/PI. Declaro, por fim, que me encontro ciente de que 

em nenhuma hipótese a Administração aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento 

das instalações. 

 

Local e data 

_______________________________________ 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 

 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

107 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

ANEXO VI 

ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO (DEMONSTRAÇÃO) 

 

ITEM CLASSIFICAÇÃO SIM NÃO 

1.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS       

2.1.O sistema deverá possuir arquitetura em três camadas 

(cliente, servidor de aplicação (WEB) e servidor de banco de 

dados).  Essencial     

2.2.O Sistema deverá possuir interface gráfica a ser executada 

por meio de produtos do tipo navegadores (browsers).  Essencial     

2.3.O sistema deverá ser compatível com o Google Chrome.  Essencial     

2.4.O sistema deverá ser compatível com o Mozilla Firefox.  Essencial     

2.5.Os textos das interfaces do aplicativo com o usuário e os 

dados a serem registrados pelo usuário final no aplicativo 

deverá estar de acordo com a ortografia da língua portuguesa, 

de acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras.  Essencial     

2.6.O sistema deverá ser compatível com o Apache Tomcat 6 

ou superior.  Essencial     

2.7.O sistema deverá suportar os sistemas de gerenciamento de 

banco de dados Oracle e PostgreSql. Essencial     

2.8.O sistema deverá prover mecanismo que estabeleça de 

maneira inequívoca a identidade dos diversos usuários do 

Sistema.  Essencial     

2.9. O sistema deverá realizar a autenticação dos usuários em 

serviços de diretório por meio do protocolo LDAP.  Essencial     

2.10. O sistema deverá assegurar que os acessos aos recursos de 

informação estejam disponíveis apenas para os usuários 

autorizados. As restrições de acesso são implementadas por 

meio da definição perfis de permissões para usuários e grupos 

de usuários. As permissões dos usuários são armazenadas e 

verificadas no sistema de diretórios da empresa por meio do 
Essencial     
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protocolo LDAP.  

2.11. Controle de Acesso deverá permitir a restrição de 

visualização de telas, funções, tabelas, campos linhas e colunas. Essencial     

2.12. O sistema deverá prover mecanismo que permita que os 

dados privados ou sigilosos trafeguem na rede criptografados.  Essencial     

2.13. O sistema deverá permitir o rastreamento de acessos de 

qualquer usuário, especificando os dados modificados, por 

meio da criação de trilhas de auditoria.  Essencial     

2.14. O sistema deverá trabalhar com o conceito de transação 

de banco de dados, garantindo suas propriedades fundamentais 

e, consequentemente, a integridade dos dados armazenados.  Essencial     

2.15. Todas as atualizações realizadas pelos usuários do sistema 

na base de dados deverão ser registradas, gerando os registros 

de auditoria.   Essencial     

3. REQUISITOS FUNCIOANIS: ASPECTOS GERAIS       

3.1.SEGURANÇA       

3.1.1.O acesso ao sistema deverá ser realizado por usuário com 

senha individual vinculada ao cadastro no sistema de Recursos 

Humanos que permita a identificação das informações da 

pessoa que está interagindo com o sistema. Essencial     

3.1.2.A solução deverá atender a todos os usuários do órgão, 

independente da quantidade e perfil de acesso cadastrado. Essencial     

3.1.3.O sistema deverá ser distribuído em módulos, permitindo 

acesso as diversas funcionalidades por meio de autenticação de 

login e senha. O sistema de autenticação deve permitir o acesso 

a todos os módulos com um único usuário e senha. Essencial     

3.1.4.O sistema deve permitir configuração de grupos de acesso 

aos módulos do sistema. Essencial     

3.1.5.O sistema deve permitir a visualização, alteração, 

exclusão e inclusão de dados apenas aos módulos aos quais os 

usuários, ou o grupo, tenha permissão de para realizar a 

transação. Essencial     
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3.1.6.O sistema deve permitir a parametrização dos perfis em 

nível de atividade: consulta, inclusão, alteração. Essencial     

3.1.7.O sistema deve restringir o acesso por módulos, telas, 

grupos de dados ou campos da tela. Essencial     

3.1.8.O sistema deve permitir que controle de acesso aos 

módulos (autenticação e autorização), e suas respectivas 

funcionalidades e permissões de atualização aos campos do 

sistema sejam parametrizadas com protocolo LDAP.  Essencial     

3.2.INTERFACE       

3.2.1.O sistema deverá permitir que o menu do sistema possa 

ser organizado dinamicamente pelo usuário. Desejável     

3.3.AJUDA       

3.3.1.Todas as funcionalidades deverão possuir ajuda online, 

ligada ao contexto em que a dúvida se apresentar. Essencial     

3.3.2.A ajuda deverá dispor de mecanismos de consulta do tipo 

WIKI. Essencial     

3.4.CONSULTAS E RELATÓRIOS       

3.4.1.O Sistema deverá permitir a impressão dos resultados das 

consultas feitas interativamente pelos usuários. Desejável     

3.4.2.O Sistema deverá possuir módulo próprio de criação 

dinâmica de relatórios, baseado na estrutura de navegação das 

telas e campos, possibilitando visualizar e classificar os 

resultados das pesquisas. Desejável     

3.4.3.O sistema deverá permitir a impressão de todas as 

pesquisas. Desejável     

3.4.4.O sistema deverá permitir a gravação dos relatórios 

gerados dinamicamente preservando parâmetros e filtros para 

consultas posteriores. Desejável     

3.4.5.O sistema deverá permitir que o usuário indique as 

colunas que irão compor os relatórios. A definição dos campos 

deve ser livre de programação. Desejável     
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3.4.6.O sistema deverá permitir que o usuário indique a ordem 

das colunas constantes no resultado dos relatórios interativos. Desejável     

3.4.7.O sistema deverá permitir a gravação e compartilhamento 

dos relatórios com demais usuários do sistema obedecendo os 

níveis de permissão de cada módulo e perfil. Desejável     

3.4.8. O sistema deverá permitir busca dinâmica dos dados 

cadastrais. Essencial     

3.4.9. O sistema deverá possuir método de busca de 

informações cadastrais para selecionar dados das pessoas.  Essencial     

3.4.10.O sistema deverá permitir o cruzamento de qualquer 

campo dos dados cadastrais de pessoas para seleção de registro.  Essencial     

3.4.11.O sistema deverá permitir a seleção de campos de forma 

dinâmica para parametrização da consulta de pessoas conforme 

o interesse do usuário.  Essencial     

3.4.12.O sistema deverá permitir que sejam digitados os 

conteúdos dos campos selecionados na parametrização da busca 

de pessoas.  Desejável     

3.4.13.O sistema deverá permitir a seleção de completa ou em 

partes dos campos digitados. Desejável     

3.4.14.O sistema deverá armazenar, a critério do usuário, os 

parâmetros utilizados na busca, com o objetivo de realizar 

buscas futuras como os mesmos filtros. Essencial     

3.4.15.O sistema deverá permitir o compartilhamento das 

buscas armazenadas com os demais usuários do sistema, a 

critério do gestor do sistema. Essencial     

3.4.16.O sistema deverá imprimir a partir dos resultados das 

buscas a geração de planilhas eletrônicas, a critério do usuário. Desejável     

3.4.17.O sistema deverá permitir que o usuário selecione 

dinamicamente os campos dos sistemas que irão compor o 

resultado da busca.  Essencial     

3.4.18.O sistema deverá possuir módulo que permita ao usuário 

visualizar as pesquisas disponibilizadas para novas consultas.  Essencial     
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3.4.19.O sistema deverá permitir a classificação das 

informações filtradas pelos campos selecionados como 

resultados da pesquisa. Desejável     

3.4.20.O sistema deverá permitir para cada campo selecionado 

na pesquisa inclusão de um ou mais valores de filtro.  Desejável     

3.4.21.O sistema deverá permitir buscar as informações 

utilizando operadores lógicos de exceção diferente, para 

retornar registros com valores diferentes do conteúdo do campo 

consultado.  Essencial     

3.4.22.O sistema deverá permitir filtro múltiplos do tipo data 

para definição dos períodos pretendidos na consulta.  Essencial     

3.4.23.O sistema deverá permitir para os campos de filtro do 

tipo número a inclusão de dois números para definição das 

faixas range limites de consulta. Desejável     

3.4.24.O sistema deverá permitir que as pesquisas especiais 

sejam realizadas por qualquer usuário.  Desejável     

3.4.25.O sistema deverá permitir a partir do resultado dos 

filtros de pesquisa o acesso às informações cadastrais e 

funcionais das pessoas. Desejável     

3.4.26.O sistema deverá permitir que sejam abertas diversas 

abas, ou janelas, com as informações das pessoas, a critério do 

usuário.  Desejável     

3.4.27.O sistema deverá informar no resultado da pesquisa a 

quantidade de registros selecionas e o número de registros 

disponibilizados em tela. Desejável     

3.4.28.O sistema deverá permitir que a quantidade de registros 

em tela seja alterada dinamicamente, a critério do usuário. Desejável     

3.4.28.1.O sistema deverá permitir que seja alterada a ordem de 

apresentação dos campos de resultado da pesquisa, a critério do 

usuário. Desejável     

3.5.FORMATOS E VALIDAÇÃO DE DADOS       

3.5.1.O preenchimento de campos formatados (datas, números, 

CPF, CNPJ, horário, etc.) deverá conter máscaras e 
Desejável     
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mecanismos de validação que impeça a inserção de dados 

inconsistentes ou com formatos inválidos pelo usuário. 

3.5.2.O sistema deverá validar erros na gravação do registro. Desejável     

3.5.3.O sistema deverá informar os campos que são de 

preenchimento obrigatório. Desejável     

3.5.4.O sistema deverá apresentar mensagens de confirmação 

antes da atualização dos registros, o sistema deverá confirmar 

se usuário deseja continuar com o procedimento, indicando os 

campos previamente que serão modificados. Desejável     

3.5.5.Para cada tela de atualização dos dados cadastrais e 

funcionais do sistema deverá existir um relatório associado para 

impressão.  Desejável     

3.5.6.O sistema deverá validar datas que represente períodos 

contenham intervalos de consulta inválidos. Desejável     

3.6.PORTAL DO USUÁRIO       

3.6.1.O sistema deverá possuir portal de informações que 

possibilite aos usuários o acesso às informações cadastrais 

Portal do Usuário. Essencial     

3.7.AUDITORIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS       

3.7.1.O sistema deverá realizar auditoria de todas as interações 

de inserção, exclusão, e atualização de registros manipulados 

por cada usuário. Essencial     

3.7.2.O sistema deverá permitir a busca dos registros de 

auditoria pelo nome da tela atualizada, tipo de ação (inclusão, 

alteração ou exclusão), nome da pessoa atualizada, usuário de 

conexão, período de atualização dos dados e identificação do 

computador que realizou a transação. Desejável     

3.7.3.O registro de auditoria deverá informar o conteúdo dos 

campos, antes e depois da transação. Desejável     

3.7.4.O sistema deverá informar na auditoria todas as tabelas e 

respectivos campos modificados pela ação. Essencial     
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3.7.5.O sistema deverá registrar para posteriores auditorias, 

dados como a tela utilizada, o tipo de atualização (inclusão, 

alteração, exclusão e atualização), a data, a hora, usuário, IP da 

máquina, as tabelas atualizadas, o conteúdo dos campos 

anterior e posterior à interação. Essencial     

3.7.6.O sistema deverá manter as informações modificadas 

pelos usuários possibilitando recuperação da informação 

modificada quando necessário. Essencial     

3.7.7.O sistema deverá manter informação de exclusão com o 

motivo da realização do procedimento. Desejável     

3.8.PORTAL DO SERVIDOR       

3.8.1.O sistema deverá disponibilizar portal interativo, com 

acesso exclusivo através de senha individual, no qual o usuário 

consulte apenas seus dados cadastrais e funcionais. Essencial     

3.8.2.O portal deverá permitir que o próprio servidor solicite a 

atualização de seu endereço residencial. Essencial     

3.8.3.O sistema deverá permitir que as solicitações de alteração 

de dados sejam ratificadas pelo gestor do sistema para serem 

gravadas definitivamente no sistema. Essencial     

3.8.4.O portal deverá permitir a consulta aos contracheques 

gerados pelo sistema. Essencial     

3.8.5.O portal deverá permitir que o servidor solicite de férias. Essencial     

3.8.6.O portal deverá permitir que o próprio servidor atualize 

seu currículo. Essencial     

3.8.7.O portal deverá permitir a consulta às informações 

médicas e odontológicas do servidor. Essencial     

3.8.8.O portal deverá permitir que a pessoa envie mensagens ao 

setor de recursos humanos. Essencial     

3.8.9.O sistema deverá possuir módulo de gerenciamento das 

telas e campos que gerenciem as permissões de visualizações 

de informações pelos servidores. Essencial     
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3.8.10.O portal deverá possuir consulta aos processos de 

avaliação do servidor; Essencial     

3.8.11.O sistema deverá possuir módulo que gerencie as 

solicitações de alteração cadastral dos servidores, bastando que 

o gestor autorize, ou não, a alteração para que a informação 

nova seja efetivada no sistema. Essencial     

3.8.12.As solicitações de alteração cadastral realizadas pelos 

servidores deverão possuir método de busca por número da 

solicitação, nome do solicitante, status do registro (aprovados, 

pendentes, recusados e cancelados), andamento, data de 

cadastro e texto de solicitação, para que o gestor do sistema 

possa localiza-la e autoriza-la. Essencial     

3.8.13.O sistema deverá permitir que a própria pessoa elabore 

seu currículo através do portal do servidor. Essencial     

3.8.14.O sistema deverá manter apenas um currículo para cada 

pessoa. Essencial     

3.8.15.O sistema deverá permitir para qualquer vínculo 

institucional à elaboração do currículo: funcionário, estagiários, 

prestadores de serviço, colaboradores e outros. Essencial     

3.8.16.O sistema deverá permitir a realização de buscas e 

pesquisas baseadas em currículos com informações de 

atividades desempenhadas, experiências profissionais, grau de 

instrução, treinamentos, conhecimentos específicos e interesses 

dos funcionários.  Essencial     

3.9. ORGANIZAÇÃO       

3.9.1.O sistema deverá possuir a funcionalidade 

MULTIEMPRESA, permitindo aos usuários seleção e operação 

das informações com independência em organização cadastrais 

com CNPJs diferentes.  Essencial     

3.9.2.O sistema deverá permitir que o usuário visualize as 

informações apenas das empresas as quais forem dadas 

permissões de acesso pelo administrador do sistema.  Essencial     

3.9.3.O sistema deverá permitir o compartilhamento das 

informações das tabelas básicas do sistema de recursos 
Essencial     
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humanos entre as organizações cadastrais, a critério do 

administrador do sistema.  

3.10.TABELAS BÁSICAS       

3.10.1.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão para características físicas de 

pessoas, indicando o código RAIS, SEFIP, CAGED, para cada 

uma das tabelas a seguir: Raças / Cores / Etnias, Tipos de 

Deficiências, Cores dos Olhos, Cores dos Cabelos, Cútis e 

Sexo. Desejável     

3.10.2.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão para tabela de tipo sanguíneo. Desejável     

3.10.3.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão para Instrução, indicando o 

código RAIS, SEFIP, CAGED, para tabela de nível de 

escolaridade. Essencial     

3.10.4.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão as seguintes tabelas: Cursos 

Acadêmicos, Categorias dos Títulos Acadêmicos, Níveis dos 

Títulos Acadêmicos. Desejável     

3.10.5.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão para Conhecimentos Específicos, 

Áreas e Veículos de Publicação de Artigo Científico. Desejável     

3.10.6.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão para Instrução, indicando o 

código RAIS, SEFIP, CAGED, para tabela de nacionalidade e 

estado civil. Essencial     

3.10.7.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão as seguintes tabelas: grau de 

parentesco e forma de tratamento para pessoas. Desejável     

3.10.8.O sistema deverá permitir a inserção e manutenção de 

Informações regionais, tais como: Unidade da Federação, 

Capitais, Municípios e Países. Desejável     

3.10.9.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão as seguintes tabelas relacionadas 
Desejável     
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à documentos: para digitalização, ícones correspondentes, 

identificações pessoais, identificações funcionais, profissões e 

tipos de pastas. 

3.10.10.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão as seguintes tabelas relacionadas 

à carreira: Cargos Efetivos, Referências, Grupo do Cargo 

Efetivo, Áreas do Cargo Efetivo, Especialidade do Cargo 

Efetivo, Níveis Referências da Carreira. Essencial     

3.10.11.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão das Classes Referências das 

Carreiras, Padrões das Referências das Carreiras, Denominação 

das Carreiras, Vinculação do Cargo Efetivo com a Lotação, 

Vinculação dos cargos efetivos com os níveis de Referência. Essencial     

3.10.12.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão as seguintes tabelas relacionadas 

ao Cargo Comissionado: Denominação do Cargo 

Comissionado, Denominação das Chefias, Gratificações dos 

Cargos Comissionados, Classificação do Cargo Comissionado, 

Motivos das Substituições de e Tipos das Substituições. Essencial     

3.10.13.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de fundamentos legais, com 

campos indicando o teor da lei e a localização da lei nos 

referidos códigos. Desejável     

3.10.14.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão das seguintes tabelas 

relacionadas a Averbação de Tempo de Serviço: Natureza 

Tempo de Serviço, Esfera Governamental, Natureza Vínculo, 

Regime Jurídico, Regime Previdenciário, Função Exercida, 

Natureza de Tempo Fictos, Finalidade da Averbação, 

Finalidade da Averbação para Tempo Ficto. Desejável     

3.10.15.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão das seguintes tabelas 

relacionadas ao controle de ingresso dos servidores: Forma 

Ingresso e Desligamento, Regimes de Trabalho, Turnos de 

Trabalho, Indicação do tipo das Remunerações, Tipo 

Progressão Funcional, Tipo de Ocorrência para Progressão 

Funcional, Tipo de Adicional de Tempo Serviço, Opção 
Essencial     
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Seguridade Social, Tipos de Averbação de Cargos.  

3.10.16.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão das seguintes tabelas 

relacionadas ao controle aposentadoria de servidores: Formas 

de Aposentadoria, Tipos de Reversão de Aposentadoria, Regras 

para Aposentadoria. Essencial     

3.10.17.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão da tabela de lotação, com 

indicação do nome, sigla e área de atuação. Essencial     

3.10.18.O sistema deverá indicar nas lotações o quantitativo 

planejado pela administração para total de servidores, 

estagiários, colaboradores, prestadores de serviço. Essencial     

3.10.19.O sistema deverá possibilitar a composição visual em 

tela do organograma da instituição com base nas informações 

das lotações. Essencial     

3.10.20.O sistema deverá armazenar o fundamento legal de 

criação e extinção da lotação. Essencial     

3.10.21.O sistema deverá possibilitar a inclusão, exclusão e 

alteração de vários números de telefone para as lotações. Desejável     

3.10.22.O sistema deverá manter histórico de atribuições das 

lotações com respectivas fundamentações legais de criação e 

extinção. Desejável     

3.10.23.O sistema deverá manter histórico dos centros de custo 

de vinculados a cada lotação. Desejável     

3.10.24.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de centro de custo, com 

respectivo fundamento legal de criação e extinção, indicando o 

centro de custo substituído. Desejável     

3.10.25.O sistema deverá manter informações de rateio para 

centro de custo. Desejável     
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3.10.26.O sistema deverá manter histórico dos responsáveis 

pelas lotações, com respectiva fundamentação legal. Desejável     

3.10.27.O sistema deverá manter histórico de responsáveis 

autorizados em realizar abonos de faltas para cada lotação. Desejável     

3.10.28.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de classificação (área) 

da lotação. Desejável     

3.10.29.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de locais para o 

processo de remoção de servidores. Desejável     

3.10.30.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela bancos e agências, 

indicando a cidade, estado e município de cada agência. Essencial     

3.10.31.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão da tabela de licenças e 

afastamentos. Essencial     

3.10.32.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão dos turnos de eleições. Desejável     

3.10.33.O cadastro dos turnos das eleições deverá manter 

informações das unidades de federação e municípios em que 

houve eleição. Desejável     

3.10.34.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão da tabela de tipos de entidades 

externas. Essencial     

3.10.35.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de entidades externas e seu 

respectivo tipo de vínculo com a instituição. Desejável     

3.10.36.O sistema deverá possuir procedimento de busca das 

entidades externas através do CNPF, nome da entidade, nome 

de fantasia da entidade, país, Unidade da Federação, município 

e tipo de entidade. Desejável     

3.10.37.O resultado da busca deverá ser classificado pelos 

campos nome de fantasia, CNPJ, razão social, tipo de entidade, 
Desejável     
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país e UF. 

3.10.38.O cadastro da entidade deverá possuir informações de 

endereço, pessoa de contato, telefones e banco, agência e conta 

da entidade externa. Desejável     

3.10.39.O sistema deverá possuir procedimentos para manter 

histórico dos contratos realizados entre a entidade e o órgão. Desejável     

3.10.40.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de Órgão do governo. Desejável     

3.10.41.O cadastro de órgãos do governo deverá manter 

informações do poder, esfera, tipo administração e tipo de 

órgão governamental. Desejável     

3.10.42.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de cargos comissionados de 

órgãos externos. Desejável     

3.10.43.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de cargos efetivos de órgãos 

externos. Desejável     

3.10.44.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de gratificação de órgãos 

externos. Desejável     

3.10.45.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de entidades expedidoras de 

documentos de identificação profissional. Desejável     

3.10.46.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de processos 

administrativos. Desejável     

3.10.47.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de movimentações de 

processos administrativos. Desejável     

3.10.48.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de ocorrências de processo 

administrativo. Desejável     
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3.10.49.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de cargos para cadastro de 

prestadores de serviço. Desejável     

3.10.50.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de atividades para cadastro de 

autônomos. Desejável     

3.10.51.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de admissão, tipos 

vínculos empregatícios, tipo de extinção dos trabalhos, tipo de 

salário contratual, e informações de afastamento para geração 

da RAIS.  Essencial     

3.10.52.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de tipo de trabalhador, 

ocorrências, classe de contribuição do INSS, tipo de 

movimentação, vinculação de movimentação casada e tipo de 

alteração cadastral para geração da SEFIP. Essencial     

3.10.53.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de informações parametrizadas, a 

critério do usuário para serem incluídas no cadastro do dos 

servidores. Desejável     

3.10.54.Para cada informação parametrizada o sistema deverá 

manter histórico de conteúdos de valores dos campos, bem 

como faixas de referência para cadastro, atualizados 

dinamicamente pelo usuário. Desejável     

3.10.55.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de ônus para cessão e 

requisição se servidores. Desejável     

3.10.56.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipo de ressarcimento para 

registro de cessão e requisição. Desejável     

3.10.57.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de finalidade para registro de 

licença prêmio. Desejável     

3.10.58.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações das tabelas básicas em tela, 
Desejável     

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

121 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

formatado para impressão. 

3.10.59.e-Social 

 

    

3.10.59.1.Permitir o envio dos eventos, lotes, transmissão, 

reabertura e exclusão Essencial     

3.10.59.2.Eventos 

 

    

3.10.59.2.1.S-1000 - Informações do 

Empregador/Contribuinte/Órgão Público Essencial     

3.10.59.2.2.S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou 

Unidades de Órgãos Públicos Essencial     

3.10.59.2.3.S-1010 - Tabela de Rubricas Essencial     

3.10.59.2.4.S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias Essencial     

3.10.59.2.5.S-1070 - Tabela de Processos 

Administrativos/Judiciais Essencial     

3.10.59.2.6.S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado 

ao Regime Geral de Previd. Social Essencial     

3.10.59.2.7.S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao 

Regime Próprio de Previd. Social Essencial     

3.10.59.2.8.S-1207 - Benefícios - Entes Públicos Essencial     

3.10.59.2.9.S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho Essencial     

3.10.59.2.10.S-1260 - Comercialização da Produção Rural 

Pessoa Física Essencial     

3.10.59.2.11.S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos 

Não Portuários Essencial     

3.10.59.2.12.S-1280 - Informações Complementares aos 

Eventos Periódicos Essencial     

3.10.59.2.13.S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos Essencial     

3.10.59.2.14.S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos Essencial     

3.10.59.2.15.S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador Essencial     
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3.10.59.2.16.S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e 

Admissão/Ingresso de Trabalhador Essencial     

3.10.59.2.17.S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do 

Trabalhador Essencial     

3.10.59.2.18.S-2206 - Alteração de Contrato de 

Trabalho/Relação Estatutária Essencial     

3.10.59.2.19.S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho Essencial     

3.10.59.2.20.S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador Essencial     

3.10.59.2.21.S-2230 - Afastamento Temporário Essencial     

3.10.59.2.22.S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão Essencial     

3.10.59.2.23.S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - 

Agentes Nocivos Essencial     

3.10.59.2.24.S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos Essencial     

3.10.59.2.25.S-2299 - Desligamento Essencial     

3.10.59.2.26.S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de 

Emprego/Estatutário - Início Essencial     

3.10.59.2.27.S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de 

Emprego/Estatutário - Alteração Contratual Essencial     

3.10.59.2.28.S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de 

Emprego/Estatutário - Término Essencial     

3.10.59.2.29.S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes 

Públicos - Início Essencial     

3.10.59.2.30.S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes 

Públicos - Alteração Essencial     

3.10.59.2.31.S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - 

Início Essencial     

3.10.59.2.32.S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - 

Alteração Essencial     

3.10.59.2.33.S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos Essencial     
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3.10.59.2.34.S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - 

Término Essencial     

3.10.59.2.35.S-3000 - Exclusão de Eventos Essencial     

3.10.59.2.36.S-5001 - Informações das Contribuições Sociais 

por Trabalhador Essencial     

3.10.59.2.37.S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por 

Trabalhador Essencial     

3.10.59.2.38.S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador Essencial     

3.10.59.2.39.S-5011 - Informações das Contribuições Sociais 

Consolidadas por Contribuinte Essencial     

3.10.59.2.40.S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por 

Contribuinte Essencial     

3.10.59.2.41.S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo Essencial     

3.10.59.3.Permitir a manutenção das tabelas básicas Essencial     

3.10.59.4.Categoria Trabalhador Essencial     

3.10.59.5.Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição Essencial     

3.10.59.6.Códigos FPAS Essencial     

3.10.59.7.Tipos Inscrição Essencial     

3.10.59.8.Tipos Dependente Essencial     

3.10.59.9.Classificação Tributária Essencial     

3.10.59.10.Eventos e-Social Essencial     

3.10.59.11.Lotação Tributária Essencial     

3.10.59.12.Categoria Trabalhador e Classificação Tributária Essencial     

3.10.59.13.Parte do Corpo Essencial     

3.10.59.14.Agentes Causadores Acidente e Trabalho Essencial     

3.10.59.15.Agentes Causadores de Doença Profissional. Essencial     
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3.10.59.16.Situações Geradoras de Acidente Trabalho Essencial     

3.10.59.17.Natureza da Lesão Essencial     

3.10.59.18.Motivo Afastamento Essencial     

3.10.59.19.Motivo Desligamento Essencial     

3.10.59.20.Tipos Logradouro Essencial     

3.10.59.21.Natureza Jurídica Essencial     

3.10.59.22.Códigos e Alíquotas FPAS e Classificação 

Tributária Essencial     

3.10.59.23.Grupos de Fatores de Riscos de Meio Ambiente do 

Trabalho. Essencial     

3.10.59.24.Acidente Trabalho Essencial     

3.10.59.25.Grupos Benefício Previdenciários. Essencial     

3.10.59.26.Motivos Cessação Benefícios Previdenciários. Essencial     

3.10.59.27.CNAE Essencial     

3.10.59.28.Decisão Processual Essencial     

3.10.59.29.Procedimentos Diagnósticos Essencial     

3.10.59.30.Treinamentos Capacitações Essencial     

3.10.59.31.Tipos de Atividades Perigosas Insalubres Especiais Essencial     

3.10.59.32.Tipo Eventos  Essencial     

3.10.59.33.Rubricas e-Social Essencial     

3.10.59.34.Natureza Rubricas Essencial     

3.10.59.35.Tipo Rubrica e-Social Essencial     

3.10.59.36.Incidência Previdência Essencial     

3.10.59.37.Incidência IRRF Essencial     

3.10.59.38.Incidência FGTS Essencial     
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3.10.59.39.Incidência Sindical Essencial     

3.10.59.40.Validar Informações Essencial     

3.10.59.41.Qualificação Cadastral Essencial     

3.11.EMPRESA       

O sistema deverá trabalhar com uma única conexão para 

acessar as informações de dados cadastrais, funcionais e 

financeiros da pessoa em cada CNPJ.  Cada empresa deverá 

trabalhar de forma independente, podendo compartilhar 

informações a critério do gestor. A segurança de acesso será 

definida através da concessão de permissão conforme o perfil 

de cada usuário, tanto para os módulos, bem como para as telas 

e campos do sistema.  Essencial     

3.11.1.O sistema deverá manter as informações cadastrais das 

empresas, como CNPJ, endereço, Nome de Fantasia, sigla de 

identificação e imagem do logotipo para identificação visual.  Essencial     

3.11.2.O sistema deverá manter as informações 

complementares de cada empresa para geração dos arquivos 

institucionais: DIRF, RAIS, SEFIP, CAGED, PASEP.  Essencial     

3.11.3.O sistema deverá permitir a mudança da imagem do 

logotipo de identificação visual das empresas de forma 

interativa. Essencial     

3.11.4.As imagens de identificação visual para cada CNPJ 

deverão ser atualizadas automaticamente nas demais telas do 

sistema e relatórios.  Essencial     

3.11.5.O sistema deverá permitir a parametrização das tabelas 

básicas do e-Social: S1000, S1005, S1020, S1060 e S1070 Essencial     

3.12.ARQUIVOS INSTITUCIONAIS       

3.12.1.O sistema deverá gerar os arquivos solicitados pelos 

órgãos governamentais, de acordo com o leiaute definido pelas 

instituições externas: RAIS, SEFIP, PASEP e e-Social Essencial     

3.12.2.O sistema deverá permitir ao gestor do sistema informar 

os parâmetros de incidências de rubricas que compõem cada 
Essencial     
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campo de leiaute dos arquivos institucionais. 

3.12.3.O sistema deverá manter o histórico do armazenamento 

dos arquivos magnéticos exigidos por órgãos governamentais 

(RAIS, PASEP, GEFIP e e-Social).  Essencial     

3.13.MONITORAMENTO ALERTAS E INDICADORES       

3.13.1.ALERTAS       

3.13.1.1.O sistema deverá possuir processos para criar e 

visualizar alertas com o objetivo de monitorar e controlar do 

cadastro de pessoal.  Essencial     

3.13.1.2.O sistema deverá possuir ambiente para parametrizar 

os alertas. Essencial     

3.13.1.3.Os alertas deverão ser elaborados de forma dinâmica, 

conforme definições do usuário. Essencial     

3.13.1.4.O sistema deverá possuir parametrização dos gatilhos 

para disparar os eventos, com informações de periodicidade e 

frequência de execução, horário de execução, data início da 

execução e data final da execução do evento. Essencial     

3.13.1.5.O sistema deverá possuir indicadores para sinalizar da 

gravidade do alerta. Desejável     

3.13.1.6.O sistema deverá possuir indicadores para sinalizar o 

status do evento (ativo/inativo).  Desejável     

3.13.1.7.O sistema deverá permitir a verificação periódica das 

informações do sistema, para validar as informações conforme 

os prazos definidos pelo gestor do sistema. Essencial     

3.13.1.8.O sistema deverá apresentar os alertas com nível de 

detalhamento das informações que possibilite a identificação do 

registro a ser analisado para a tomada de decisões acerca da 

ocorrência registrada.  Desejável     

3.13.1.9.Os alertas deverão informar o total de ocorrências para 

cada gatilho disparado.  Desejável     

3.13.1.10.O sistema deverá permitir buscas de registros por 
Desejável     
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período de execução, nome do alerta ou verbetes. 

3.13.1.11.O sistema deverá classificar os campos “nome do 

alerta” ou pela “data de execução do procedimento”, com o 

objetivo de facilitar a localização do registro.  Desejável     

3.13.1.12.O sistema deverá permitir a execução imediata dos 

alertas independente dos parâmetros de periodicidade e 

frequência das ocorrências, por usuários autorizados. Desejável     

3.13.2.INDICADORES       

3.13.2.1.O sistema deverá possuir funcionalidade para gerar e 

visualizar os indicadores de gestão.  Essencial     

3.13.2.2.O sistema deverá possuir ambiente para 

parametrização dinâmica dos indicadores. Essencial     

3.13.2.3.O sistema deverá permitir a construção de indicadores 

utilizando dialeto básico SQL. Essencial     

3.13.2.4.O sistema deverá permitir ao gestor informar a 

periodicidade e a frequência de execução para disparar os 

eventos para gerar as informações do indicador. Essencial     

3.13.2.5.O sistema deverá permitir parametrização do horário 

do procedimento, data início e data final para execução do 

procedimento. Essencial     

3.13.2.6.O sistema deverá manter controle de status do 

indicador mostrando se ele está ativo ou não.  Essencial     

3.13.2.7.O sistema deverá permitir a verificação das 

informações estatísticas do sistema, que serão executados 

automaticamente a critério do gestor do sistema. Essencial     

3.13.2.8.O sistema deverá permitir o agrupamento quantitativo 

dos indicadores elaborados a critério do gestor do sistema.  Essencial     

3.13.2.9.O sistema deverá permitir que os indicadores sejam 

elaborados de forma a possibilitar a identificação dos registros 

utilizados na elaboração dos totalizadores do indicador.  Essencial     

3.13.2.10.O sistema deverá permitir a geração de gráficos 

baseados nas informações dos totais dos indicadores, 
Essencial     

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

128 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

permitindo a comparação gráfica dos resultados.  

3.13.2.11.O sistema deverá manter o histórico dos indicadores e 

dos gráficos gerados.  Essencial     

3.13.2.12.O sistema deverá permitir que os indicadores sejam 

execução a qualquer momento, por usuários autorizados, 

independentemente dos parâmetros de periodicidade e 

frequência.  Essencial     

3.13.2.13.O sistema deverá permitir que os resultados das 

buscas do indicador sejam classificados pelos campos “nome 

do indicador” ou pela “data de execução do procedimento” para 

facilitar sua localização.  Essencial     

3.14. INGRESSO 

 

    

3.14.1.O sistema deverá possuir módulo de manutenção da 

ficha cadastral separado por empresa.  Essencial     

3.14.2.O sistema deverá gerenciar qualquer tipo de vínculo na 

instituição (servidor estatutário, servidor celetista, estagiário, 

bolsista, dependentes de servidores, colaborador, autônomo, 

menor aprendiz e outros). Essencial     

3.14.3.O sistema deverá permitir a inserção e manutenção única 

de dados pessoais independente da quantidade de vínculos 

institucionais, ingressos ou mudanças de situações funcionais 

da pessoa, “pessoa única”.  Essencial     

3.14.4.O sistema deverá permitir a manutenção das 

informações cadastrais e das características físicas das pessoas, 

tais como: altura, cútis, raça, cor de cabelos, cores dos olhos, 

medidas do corpo (cabeça, manequim, calçados), entre outras 

que poderão agregar valor informacional no cadastro de 

pessoas.  Essencial     

3.14.5.O sistema deverá manter histórico dos documentos 

pessoais de todas as pessoas cadastrada, com identificação de 

extravio ou desuso, dos seguintes registros: identidade civil, 

identidade profissional, CPF, PIS/PASEP, título eleitoral, 

carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira de 

habilitação, passaporte, e outros documentos de acordo com a 
Essencial     
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necessidade do órgão.  

3.14.6.O sistema deverá permitir a inclusão dinâmica de outros 

tipos de documentos além dos relacionados independentemente 

de manutenções técnicas e alterações de programas. Essencial     

3.14.7.O sistema deverá possuir módulo de controle dos 

documentos de identificação institucionais emitidos pelo órgão 

para cada pessoa. (Identidade funcional, crachá, carteira de 

benefícios, entre outros). Essencial     

3.14.8.O sistema deverá possuir módulo de solicitação 

eletrônica de documentos de identificação institucionais 

(Identidade Funcional, crachá, carteira de Benefícios). Essencial     

3.14.9.O sistema deverá emitir os documentos de identificação 

institucionais conforme leiaute definido pelo gestor do sistema. 

(Identidade funciona, crachá, carteira de benefícios). Essencial     

3.14.10.O sistema deverá permitir a inclusão e consultas das 

imagens digitalizadas dos documentos pessoais, vinculadas a 

cada registro incluído no sistema. Essencial     

3.14.11.O sistema deverá manter as informações dos 

documentos pessoais expirados, extraviados ou invalidados, 

indicando o motivo de invalidação do documento. Essencial     

3.14.12.O sistema deverá controlar as datas de solicitação, 

emissão, autorização, recibo e validade dos documentos de 

identificação institucionais emitidos pela instituição. Essencial     

3.14.13.O sistema deverá permitir a formatação dos 

documentos das pessoas antes do envio à impressora.  Essencial     

3.14.14.O sistema deverá manter o histórico de fotos das 

pessoas.  Essencial     

3.14.15.O sistema deverá possuir informações do tipo 

sanguíneo, PNE, doação de órgão, tabagismos, enfermidades e 

medicamentos utilizados pela pessoa.  Essencial     
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3.14.16.O sistema deverá manter o histórico de nomes da 

pessoa, mantendo o nome anterior e considerando o nome atual, 

para os casos de alteração em função de enlace matrimonial ou 

decisão judicial.  Essencial     

3.14.17.O sistema deverá manter informações de escolaridade 

das pessoas.  Essencial     

3.14.18.O sistema deverá manter informações dos cursos 

realizados, classificação da escolaridade, categoria do curso, 

nível de instrução, horas aula e nome da instituição 

certificadora dos cursos.  Essencial     

3.14.19.O sistema deverá manter histórico de endereços das 

pessoas com os respectivos telefones para contato.  Essencial     

3.14.20.O sistema deverá manter histórico de contas bancárias 

das pessoas, registrando o período de ativação da conta.  Essencial     

3.14.21.O sistema deverá permitir que o gestor crie 

informações parametrizadas vinculadas ao cadastro de pessoas, 

preservando as funcionalidades de busca interativa para esses 

campos. Essencial     

3.14.22.O sistema deverá permitir a criação e 

compartilhamento dos campos personalizados para os 

funcionários, a critério do gestor do sistema.  Essencial     

3.14.23.O sistema deverá manter os registros das informações 

de localizações físicas das pastas de documentos de cada 

pessoa.  Essencial     

3.14.24.O sistema deverá permitir o armazenamento das 

digitais dos dedos de ambas as mãos das pessoas.  Essencial     

3.14.25.O sistema deverá permitir que sejam inseridas imagens 

dos documentos pessoais. Essencial     

3.14.26.O sistema deverá permitir a parametrização de pessoas 

aptas a excluir o cadastro de uma pessoa.  Essencial     

3.14.27.O sistema deverá manter histórico de estado civil.  Essencial     

3.14.28.O sistema deverá manter histórico da imagem digital 
Essencial     
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das assinaturas das pessoas.  

3.14.29.O sistema deverá manter histórico da imagem digital 

das rubricas das pessoas.  Essencial     

3.14.30.O sistema possuir registros dos e-mails particulares das 

pessoas.  Essencial     

3.14.31.O sistema deverá manter histórico dos bancos, agências 

e contas bancárias para as pessoas.  Essencial     

3.14.32.O sistema deverá permitir que as informações 

cadastrais das pessoas sejam formatadas para impressão e 

apresentadas em tela antes do envio à impressora.  Desejável     

3.15.GRUPO FAMILIAR       

3.15.1.O sistema deverá manter informações dos vínculos 

familiares e de parentesco entre as pessoas cadastradas.  Essencial     

3.15.2.O sistema deverá possuir mecanismos de identificação 

dos graus de parentesco entre os vínculos familiares (1º, 2º, 3º, 

4º Grau, etc.). Essencial     

3.15.3.O sistema deverá manter os vínculos familiares no 

cadastro único de pessoas. Desejável     

3.15.4.O sistema deverá identificar os parentescos entre as 

pessoas cadastradas na declaração de família. Essencial     

3.15.5.O sistema deverá ter condições de indicar se o parente é 

servidor público e se o parente está trabalhando no mesmo 

órgão que o servidor. Desejável     

3.15.6.O sistema deverá manter informações de necessidades 

especiais dos parentes cadastrados, indicando inclusive, entre 

outras características, a idade mental do parente. Desejável     

3.15.7.O sistema deverá conter informações do documento que 

certifica o grau de parentesco da pessoa declarada como 

parente. Desejável     

3.15.8.O sistema deverá indicar se a pessoa cadastrada como 

parente tem a mesma residência do titular do cadastro. Desejável     
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3.15.9.O sistema deverá possuir informações da fundamentação 

legal de dependência do parente declarado e prorrogação de 

dependência. Desejável     

3.15.10.O sistema deverá manter os documentos cadastrais 

digitalizados comprobatórios das informações inseridas.  Desejável     

3.16.DECLARAÇÃO DE BENS       

3.16.1.O sistema deverá manter os registros e os motivos para 

entrega de declaração de bens quando solicitados pela 

Administração. Desejável     

3.16.2.O sistema deverá permitir a inclusão da declaração e 

recibos da declaração de bens. Desejável     

3.16.3.O sistema deverá armazenar os arquivos das declarações 

de bens, recuperando-o quando necessário. Desejável     

3.16.4.O sistema deverá permitir que as informações dos 

registros de entrega da declaração de bens sejam formatadas 

para impressão e apresentadas em tela antes do envio à 

impressora. Desejável     

3.17. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA       

3.17.1.O sistema deverá permitir a inclusão histórica do 

arquivo da declaração de imposto de renda entregue à Receita 

Federal. Desejável     

3.17.2.O sistema deverá permitir a inclusão histórica do 

arquivo do recibo da entrega de imposto de renda à Receita 

Federal. Desejável     

3.17.3.O sistema deverá armazenar os arquivos das declarações 

de imposto de renda, recuperando-o quando necessário.  Desejável     

3.17.4.O sistema deverá permitir que as informações dos 

registros de entrega da declaração de imposto de renda sejam 

formatadas para impressão e apresentadas em tela antes do 

envio à impressora.  Desejável     

3.18.COMPROVANTE DE ELEIÇÕES       
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3.18.1.O sistema deverá manter os registros dos comprovantes 

de participação ou justificativas das eleições brasileiras. Desejável     

3.18.2.O sistema deverá armazenar o arquivo da imagem com 

comprovante de votação, bem como a imagem da justificativa, 

recuperando-as quando solicitado. Desejável     

3.18.3.O sistema deverá permitir que as informações dos 

registros de comprovantes de eleição sejam formatadas para 

impressão e apresentadas em tela antes do envio à impressora.  Desejável     

3.19. CURRÍCULO       

3.19.1.O sistema deverá permitir a manutenção de informações 

dos currículos individuais das pessoas através do portal do 

servidor. Desejável     

3.19.2.O sistema deverá permitir que o currículo seja elaborado 

pelo próprio servidor, contento no mínimo as seguintes 

informações: função atual, atividades desempenhadas, 

experiência profissional, grau de instrução, treinamentos 

realizados, conhecimentos específicos e interesses profissionais 

da pessoa.  Desejável     

3.19.3.O sistema deverá permitir a inserção das informações de 

forma parametrizada possibilitando a realização de filtros para 

pesquisas dinâmicas com o objetivo de selecionar os registros 

conforme a necessidade do órgão. Desejável     

3.19.4.O sistema deverá permitir cadastrar informações dos 

trabalhos publicados em revistas científicas. Desejável     

3.19.5.O sistema deverá permitir o armazenamento dos 

arquivos dos trabalhos publicados em revistas científicas. Desejável     

3.19.6.O sistema deverá permitir que as informações dos 

registros de currículo sejam formatadas para impressão e 

apresentadas em tela antes do envio à impressora.  Desejável     

3.20. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO       

3.20.1.O sistema deverá manter registros dos adicionais de 

qualificação conforme a normas legais para concessão do 

adicional em folha de pagamento. Essencial     
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3.20.2.O sistema deverá permitir a inclusão dos fundamentos 

legais no ato do lançamento dos adicionais de qualificação. Desejável     

3.20.3.O sistema deverá permitir a inclusão de informações de 

tempo na categoria Funcional com respectivo fundamento legal 

do registro. Desejável     

3.20.4.O sistema deverá permitir a inclusão de informações de 

tempo na carreira com respectivo fundamento legal do registro. Desejável     

3.20.5.O sistema deverá permitir incluir informações de 

adicional de tempo de serviço, qualificando o tipo de adicional, 

o tipo de concessão, com respectivo fundamento legal do 

registro. Desejável     

3.21.INFORMAÇÕES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS       

3.21.1. MÉDICAS       

3.21.1.1. O sistema deverá manter as informações sobre o 

prontuário médico das pessoas, independentes do vínculo 

institucional (funcionário, estagiário, bolsista, dependente de 

servidor e outros). Desejável     

3.21.1.2. O sistema deverá permitir a inclusão de imagens 

relativas ao conteúdo do prontuário físico. Desejável     

3.21.1.3. O sistema deverá possuir histórico das consultas 

médicas realizadas pelo serviço médico da instituição, 

permitindo a classificação das consultas como periódicas, 

perícias ou emergências. Desejável     

3.21.1.4. O sistema deverá permitir que os procedimentos 

médicos sejam cadastrados e classificados de acordo com a 

tabela da Associação Médica Brasileira (AMB). Desejável     

3.21.1.5. O sistema deverá permitir que as doenças 

diagnosticadas sejam classificadas de acordo com a tabela de 

Código Internacional de Doenças (CID). Desejável     

3.21.1.6. O sistema deverá manter histórico de resultados dos 

exames realizados pelas pessoas. Desejável     

3.21.1.7. O sistema deverá manter todas as informações das 

consultas médicas com a indicação do médico do quadro de 
Desejável     
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pessoal que solicitou o cadastramento. 

3.21.1.8. O sistema deverá manter o histórico dos sinais vitais e 

padrões de crescimento auferidos por profissional competente: 

frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, 

taxa de glicemia, altura e peso. Desejável     

3.21.1.9. O sistema deverá manter o histórico das licenças 

médicas expedidas pelo setor médico da instituição. Desejável     

3.21.1.10. O sistema deverá controlar a realização anual dos 

exames periódicos das pessoas de acordo com as normas 

internas do órgão. Desejável     

3.21.1.11. O sistema deverá manter registro das vacinas 

individuais das pessoas. Desejável     

3.21.1.12. O sistema deverá permitir a inclusão de imagens 

relevantes ao tratamento médico das pessoas cadastradas no 

sistema. Desejável     

3.21.1.13. O sistema deverá permitir que as informações dos 

registros médicos sejam formatadas para impressão e 

apresentadas em tela antes do envio à impressora. Desejável     

3.21.2.ODONTOLÓGICAS       

3.21.2.1. O sistema deverá manter histórico dos registros de 

tratamentos odontológicos realizados pelas pessoas, 

independente do seu vínculo institucional (funcionário, 

dependente, estagiário, bolsista e outros). Desejável     

3.21.2.2. O sistema deverá registrar a semiologia clínica, com 

informações dos hábitos, próteses, oclusões, condição 

periodontal e imagens pertinentes ao tratamento realizado. Desejável     

3.21.2.3. O sistema deverá possuir odontograma automatizado, 

que registre as situações antes do início do tratamento e os 

acompanhamentos dos procedimentos realizados durante o 

tratamento. Desejável     

3.21.2.4. O sistema deverá permitir que o odontograma seja 

colorido automaticamente de acordo com os lançamentos dos 

registros de situação antes do início do tratamento e após o 
Desejável     
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registro de procedimentos realizados. 

3.21.2.5. O sistema deverá permitir que os procedimentos 

realizados estejam de acordo com a tabela de procedimentos da 

Associação Brasileira de Odontologia (ABO). Desejável     

3.21.2.6. O sistema deverá permitir que as cores utilizadas na 

identificação dos procedimentos no odontograma sejam 

selecionas pelo profissional responsável pelo tratamento. Desejável     

3.21.2.7. O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão dos seguintes itens: Desejável     

3.21.2.8. Procedimento ABO (Associação Brasileira de 

Odontologia). Desejável     

3.21.2.9. Exclusão de dentes. Desejável     

3.21.2.10. Tabela de faces do dente. Desejável     

3.21.2.11. Tabela categoria ABO. Desejável     

3.21.2.12. Tabela de especialidades odontológicas. Desejável     

3.21.2.13. Credenciados odontológicos previamente 

cadastrados como entidades externas, vinculando o registro à 

especialidade odontológica e fundamento legal de 

credenciamento. Desejável     

3.21.2.14. Servidores dentistas vinculando o registro à 

especialidade odontológica. Desejável     

3.21.2.15. Histórico de hábitos para registro de tratamento 

odontológico. Desejável     

3.21.2.16. Hábitos alimentar para registro de tratamento 

odontológico. Desejável     

3.21.2.17. Hábitos de higienização para registro de tratamento 

odontológico. Desejável     

3.21.2.18. Aplicação de flúor para registro de tratamento 

odontológico. Desejável     
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3.21.2.19. Tabela de oclusão para registro de tratamento 

odontológico. Desejável     

3.21.2.20. Tabela de condições periodontais para registro de 

tratamento odontológico. Desejável     

3.21.2.21. Tabela de próteses para registro de tratamento 

odontológico. Desejável     

3.21.2.22. Tabela de situação dos dentes para registro de 

tratamento odontológico. Desejável     

3.21.2.23. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações das tabelas básicas odontológicas em 

tela, formatado para impressão.  Desejável     

3.22. VÍNCULOS       

3.22.1.ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS 

 

    

3.22.1.1.Cadastro de Estagiários ou Bolsistas Essencial     

3.22.1.2.O sistema deverá permitir o cadastramento de 

estagiários no cadastro único de pessoas. Essencial     

3.22.1.3.O sistema deverá manter as informações do ingresso 

do estagiário e bolsista. Essencial     

3.22.1.4.O sistema deverá manter o histórico das lotações do 

estagiário ou bolsista. Essencial     

3.22.1.5.O sistema deverá manter o histórico das atividades 

desempenhadas pelo estagiário ou bolsista.  Essencial     

3.22.1.6.O sistema deverá permitir a inclusão dinâmica de 

informações parametrizadas para estagiário ou bolsista, a 

critério do gestor sem a necessidade de alteração dos programas 

de computador para este fim. Essencial     

3.22.1.7.O sistema deverá manter o histórico das faltas do 

estagiário ou bolsista. Essencial     

3.22.1.8.O sistema deverá manter o histórico das licenças 

solicitadas pelo do estagiário ou bolsista. Essencial     
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3.22.1.9.O sistema deverá manter o histórico dos dias de 

descanso gozados pelo estagiário ou bolsista. Essencial     

3.22.1.10.O sistema deverá manter o histórico das horas 

mensais de trabalho realizadas pelo estagiário ou bolsista. Essencial     

3.22.1.11.O sistema deverá manter histórico dos períodos de 

férias dos estagiários.  Essencial     

3.22.2. PRESTADORES DE SERVIÇO       

3.22.2.1.O sistema deverá manter informações do ingresso do 

prestador de serviço indicando a instituição privada responsável 

pela contratação. Desejável     

3.22.2.2.O sistema deverá manter histórico das lotações 

ocupadas pelo prestador de serviço. Desejável     

3.22.2.3.O sistema deverá manter histórico dos cargos 

assumidos pelo prestador de serviço. Desejável     

3.22.2.4.O sistema deverá permitir a inclusão de informações 

parametrizadas ao prestador de serviço a critério do gestor sem 

a necessidade de alteração dos programas de computador. Desejável     

3.22.2.5.O sistema deverá permitir que na frequência do 

prestador de serviço seja mantido histórico das faltas. Desejável     

3.22.3.COLABORADORES       

3.22.3.1.Cadastro de Colaboradores Desejável     

3.22.3.2.O sistema deverá permitir o cadastramento de 

colaboradores de serviço no cadastro único de pessoas. Desejável     

3.22.3.3.O sistema deverá permitir a inclusão dos colaboradores 

e contratos particulares celebrados com pessoas de notória 

especialização, nas suas diversas modalidades, para execução 

de serviços técnicos. Desejável     

3.22.3.4.O sistema deverá manter as informações do ingresso 

do colaborador indicando as informações do contrato e o 

motivo da contratação. Desejável     
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3.22.3.5.O sistema deverá permitir a inclusão de informações 

parametrizadas ao colaborador a critério do gestor sem a 

necessidade de alteração dos programas de computador. Desejável     

3.22.4.AUTÔNOMOS       

3.22.4.1.Cadastro de Autônomos Desejável     

3.22.4.2.O sistema deverá permitir o cadastramento de 

autônomos no cadastro único de pessoas. Desejável     

3.22.4.3.O sistema deverá manter informações do ingresso do 

autônomo indicando a categoria econômica do trabalhador. Desejável     

3.22.4.4.O sistema deverá manter o histórico das atividades 

desempenhadas pelo autônomo. Desejável     

3.22.4.5.O sistema deverá permitir a inclusão dinâmica de 

informações ao autônomo, a critério do gestor, sem a 

necessidade de alteração dos programas de computador. Desejável     

3.22.4.6.O sistema permite o cadastramento dos valores de 

recolhimento de FGTS visando a elaboração de uma única guia 

de recolhimento de FGTS para confecção da GFIP.  Desejável     

3.23.VÍNCULO FUNCIONAL DOS SERVIDORES       

3.23.1. O sistema deverá manter cadastro das informações 

funcionais dos cargos efetivos e cargos comissionados do 

órgão. Essencial     

3.23.2. O sistema deverá manter registro das formas de 

provimento de cargo efetivo através do controle rigoroso das 

vagas existentes na instituição. Essencial     

3.23.3. O sistema deverá permitir que todas as vagas sejam 

numeradas permitindo a identificação dos ocupantes e período 

de ocupação de todas as pessoas. Essencial     

3.23.4. O sistema deverá manter os registros das progressões 

funcionais na carreira de ingresso do funcionário, vinculando as 

categorias funcionais aos respectivos níveis, classes e padrões 

de referência. Essencial     
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3.23.5. O sistema deverá identificar os concursos e a 

classificação de aprovação dos servidores. Essencial     

3.23.6. O sistema deverá manter as informações da área, 

especialidade, referência, nível, classe, padrão, para o ingresso 

no cargo efetivo. Essencial     

3.23.7. O sistema deverá indicar as atribuições básicas do cargo 

efetivo para cadastro de ingresso do servidor. Essencial     

3.23.8. O sistema deverá indicar a escolaridade para ingresso 

no cargo efetivo. Essencial     

3.23.9. O sistema deverá permitir que todos os registros das 

informações de cargos efetivos partam do registro do 

fundamento legal, composto pela especificação da comunicação 

administrativa oficial e a referência à lei que fundamenta o ato. Essencial     

3.23.10. O sistema deverá manter histórico das modificações 

das situações dos cargos efetivos dos servidores: Cessão, 

requisição, aposentadoria, desligamento, falecimento, 

reintegração e reversão. Essencial     

3.23.11. O sistema deverá manter histórico da progressão 

funcional do servidor registrando as datas das mudanças das 

referências dentro da categoria funcional. Essencial     

3.23.12. O sistema deverá manter informações de todas as 

funções comissionadas assumidas pelos servidores, tanto para 

os cargos efetivos como para os cargos comissionados, 

mantendo as informações dos fundamentos legais de ocupação, 

destituição ou exoneração do cargo em comissão. Essencial     

3.23.13. O sistema deverá registrar os cargos comissionadas em 

numeração única e deverão ser vinculadas à lotação pertinente. Essencial     

3.23.14. O sistema deverá permitir identificar todas as pessoas 

que assumiram os cargos comissionadas. Essencial     

3.23.15. O sistema deverá indicar a denominação do cargo de 

chefia e a gratificação dos cargos comissionados. Essencial     

3.23.16. O sistema deverá permitir cadastrar e descrever as 

responsabilidades dos cargos comissionados. Essencial     
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3.23.17. O sistema deverá indicar a carga horária semanal e 

mensal para os cargos comissionados. Essencial     

3.23.18. O sistema deverá permitir incluir informações a 

respeito das atribuições dos cargos comissionados. Essencial     

3.23.19. O sistema deverá permitir incluir o nível de 

escolaridade para assumir o cargo comissionado. Essencial     

3.23.20. O sistema deverá manter as informações dos pareceres 

do Tribunal de Contas acerca das movimentações funcionais 

dos servidores. Essencial     

3.23.21. O sistema deverá manter histórico das informações 

individuais de sindicalização dos servidores, indicando nome 

da entidade e fundamento legal para sindicalização. Essencial     

3.23.22. O sistema deverá manter informações dos anuênios 

acumulados dos servidores com os respectivos fundamentos 

legais para sua concessão. Essencial     

3.23.23. As informações de desligamento do servidor deverão 

contemplar o fundamento legal de desligamento. O 

desligamento só poderá ser realizado pelo usuário indicado no 

parâmetro do sistema. Essencial     

3.23.24. O sistema deverá prever o reingresso do funcionário, 

quando há o retorno do servidor ao cargo através de decisão 

judicial, registrando a motivação legal do ato. Essencial     

3.23.25. O sistema deverá permitir que o usuário criação e 

vinculação de informações parametrizadas ao cadastro de 

funcionários, permitindo que sejam utilizados como filtros nas 

pesquisas dinâmicas de buscas sem a necessidade de 

modificação do código do programa de computador. Essencial     

3.23.26. O sistema deverá permitir que as informações 

parametrizadas possam ser utilizadas na confecção das 

fórmulas das rubricas de folha de pagamento. Essencial     

3.23.27. O sistema deverá permitir a inclusão de documentos 

digitalizados referentes ao ingresso, movimentação funcional e 

aposentadoria do servidor. Essencial     

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

142 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

3.23.28. O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatórios com as informações de ingresso em tela, formatado 

para impressão.  Essencial     

3.24. PROGRESSÃO       

3.24.1.AVALIAÇÃO       

3.24.1.1.O sistema deverá manter histórico das avaliações de 

desempenho. Essencial     

3.24.1.2.O sistema deverá permitir que as avaliações de 

desempenho sejam criadas dinamicamente pelo gesto do 

sistema. Essencial     

3.24.1.3.O sistema deverá manter para cada avaliação os dados 

funcionais do servidor do período avaliado. Essencial     

3.24.1.4.O sistema deverá manter para cada avaliação os dados 

funcionais da lotação do período avaliado. Essencial     

3.24.1.5.O sistema deverá permitir que a avaliação de 

progressão possua roteiro para indicar aos avaliadores as 

melhores práticas e métodos para avaliação. Essencial     

3.24.1.6.O sistema deverá permitir a composição dos fatores e 

elementos da avaliação de progressão com as respectivas 

pontuações do desempenho para o item avaliado. Essencial     

3.24.1.7.O sistema deverá gerar formulário de avaliação de 

desempenho, com a indicação da pontuação e dos itens já 

avaliados. Essencial     

3.24.1.8.O sistema deverá permitir que sejam consultados as 

comunicações administrativas, os processos administrativos, as 

avaliações, as informações de diárias, a participação em grupos 

e comissões e dados de contracheque para cada servidor 

selecionado.  Desejável     

3.24.2.HISTÓRICO       

3.24.2.1.O sistema deverá permitir, após a avaliação, a 

progressão dos servidores; Essencial     
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3.24.2.2.O sistema deverá guardar todo o histórico de 

movimentação na carreira: Tabela, Classe e Nível Padrão Essencial     

3.25. ESTÁGIO PROBATÓRIO       

3.25.1.O sistema deverá manter o histórico das avaliações do 

estágio probatório do servidor. Desejável     

3.25.2.O sistema deverá manter o registro conclusivo do 

estágio probatório com a indicação se o servidor está apto ou 

não a exercer o cargo público. Desejável     

3.25.3.O sistema deverá manter as informações dos 

fundamentos legais da avaliação do estágio probatório. Desejável     

3.25.4.O sistema deverá permitir que as avaliações do estágio 

probatório sejam criadas pelo gestor do sistema. Desejável     

3.25.5.O sistema deverá permitir que as avaliações de estágio 

probatório tenham informações de data da entrevista inicial, 

entrevista de acompanhamento e entrevista final. Desejável     

3.25.6.O sistema deverá permitir que cada avaliação tenha as 

informações da comissão de avaliadores composta por no 

mínimo três membros ou mais. Desejável     

3.25.7.O sistema deverá permitir o armazenamento dos dados 

funcionais do servidor e período avaliado. Desejável     

3.25.8.O sistema deverá guardar os dados funcionais da lotação 

do período avaliado. Desejável     

3.25.9.O sistema deverá permitir que a avaliação de estágio 

probatório possua roteiro para indicar aos avaliadores as 

melhores práticas e métodos para avaliação. Desejável     

3.25.10.O sistema deverá permitir a composição dos fatores e 

elementos da avaliação de estágio probatório com as 

respectivas pontuações do desempenho para o item avaliado. Desejável     

3.25.11.O sistema deverá gerar o formulário de avaliação de 

estágio probatório, com a indicação da pontuação dos itens já 

avaliados. Desejável     
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3.25.12.O sistema deverá gerar automaticamente arquivo digital 

com parecer conclusivo das avaliações de estágio probatório, 

indicando os membros da comissão de avaliação de 

desempenho e os resultados obtidos cada etapa da avaliação 

especial de desempenho, inclusive com a média percentual dos 

pontos de todas as etapas.  Desejável     

3.26. DEPENDENTES        

3.26.1. IMPOSTO DE RENDA       

3.26.1.1.O sistema deverá permitir que as informações de 

Imposto de Renda sejam vinculadas à declaração de família da 

pessoa. Essencial     

3.26.1.2.O sistema deverá permitir que o cadastro dos 

dependentes seja armazenado fisicamente no cadastro único de 

pessoas do sistema. Essencial     

3.26.1.3.O sistema deverá controlar o fim da concessão do 

benefício de forma automática conforme as regras legais. Essencial     

3.26.1.4.O sistema deverá manter informações da prorrogação 

de dependência para fins de imposto de renda. Essencial     

3.26.1.5.O sistema deverá manter informações da 

fundamentação legal de concessão, término e prorrogação para 

o cadastro dos dependentes para fins de imposto de renda. Essencial     

3.26.1.6.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações de dependentes para imposto de 

renda em tela, formatado para impressão.  Essencial     

3.26.2.SALÁRIO FAMÍLIA       

3.26.2.1.O sistema deverá permitir que as informações de 

salário família sejam vinculadas à declaração de família da 

pessoa.  Desejável     

3.26.2.2.O sistema deverá permitir que o cadastro dos 

dependentes seja armazenado fisicamente no cadastro único de 

pessoas do sistema. Desejável     

3.26.2.3.O sistema deverá controlar o fim da concessão do 
Desejável     
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benefício de forma automática conforme as normas legais. 

3.26.2.4.O sistema deverá manter as informações da 

prorrogação de dependência para fins de concessão de salário 

família. Desejável     

3.26.2.5.O sistema deverá manter as informações da 

fundamentação legal de concessão, término e prorrogação para 

dependentes para fins de salário família. Desejável     

3.26.2.6.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório com as informações de dependentes para fins de 

salário família em tela, formatado para impressão.  Desejável     

3.27. FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES       

3.27.1.FÉRIAS       

3.27.1.1.O sistema deverá manter o controle de concessão de 

Férias. Essencial     

3.27.1.2.O sistema deverá controlar a concessão das férias de 

forma automática, respeitando o período aquisitivo e os prazos 

mínimos para sua concessão. Essencial     

3.27.1.3.O sistema deverá bloquear o registro da solicitação de 

férias quando o servidor não cumprir as exigências legais para 

sua concessão. Essencial     

3.27.1.4.O sistema deverá permitir a solicitação de férias do 

servidor pelo portal do servidor através de usuário com senha 

individual de acesso. Essencial     

3.27.1.5.O sistema deverá permitir que todas as solicitações 

sejam autorizadas eletronicamente pela chefia imediata. Essencial     

3.27.1.6.O sistema deverá permitir que após autorização da 

chefia imediata, as férias dos servidores sejam ratificadas 

eletronicamente pelo setor de cadastro pessoal. Essencial     

3.27.2. REGISTRO DE FALTAS       

3.27.2.1.O sistema deverá permitir o registro das faltas dos 

servidores. Essencial     
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3.27.2.2.O sistema deverá permitir que as justificadas sejam 

registradas por motivos previamente cadastrados e respectivos 

fundamentos legais vinculando as comunicações 

administrativas pertinentes à ocorrência. Essencial     

3.27.2.3.O sistema deverá permitir que as faltas sejam lançadas 

automaticamente a partir do registro diário da entrada e saída 

dos servidores, ou lançadas por usuários autorizados. Essencial     

3.27.2.4.O sistema deverá permitir a justificativa das faltas por 

usuários autorizados.  Essencial     

3.27.3. ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS       

3.27.3.1.O sistema deverá permitir que as ocorrências de 

atrasos ou saídas antecipadas sejam registradas com os 

respectivos fundamentos legais pertinentes à ocorrência. Desejável     

3.27.3.2.O sistema deverá permitir que o registro de saída 

antecipada e atrasos sejam realizados através dos registros de 

entra e saída dos servidores ou que sejam atualizados por 

usuário autorizado. Desejável     

3.27.3.3.O sistema deverá permitir que justificados os atrasos 

ou as saídas antecipadas, sejam informados os motivos e os 

respectivos fundamentos legais e as comunicações 

administrativas pertinentes a cada ocorrência. Desejável     

3.27.4.HORAS EXTRAS       

3.27.4.1.O sistema deverá permitir que as ocorrências de horas 

extras sejam registradas com os respectivos fundamentos legais 

pertinentes à ocorrência. Essencial     

3.27.4.2.O sistema deverá informar o quantitativo de horas 

extras e a indicações de ocorrência de adicional noturno sobre 

as horas extras. Essencial     

3.27.4.3.O sistema deverá controlar se a ocorrência de horas 

extras implicará em lançamento automático em folha de 

pagamento. Essencial     

3.27.4.4.O sistema deverá manter informações dos 

fundamentos legais de autorização para realização das horas 
Essencial     
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extras.  

3.27.5. JORNADA DE TRABALHO       

3.27.5.1.O sistema deverá registrar os respectivos fundamentos 

legais pertinentes à ocorrência de mudança de jornada de 

trabalho. Desejável     

3.27.5.2.O sistema deverá permitir inclusão de informações da 

jornada de trabalho na modalidade de expediente, escala 

regular, escala irregular, plantões e outros conforme as normas 

do órgão. Desejável     

3.27.5.3.O sistema deverá permitir a vinculação da jornada de 

trabalho ao servidor. Desejável     

3.27.5.4.O sistema deverá permitir a vinculação da jornada de 

trabalho através da associação individual ou através da 

composição de Turmas de Jornada de Trabalho. Desejável     

3.27.5.5.O sistema deverá permitir o cadastramento do tempo 

diário, o horário de início de expediente, o horário de fim de 

expediente e o horário para alimentação. Desejável     

3.27.5.6.O sistema deverá indicar a turma de trabalho a que o 

servidor pertence, quando for o caso. Desejável     

3.27.5.7.O sistema deverá manter o histórico de todas as 

jornadas do trabalhador durante sua vida funcional no cargo. Desejável     

3.27.5.8.O sistema deverá manter calendário histórico, com 

indicação de dia e horário de entrada e saída dos servidores, 

conforme sua jornada de trabalho. Desejável     

3.27.5.9.O sistema deverá permitir além do controle da jornada 

de trabalho do servidor a inclusão de datas e horários de 

trabalhos avulsos. Desejável     

3.27.5.10.O sistema deverá permitir jornada de trabalho 

especial para estudantes e para servidores responsáveis por 

dependentes que necessitem de cuidados especiais. Desejável     

3.27.5.11.O sistema deverá indicar os dias e horários de 

trabalho do servidor, dias e horários de aulas para os servidores 
Desejável     
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estudantes. 

3.27.5.12.O sistema deverá indicar os dias e horários de 

trabalho do servidor, dias de compromissos para os servidores 

responsáveis por dependentes que necessitem de cuidados 

especiais. Desejável     

3.27.5.13.O sistema deverá indicar o fundamento legal para o 

registro de horário especial. Desejável     

3.27.5.14.O sistema deverá permitir inclusão de imagens 

digitalizadas dos documentos comprobatórios das necessidades 

de jornada de trabalho especial. Desejável     

3.27.6.SALDO DE HORAS       

3.27.7.O sistema deverá registrar informações de saldo de horas 

(concessão ou abatimento) justificadas pelos respectivos 

fundamentos legais pertinentes à ocorrência. Desejável     

3.27.8.CONTROLE DE PONTO       

3.27.8.1.O sistema deverá registrar informações de assinatura 

de ponto individual dos servidores realizado através do portal 

do servidor ou captado através de catraca eletrônica. Essencial     

3.27.8.2.O sistema deverá permitir o registro de justificativas 

para o caso de impossibilidade de assinatura do ponto. Essencial     

3.27.8.3.O sistema deverá sistematizar assinatura de ponto 

através do portal do servidor, registrando a entrada, a saída e o 

IP da máquina que realizou o procedimento. Essencial     

3.27.8.4.O sistema deverá emitir relatório mensal de 

comprovação de assinatura de ponto.  Essencial     

3.27.9.PLANTÕES       

3.27.9.1.O sistema deverá registrar as informações dos dias de 

trabalho realizado pelo servidor durante o recesso. Desejável     

3.27.9.2.O sistema deverá controlar os dias trabalhados durante 

o recesso para compor saldo de dias que podem ser utilizados 

pelos servidores em outro período. Desejável     
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3.27.9.3.O sistema deverá apresentar mapa de frequência anual 

no padrão de calendário onde seja possível visualizar todas as 

ocorrências relacionas a ausência, faltas, férias, licenças, horas 

extras e atrasos dos funcionários. Desejável     

3.27.9.4.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações de frequência em tela, formatado para 

impressão.  Desejável     

3.27.10.TURMAS       

3.27.10.1.O sistema deverá possuir módulo de frequência 

baseado em turmas de trabalho. Essencial     

3.27.10.2.Para cada turma o sistema deverá permitir que sejam 

parametrizadas dinamicamente as datas de início e fim de cada 

turma, o horário de início e fim do expediente, o período para 

alimentação, indicar se o horário se repete todo dia, 

semanalmente, mensalmente, ou anualmente e os dias da 

semana referentes ao expediente de cada turma. Essencial     

3.27.10.3.O sistema deverá possuir módulo visualização do 

calendário de cada turma, selecionado interativamente, com os 

horários e saídas para cada dia. Essencial     

3.27.10.4.O sistema deverá manter histórico dos servidores que 

participaram de cada turma, indicando datas referentes ao 

período de participação e fundamento legal para indicação do 

horário. Essencial     

3.27.10.5.O sistema deverá possuir metodologia de busca dos 

registros de turmas através do nome da turma, facilitando sua 

localização. Essencial     

3.27.10.6.O sistema deverá possuir sistema de 

classificação/ordenação das turmas pelo campo nome da turma 

para facilitar sua localização. Essencial     

3.27.10.7.O sistema deverá permitir além do controle da 

jornada de trabalho baseada em turma, o controle de frequência 

através de jornada regular, irregular, jornada mensal, escalas, 

plantões e mistas, com informações cadastrais do quadro de 

frequência, datas de início e fim da jornada, horários de entrada 
Essencial     
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e saída, limites de tolerância e fundamentação legal da jornada. 

3.27.10.8.O sistema deverá controlar as solicitações de jornada 

com horários especiais para estudantes, dependentes 

excepcionais e demais razões previstas em lei. Essencial     

3.27.10.9.O sistema deverá permitir para os horários de jornada 

especial o controle dos horários aleatórios de trabalho, aulas ou 

compromissos, bem como controlar os atestados médicos e 

laudos pertinentes à concessão do horário especial. Essencial     

3.27.11.LICENÇAS E AFASTAMENTOS       

3.27.11.1.O sistema deverá manter controle sobre a concessão 

licenças e afastamento dos servidores. Essencial     

3.27.11.2.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de licenças e 

afastamento. Essencial     

3.27.11.3.O sistema deverá permitir a busca das licenças 

cadastradas, através do campo nome da licença, código da 

SEFIP, e situação para servidor caso entre com processo 

solicitando a licença. Essencial     

3.27.11.4.O resultado da busca poderá ser classificado pelo 

nome, código SEFIP, tipo de licença e situação, para facilitar 

sua localização. Essencial     

3.27.11.5.O sistema deverá permitir a indicação do sexo no 

momento do cadastro da licença. Essencial     

3.27.11.6.O sistema deverá permitir indicar se há bloqueio de 

pagamento do servidor quando solicitada. Essencial     

3.27.11.7.O sistema deverá permitir o cadastro da licença e 

indicar se haverá necessidade de substituição de cargo 

comissionado quando solicitada. Essencial     

3.27.11.8.O sistema deverá permitir o cadastro da licença e 

indicar a quantidade de dias necessários após o exercício do 

servidor para que se tenha direito a solicitar a licença. Essencial     
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3.27.11.9.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar a periodicidade mínima em dias para nova concessão da 

mesma licença. Essencial     

3.27.11.10.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar a quantidade máxima de dias para a concessão da 

licença. Essencial     

3.27.11.11.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar se o afastamento deverá iniciar em dia útil. Essencial     

3.27.11.12.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar os códigos vinculados para gerar SEFIP, RAIS ou 

CAGED. Essencial     

3.27.11.13.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar o fundamento legal para concessão da licença. Essencial     

3.27.11.14.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar se a licença afeta adicionais, férias, tempo de serviço, 

promoção no cargo, e demais benefícios da carreira do cargo do 

servidor. Essencial     

3.27.11.15.O sistema deverá manter o cadastro da licença 

inclusão, alteração e exclusão dos benefícios (itens) que podem 

ser afetados pela concessão da licença. Essencial     

3.27.11.16.O sistema deverá manter as informações do total de 

dias corridos que afeta o benefício, o total de dias interpolados 

que afeta o benefício, o prazo em dias interpolados que afetam 

o benefício, a proporcionalidade que afeta o benefício, 

indicação de abatimento de prazos para tempo de serviço, e o 

fundamento legal associado ao registro do item afetado pela 

concessão da licença. Essencial     

3.27.11.17.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar o grupo de servidores que têm direito de solicitar a 

licença. Essencial     

3.27.11.18.O sistema deverá permitir o cadastro da licença 

indicar os documentos necessários para a concessão da licença. Essencial     

3.27.11.19.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações das tabelas de licenças e afastamentos 
Essencial     
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em tela, formatado para impressão. 

3.28.LOTAÇÃO       

3.28.1.Lotação do Servidor Essencial     

3.28.2.O sistema deverá manter o histórico das lotações dos 

servidores. Essencial     

3.28.3.O sistema deverá permitir a inclusão dos fundamentos 

legais vinculados ao registro do servidor na lotação. Essencial     

3.28.4.Local de Prestação de Serviço do Servidor Essencial     

3.28.5.O sistema deverá manter o histórico das locais de 

prestação de serviço dos servidores. Essencial     

3.28.6.O sistema deverá permitir que nas informações dos 

locais de prestação de serviço dos servidores seja possível 

incluir os fundamentos legais do registro. Essencial     

3.28.7.Centro de Custo do Servidor Desejável     

3.28.8.O sistema deverá manter o histórico dos centros de custo 

dos servidores. Desejável     

3.28.9.O sistema deverá permitir que nas informações dos 

centros de custo dos servidores seja possível incluir os 

fundamentos legais do registro. Desejável     

3.28.10.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações de lotações, local de prestação de 

serviço e centro de custo em tela, formatado para impressão.  Desejável     

3.29. BENEFÍCIOS       

3.29.1.O sistema deverá manter histórico dos benefícios 

institucionais, como: auxílio transporte, auxílio creche, auxílio 

escolar, auxílio alimentação e outros auxílios da mesma 

natureza. Essencial     

3.29.2.O sistema deverá manter histórico das informações de 

cálculo de cada benefício, contendo informações das datas e 

valores referentes ao período. Essencial     
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3.29.3.O sistema deverá permitir o lançamento das informações 

de benefícios com inclusão dos fundamentos legais para 

permissão em lançamento em folha de pagamento. Essencial     

3.29.4.O sistema deverá permitir incluir os prazos de concessão 

dos benefícios com reflexos automáticos na folha de 

pagamento. Essencial     

3.30. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA       

3.30.1.O sistema deverá manter histórico das substituições das 

funções comissionadas conforme a normas legais para 

concessão do adicional de substituição lançada 

automaticamente em folha de pagamento. Desejável     

3.30.2.O sistema deverá permitir a inclusão dos fundamentos 

legais no lançamento das informações de substituição.  Desejável     

3.30.3. VANTAGEM PESSOAL APOSTILAMENTO       

3.30.3.1.O sistema deverá manter histórico da averbação de 

função comissionada exercida pelo servidor na instituição. Desejável     

3.30.3.2.O sistema deverá informar a função comissionada 

averbada. Desejável     

3.30.3.3.O sistema deverá informar parcela comissionada 

averbada sobre a parcela total de averbação. Desejável     

3.30.3.4.O sistema deverá permitir o lançamento da vantagem 

pessoal com a inclusão dos fundamentos legais do registro. Desejável     

3.30.3.5.O sistema deverá permitir informar se o registro de 

vantagem pessoal referente ao apostilamento é integral ou 

proporcional.  Desejável     

3.31. CESSÃO E REQUISIÇÃO       

3.31.1.O sistema deverá manter histórico das informações das 

cessões ou requisições dos servidores para outros órgãos da 

Administração conforme a normas legais para concessão da 

cessão ou requisição com lançamento automático em folha de 

pagamento. Desejável     
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3.31.2.O lançamento das informações de cessão ou requisição 

deverá manter as informações dos fundamentos legais de 

concessão e cancelamento da requisição. Desejável     

3.32. REMOÇÃO       

3.32.1.O sistema deverá manter histórico dos registros dos 

requerimentos para remoção. Desejável     

3.32.2.O requerimento deverá possuir informação do 

fundamento legal para concessão da remoção. Desejável     

3.32.3.O sistema deverá registrar o requerimento com as 

informações da decisão de concessão da remoção, com 

respectiva justificativa. Desejável     

3.32.4.O sistema deverá permitir que o servidor registre a 

desistência do pedido de requerimento de remoção. Desejável     

3.33. OCORRÊNCIAS       

3.33.1.Histórico de Anotações       

3.33.2.O sistema deverá permitir a inclusão dos registros de 

informações das anotações para dos servidores. Desejável     

3.33.3.O sistema deverá permitir a inserção de fundamentos 

legais nas anotações dos servidores. Desejável     

3.33.4.Histórico de Elogios       

3.33.5.O sistema deverá permitir a inclusão de informações dos 

elogios aos funcionários. Desejável     

3.33.6.O sistema deverá permitir a inclusão de fundamentação 

legal nos elogios cadastrados. Desejável     

3.33.7.Histórico de Substituição de Cargo Comissionado Essencial     

3.33.8.O sistema deverá permitir a inclusão dos registros de 

indicação para substituição de cargos comissionados para os 

servidores. Essencial     

3.33.9.O sistema deverá permitir a inclusão de fundamentos 

legais para os registros de substituição. Desejável     
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3.33.10.O sistema deverá manter os registros das penalidades 

administrativas atribuídas aos servidores. Desejável     

3.33.11.O sistema deverá permitir que os registros das 

penalidades com os respectivos fundamentos legais pertinentes. Desejável     

3.33.12.O sistema deverá permitir a inclusão de informações 

sobre a sindicância ou processo disciplinar relativa à penalidade 

aplicada. Desejável     

3.33.13.O sistema deverá manter as ocorrências de penalidades 

dos servidores com registro da quantidade de dias de 

abatimento para contagem de tempo de concessão de 

aposentadoria, gratificação de tempo de serviço, 

disponibilidade, licença prêmio, progressão funcional, férias, 

remoção e licença capacitação. Essencial     

3.33.14.O sistema deverá registrar os dados das declarações 

administrativas dos servidores quando solicitado pela 

Administração. Desejável     

3.33.15.O sistema deverá permitir os registros das declarações 

com os respectivos fundamentos legais pertinentes. Desejável     

3.33.16.O sistema deverá permitir que os registros tenham 

informação do motivo da confecção da declaração, conforme 

solicitado pela Administração. Desejável     

3.33.17.O sistema deverá registrar as ocorrências de 

ressarcimento ao erário. Desejável     

3.33.18.O sistema deverá manter os registros do ressarcimento 

ao erário com os respectivos fundamentos legais pertinentes. Desejável     

3.33.19.O sistema deverá registrar as informações do 

ressarcimento ao erário no processo administrativo e os 

motivos para lançamento do registro no sistema. Desejável     

3.33.20.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatório das informações de ocorrências em tela, formatado 

para impressão. Desejável     

3.34.SUSPENSÃO       
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3.34.1.O sistema deverá permitir inserir ocorrências de 

suspensões e o registro dos fundamentos legais.  Desejável     

3.35. FUNÇÕES EM OUTROS ÓRGÃOS       

3.35.1.O sistema deverá manter o histórico de declaração de 

acúmulos de outros cargos públicos, principalmente as 

relacionadas às normas referentes ao provimento de cargos 

públicos na categoria de médicos, professores e pesquisadores 

científicos. Desejável     

3.35.2.O sistema deverá manter o histórico de declaração de 

acúmulos de aposentadoria em outros órgãos públicos inclusive 

para fins de lançamento em folha de pagamento. Desejável     

3.35.3.O sistema deverá manter o histórico das funções 

comissionadas exercidas em outros órgãos públicos conforme a 

normas legais. Desejável     

3.35.4.O sistema deverá manter o histórico das férias não 

gozadas em outros órgãos públicos, para controle de concessão 

de férias na instituição e lançamento em folha de pagamento. Desejável     

3.35.5.O sistema deverá permitir o lançamento das informações 

de ocorrência em órgãos externos com a inclusão dos 

fundamentos legais dos registros. Desejável     

3.35.6.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatórios com as informações funcionais em tela, formatado 

para impressão. Desejável     

3.36. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO       

3.36.1.O sistema deverá manter histórico da averbação de 

tempo de serviço dos diversos órgãos da Administração. Desejável     

3.36.2.O sistema deverá permitir a consolidação da averbação 

por tempo de serviço em empresas privadas. Desejável     

3.36.3.O sistema deverá permitir o registro de informações da 

esfera de governo, natureza do tempo de serviço, natureza do 

vínculo, regime jurídico da averbação e regime previdenciário 

referente ao tempo de serviço averbado. Desejável     
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3.36.4.O sistema deverá registrar os totais em prazo relativos ao 

tempo averbado para concessão de anuênios, aposentadoria, 

licença prêmio, averbação de função comissionada, 

disponibilidade, remoção, INSS e licença capacitação. Desejável     

3.36.5.O sistema deverá permitir que no lançamento da 

averbação sejam incluídos os fundamentos legais do registro. Desejável     

3.36.6.O sistema deverá permitir o registro das finalidades da 

averbação do tempo de serviço informado. Desejável     

3.36.7.O sistema deverá permitir indicar a exclusão de tempos 

concomitantes, para fins de contagem de tempo. Desejável     

3.36.8.O sistema deverá permitir indicar as licenças dos 

períodos informados como averbação de tempo de serviço. Desejável     

3.36.9.O sistema deverá permitir incluir imagens digitalizadas 

dos documentos comprobatórios da averbação de tempo de 

serviço.  Essencial     

3.37. PENSÃO       

3.37.1.CIVIL       

3.37.1.1.O sistema deverá manter controle sobre as informações 

das pensões por morte dos servidores conforme a normas legais 

para lançamento em folha de pagamento. Essencial     

3.37.1.2.O sistema deverá permitir o cadastro dos beneficiários 

da pensão em cadastro único de pessoas para evitar replicações 

de dados. Essencial     

3.37.1.3.O sistema deverá permitir que os beneficiários sejam 

cadastrados na declaração de família dos titulares. Essencial     

3.37.1.4.O sistema deverá permitir o cadastro cada beneficiário 

individualmente e deverá possibilitar a composição de um ou 

mais grupos familiares onde será eleito o responsável para 

receber a pensão pelos demais. Essencial     

3.37.1.5.O sistema deverá permitir o lançamento das 

informações da pensão com a inclusão dos fundamentos legais 

para a concessão da pensão civil. Essencial     
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3.37.1.6.O sistema deverá gerar os valores de pagamento em 

folha automaticamente, bastando para isso lançar as 

informações no cadastro de pensão civil.  Essencial     

3.37.2.ALIMENTAR       

3.37.2.1.O sistema deverá manter o controle sobre as 

informações das pensões alimentícias dos servidores conforme 

a normas legais para lançamento em folha de pagamento. Essencial     

3.37.2.2.O sistema deverá manter os beneficiários da pensão 

deverão em cadastro único de pessoas. Essencial     

3.37.2.3.O sistema deverá permitir a inclusão dos beneficiários 

da pensão alimentar na declaração de família dos titulares. Essencial     

3.37.2.4.O sistema deverá manter cadastrado do beneficiário 

individualmente e possibilitar a composição de um ou mais 

grupos familiares onde serão eleitos os responsáveis pelo 

recebimento da pensão alimentar. Essencial     

3.37.2.5.O sistema deverá permitir o lançamento das 

informações da pensão com a inclusão dos fundamentos legais 

da concessão da pensão alimentar. Desejável     

3.37.2.6.O sistema deverá permitir que as pensões alimentares 

sejam classificadas como consensual ou judicial. Desejável     

3.37.2.7.O sistema deverá gerar os valores de pagamento em 

folha automaticamente, bastando para isso lançar as 

informações no cadastro de pensão alimentícia. O sistema 

deverá ter condições de informar o percentual sobre a base de 

cálculo da pensão, inclusive informar a incidência sobre o 

salário-mínimo. Desejável     

3.37.2.8.O sistema deverá possibilitar a identificação sobre 

quais rubricas incidem imposto de renda de pensão e plano de 

seguridade social de pensão, possibilitando o cálculo líquido do 

valor a ser recebido pelo beneficiário.  Desejável     

3.38. CONTROLE DE DIÁRIAS       

3.38.1.O sistema deverá manter as informações das 

autorizações de viagem a serviço das pessoas. Essencial     
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3.38.2.O sistema deverá registrar os motivos e itinerários da 

viagem para cada pessoa autorizada. Essencial     

3.38.3.O sistema deverá possuir controle sobre os valores 

autorizados para viagem a serviço de acordo com o cargo ou 

função comissionada dos agentes públicos. Essencial     

3.38.4.O sistema deverá registrar informações sobre as ordens 

bancárias para deposito nas contas particulares das pessoas a 

título de diárias autorizadas pela Administração. Essencial     

3.38.5.O sistema deverá armazenar as informações dos valores 

das passagens utilizadas pelas pessoas nas autorizações de 

viagem a serviço.  Essencial     

3.39. FOLHA DE PAGAMENTO       

3.39.1.Informações Financeiras Essencial     

3.39.2.O sistema deverá manter os valores históricos de Níveis 

de Referências associadas a cada categoria funcional. Essencial     

3.39.3.O sistema deverá manter os valores históricos das 

Funções Comissionadas associadas aos cargos comissionados. Essencial     

3.39.4.O sistema deverá manter os valores históricos das 

tabelas institucionais (Imposto de Renda, PSS, INSS, 

Duodécimos, faixas de benefícios, salário mínimo, teto 

constitucional, FGTS, planos de previdência privado). Essencial     

3.39.5.Informações Contábeis Essencial     

3.39.6.O sistema deverá permitir a classificação das rubricas 

por categoria econômica das rubricas para integração com 

sistemas contábeis. Essencial     

3.39.7.Controle Essencial     

3.39.8.O sistema deverá permitir o cadastro de dias úteis e 

feriados que poderão influenciar os cálculos dos valores de 

rubricas baseados em dias úteis. Essencial     

3.39.9.Estrutura Essencial     

3.39.10.O sistema deverá permitir a confecção de plano de 
Essencial     
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rubricas conforme a necessidade do gestor do sistema. 

3.39.11.O sistema deverá permitir que o identificador da 

rubrica no sistema possua, no mínimo, seis caracteres. Essencial     

3.39.12.O sistema deverá permitir a indicação das incidências 

de rubricas para composição da base de cálculo durante o 

cálculo de valores. Essencial     

3.39.13.O sistema deverá possuir assistente para confecção 

dinâmica de fórmulas. Essencial     

3.39.14.O sistema deverá permitir a criação de uma nova 

fórmula sem implicar em modificações nos códigos dos 

programas utilizados. Essencial     

3.39.15.O sistema deverá permitir a associação das rubricas aos 

servidores automaticamente, selecionada através dos perfis e da 

situação funcional do cadastro de funcionários. Essencial     

3.39.16.O sistema deverá realizar o cálculo das rubricas na 

folha de forma automática, conforme o cadastro funcional do 

servidor. Essencial     

3.39.17.O sistema deverá permitir, de acordo com as 

informações qualitativas registradas no cadastro de recursos 

humanos, calcular automaticamente a proporcionalidade dos 

valores a serem recebidos pelo servidor conforme os 

interstícios referentes ao ingresso do servidor, licenças, férias, 

progressão funcional, exercício de função comissionada, 

exoneração de função comissionada, destituição de função 

comissionada, remoção e movimentação funcional. Essencial     

3.39.18.O sistema deverá manter o histórico das informações 

funcionais do servidor para cada folha calculada. Essencial     

3.39.19.O sistema deverá ter funcionalidade de assistente para a 

criação das fórmulas das rubricas. Essencial     

3.39.20.O sistema deverá ter históricos das fórmulas aplicadas 

às rubricas para cada folha gerada. Essencial     

3.39.21.O sistema deverá ter mecanismo de associação de 

incidência de rubricas para gerar os cálculos sobre os valores 
Essencial     
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agregados. 

3.39.22.O sistema deverá manter histórico das rubricas de 

incidência e dos valores bases para cálculo de imposto de 

renda, imposto de renda sobre pensão, INSS, FGTS e demais 

valores necessários para gerar informações à DIRF e SEFIP. Essencial     

3.39.23.O sistema deverá ter o recurso para informar ao gestor 

da folha de pagamento os servidores que deverão ser 

recalculados em virtude da alteração de valores de tabelas, 

fórmulas ou estrutura de cálculo da folha. Essencial     

3.39.24.O sistema não deverá permitir o fechamento da folha 

caso haja alguma inconsistência no cálculo:  valores negativos 

ou zerados, pendências de cálculo, etc. Essencial     

3.39.25.O sistema deverá permitir a inclusão de tabelas, a 

critério do gestor de folha de pagamento, para utilização nas 

fórmulas de cálculo. Essencial     

3.39.26.O sistema deverá permitir que os nomes das tabelas, 

colunas, sejam definidas pelo gestor do sistema. Essencial     

3.39.27.O sistema deverá ter mecanismo de atualização de 

todos os valores das tabelas dos níveis de referência e funções 

comissionadas com a aplicação de percentual de reajuste. Essencial     

3.39.28.O sistema deverá possuir módulo específico para 

geração de dados e atualização das informações da DIRF, 

permitindo que sejam realizadas atualizações manuais de 

ajustes antes do importado para o sistema da Receita Federal. Essencial     

3.39.29.Confecção de Folha Essencial     

3.39.30.O sistema deverá permitir a abertura de várias folhas 

simultâneas. Essencial     

3.39.31.O sistema deverá permitir a manutenção 

individualizada das informações dos servidores para acerto de 

cálculos de pagamento. Essencial     

3.39.32.O sistema deverá permitir o lançamento de valores de 

rubricas individuais onde prevalecerão os valores informados 

em detrimentos aos calculados automaticamente pelo sistema. Essencial     
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3.39.33.O sistema deverá permitir cálculo das rubricas 

individuais digitadas, as rubricas de consignação, de benefícios, 

de pensão civil e pensão alimentícia, os lançamentos horas 

extras e pagamento de férias. Essencial     

3.39.34.O sistema deverá verificar a melhor opção entre 

"receber a função completa" ou "receber parte da função mais o 

valor da remuneração do cargo efetivo", optando 

automaticamente para pelo mais vantajoso ao servidor. Essencial     

3.39.35.O sistema deverá ter o recurso de informar ao gestor os 

servidores que deverão ser recalculados em virtude da alteração 

de valores, fórmulas ou estrutura de cálculo da folha. Essencial     

3.39.36.O sistema deverá permitir que todos os dados 

cadastrais e funcionais sejam atualizados nos módulos de 

recursos humanos. Essencial     

3.39.37.O sistema deverá permitir, no caso de divergência entre 

os valores pagos na folha entre o mês anterior e o atual, em 

virtude de atraso no lançamento do cadastro, o ajuste 

automático pelo sistema. Essencial     

3.39.38.O sistema deverá permitir ao gestor do sistema 

acompanhar a evolução do processamento do cálculo da folha. Essencial     

3.39.39.O sistema deverá permitir ao gestor do sistema 

interromper o processamento do cálculo da folha. Essencial     

3.39.40.Registros e cálculos de Consignações Essencial     

3.39.41.O sistema deverá manter o cadastro dos consignatários 

indicando as rubricas pertinentes descontados em folha do 

funcionário. Essencial     

3.39.42.O sistema deverá manter o cadastro de consignantes, 

indicando os prazos e regras desconto automático em folha de 

pagamento. Essencial     

3.39.43.Público Essencial     

3.39.44.O sistema deverá atender aos requisitos para 

pagamento de servidores estatutários, celetistas, ativos, 

inativos, comissionados, pensionistas civis e pensionistas 
Essencial     
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alimentar, cedidos com ônus parcial e requisitados. 

3.39.45.O sistema deverá bloquear automaticamente o 

pagamento dos servidores que estiverem gozando licenças que 

não permitam a percepção de valores pecuniários. Essencial     

3.39.46.O sistema deverá bloquear o pagamento dos demitidos, 

exonerados, removidos, ou outras situações de extinção de 

vínculo conforme as normas legais. Essencial     

3.39.47.Tipos de Folha Essencial     

3.39.48.O sistema deverá confeccionar folhas ordinárias. Essencial     

3.39.49.O sistema deverá confeccionar folhas de adiantamento 

de 13º salário. Essencial     

3.39.50.O sistema deverá confeccionar folhas natalinas. Essencial     

3.39.51.O sistema deverá confeccionar folhas suplementares. Essencial     

3.39.52.O sistema deverá confeccionar folhas de simulação de 

cálculo. Essencial     

3.39.53.O sistema não deverá ter limites de folhas abertas 

simultaneamente. Essencial     

3.39.54.Interação Essencial     

3.39.55.O sistema deverá gerar as informações para RAIS, 

SEFIP, DIRF, PASEP. Essencial     

3.39.56.O sistema deverá possibilitar a troca de informações 

com outros sistemas legados por meio de serviços de integração 

ou views de banco de dados. Essencial     

3.39.57.O sistema deverá permitir que sejam gerados os 

contracheques e disponibilizados para consulta pelo portal, a 

critério do gestor do sistema. Essencial     

3.39.58.O sistema deverá permitir a inclusão de mensagens no 

contracheque. As mensagens deverão ser direcionadas a um 

grupo de eleitos a critério do gestor do sistema. Essencial     

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

164 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

3.39.59.O sistema deverá permitir que os contracheques sejam 

impressos a critério do gestor do sistema. Essencial     

3.39.60.O sistema deverá gerar arquivos para o envio eletrônico 

dos créditos bancários. Essencial     

3.39.61.Grupos eleitos para participar da folha de pagamento Essencial     

3.39.62.O sistema deverá permitir ao gestor da folha selecionar 

os servidores para participar do cálculo da folha, seja por 

categoria funcional, cargo comissionado, perfil do servidor e 

situação cadastral. Essencial     

3.39.63.Auditoria da Folha de pagamento Essencial     

3.39.64.O sistema deverá ter recurso para registrar todas as 

atualizações realizadas na folha e pagamento, identificando o 

usuário e as máquinas que realizaram as atualizações. Essencial     

3.39.65.O sistema deverá manter os registros de auditoria com 

informações da operação realizadas e os conteúdos dos 

registros anteriores e posteriores à transação. Essencial     

3.39.66.O sistema deverá permitir auditar os processos de 

cálculo da folha, para cada servidor e rubrica, sendo necessário 

informar as fórmulas aplicadas e os resultados obtidos (valores 

das rubricas). Essencial     

3.39.67.O sistema deverá ter o recurso de habilitar e desabilitar 

a auditoria de cálculo, a critério do gestor do sistema. Essencial     

3.39.68.Relatórios Gerenciais Essencial     

3.39.69.O sistema deverá possuir relatórios para fechamento da 

folha de pagamento de acordo com necessidade da instituição. Essencial     

3.39.70.O sistema deverá gerar relatórios de demonstrativo de 

cálculo individual de funcionários. Desejável     

3.39.71.O sistema deverá gerar valores agregados por tipo de 

funcionários. Desejável     

3.39.72.O sistema deverá gerar valores agregados por contas 

contábeis. Essencial     
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3.39.73.O sistema deverá gerar relatório de Ficha Financeira 

Anual individual para cada funcionário. Desejável     

3.39.74.O sistema deverá gerar relatório de espelho de crédito 

bancário   Desejável     

3.40.COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA       

3.40.1.O sistema deverá possibilitar a confecção de modelos 

padronizados de comunicações administrativas (atos, 

memorandos, ofícios, portarias e outros). Essencial     

3.40.2.O sistema deverá manter os registros das pessoas 

interessadas em cada documento, com informações dos cargos 

e fundamentação legal do documento. Desejável     

3.40.3.O sistema deverá manter os registros de documentos 

vinculados ao documento principal. Desejável     

3.40.4.O sistema deverá gerar os documentos de comunicação 

administrativa automaticamente, em editor de texto, com base 

no modelo e nas informações digitadas. Os documentos 

gerados pelo sistema deverão ser armazenas digitalmente no 

banco de dados. Essencial     

3.40.5.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de comunicação 

administrativa. Desejável     

3.40.6.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de locais de publicação de 

comunicações administrativas. Desejável     

3.40.7.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de origem da comunicação 

administrativa, vinculada à tabela de lotação. Desejável     

3.40.8.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de autoridades 

responsáveis pelas comunicações administrativas. Desejável     

3.40.9.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão da tabela de natureza de 

comunicação administrativa. Desejável     
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3.40.10.O sistema deverá permitir modificar os modelos dos 

documentos. Essencial     

3.40.11.O sistema deverá permitir alterar o documento gerado 

em editor de textos. Essencial     

3.40.12.O sistema deverá permitir a inclusão de documento 

digital em arquivo vinculando-o ao registro da comunicação 

administrativa. Desejável     

3.40.13.O sistema deverá permitir a busca das comunicações 

administrativas através de filtros: tipo de instrumento, origem, 

modelo, ano, número, período, processo administrativo, verbete 

e interessado. Desejável     

3.40.14.O sistema deverá permitir a inclusão de imagens 

digitalizadas ao documento de comunicação administrativa. Essencial     

3.41. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS       

3.41.1.O sistema deverá manter informações sobre os processos 

administrativos voltados à administração de pessoal. Desejável     

3.41.2.O sistema deverá permitir a composição de grupos e 

comissões interessados nos processos administrativos. Desejável     

3.41.3.O sistema deverá manter informações acerca da 

tramitação do processo administrativo e respectivos despachos 

nas diversas lotações em que tramitou. Desejável     

3.41.4.O sistema deverá registrar as ocorrências durante o 

processo de tramitação indicando os autores dos atos. Desejável     

3.41.5.O sistema deverá permitir que as comunicações 

administrativas possam ser vinculadas ao processo. Desejável     

3.41.6.O sistema deverá permitir inclusão de imagens ao 

processo administrativo.  Desejável     

3.42. MEDICINA DO TRABALHO       

3.42.1.O sistema deverá permitir a inclusão dos procedimentos 

médicos relacionados com a tabela da Associação Médica 

Brasileira (AMB). Desejável     
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3.42.2.O sistema deve manter a codificação das doenças 

associadas às pessoas conforme o Código Internacional de 

Doenças (CID). Desejável     

3.42.3.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de categorias do CID. Desejável     

3.42.4.O sistema possuir metodologia de busca de informações 

da tabela de categoria de CID, através dos campos nome do 

procedimento e código institucional da categoria do CID. Desejável     

3.42.5.O sistema deverá permitir a classificação do resultado da 

busca de categoria de CID dinamicamente pelo usuário através 

dos campos descrição e código da categoria CID. Desejável     

3.42.6.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela CID. Desejável     

3.42.7.O sistema deverá possuir metodologia de busca de 

informações da tabela de CID, através dos campos descrição do 

CID, código internacional da doença, e código institucional da 

categoria do CID. O resultado da busca poderá ser classificado 

interativamente pelo usuário através dos campos código CID, 

descrição do CID e categoria da doença. Desejável     

3.42.8.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela especialidade AMB 

(Associação Médica Brasileira). Desejável     

3.42.9.O sistema deverá possuir mecanismo de busca de 

informações da tabela de especialidade AMB, através dos 

campos descrição da especialidade e código da especialidade 

AMB. Desejável     

3.42.10.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela procedimento AMB 

(Associação Médica Brasileira). Desejável     

3.42.11.O sistema deverá possuir metodologia de busca de 

informações da tabela de procedimento AMB, através dos 

campos descrição do procedimento, especialidade do 

procedimento e código do procedimento AMB. Desejável     
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3.42.12.O sistema deverá possuir registro das entidades 

credenciadas a prestar serviços médicos, previamente 

cadastrados, com o cadastramento do fundamento legal de 

credenciamento. Desejável     

3.42.13.O sistema deverá possuir metodologia de busca de 

informações de credenciados para serviços médicos, através do 

nome da entidade, área e especialidade médica. Desejável     

3.42.14.O resultado da busca poderá ser classificado 

interativamente pelo usuário através dos campos nome do 

credenciado, área e especialidade de atuação médica. Desejável     

3.42.15.O sistema deverá possuir registro dos médicos, 

indicando a área e especialidade médica. Desejável     

3.42.16.O sistema deverá possuir metodologia de busca de 

informações de servidores médicos, através do nome, área e 

especialidade médica. Desejável     

3.42.17.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão da tabela de áreas de 

credenciamento médico. Desejável     

3.42.18.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de especialidades de 

credenciamento médico, vinculando à respectiva área de 

atuação. Desejável     

3.42.19.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de exames médicos, com 

indicadores de normalidade por faixa de idade e sexo. Desejável     

3.42.20.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de vacinas, com indicadores de 

periodicidade por faixa etária e sexo. Desejável     

3.42.21.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de ações de saúde. Desejável     

3.42.22.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tipos de atendimento médico. Desejável     

3.42.23.O sistema deverá possuir mecanismo de geração de 

relatórios das tabelas médicas em tela, formatado para 
Desejável     
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impressão.  

3.43. SEGURANÇA DO TRABALHO       

3.43.1.O sistema deverá manter informações relacionada os 

membros dos grupos de Serviço Especial de Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Desejável     

3.43.2.O sistema deverá manter o histórico das ocorrências de 

acidentes de trabalho, os respectivos envolvidos e as ações 

adotadas para cada ocorrência. Desejável     

3.43.3.O sistema deverá manter controle de equipamentos de 

segurança com relação à garantia, revisão e localização do 

equipamento de segurança. Desejável     

3.43.4.O sistema deverá manter histórico das pessoas que 

utilizaram o equipamento em determinado período. Desejável     

3.43.5.O sistema deverá armazenar informações do 

monitoramento de ambiente de trabalho seguro.  Desejável     

3.44. GRUPOS E COMISSÕES       

3.44.1.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de grupos e comissões. Essencial     

3.44.2.O sistema deverá possuir buscas de grupos e comissões 

através do nome do grupo, período do grupo, ano de referência, 

tipo de grupo, membro do grupo (pessoa), e ato de instituição 

do grupo. Desejável     

3.44.3.O resultado da busca deverá ser classificado 

dinamicamente a critério do usuário, através dos campos: nome 

do grupo, data início do grupo, data fim do grupo, ano e tipo de 

grupo ou comissão. Desejável     

3.44.4.O sistema deverá permitir o cadastro de grupo ou 

comissão com a inclusão dos dados da fundamentação legal 

para a criação e extinção do grupo. Desejável     

3.44.5.O sistema deverá manter histórico dos membros do 

grupo, contendo informações início e fim de atividade, se 

atividade é remunerado e os fundamentos legais de inclusão e 
Desejável     
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exclusão da pessoa no grupo ou comissão. 

3.44.6.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão de tabela de tipos de grupos e 

comissões. Desejável     

3.44.7.O sistema deverá possuir procedimentos de consulta, 

inclusão, alteração e exclusão tipos de membros dos grupos e 

comissões. Desejável     

3.44.8.O sistema deverá possuir mecanismos de geração de 

relatório das informações de grupos e comissões em tela, 

formatado para impressão. Desejável     

3.44.9.O sistema deverá permitir que os grupos sejam indicados 

para composição de comissões específicas no sistema de 

recursos humanos. Essencial     

3.45. APOSENTADORIA       

3.45.1.O sistema deverá manter o histórico de aposentadoria 

dos servidores conforme a normas legais para lançamento em 

folha de pagamento. Essencial     

3.45.2.O sistema deverá fornecer o histórico de aposentadoria e 

prever a possibilidade de reversão da aposentadoria, a pedido 

do servidor, por ordem judicial ou decisão administrativa. Essencial     

3.45.3.O sistema deverá fornecer o mapa de tempo de serviço 

para análise das condições de aposentadoria dos servidores. Essencial     

3.45.4.O sistema deverá conter no mapa de tempo de serviço a 

contagem de tempo bruto dos funcionários, inclusive os tempos 

averbados de outros órgãos, o abatimento das faltas, suspensões 

e licenças prêmio, e calcular o tempo líquido de serviço em 

dias. Essencial     

3.45.5.O sistema deverá permitir que o tempo de serviço 

calculado seja transformado em anos, meses e dias conforme as 

normas legais para cálculo de tempo de serviço do servidor. Essencial     

3.45.6.O sistema deverá permitir o lançamento das informações 

da pensão com a inclusão dos fundamentos legais para a 
Essencial     
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concessão da aposentadoria. 

3.45.7.O sistema deverá informar as previsões de aposentadoria 

dos servidores de acordo com as diversas modalidades de 

aposentadoria: aposentadoria proporcional ou integral, por 

tempo de serviço, por idade ou compulsória. Essencial     

3.45.8.O sistema deverá gerar relatórios de certidão para fins de 

aposentadoria, certidão para finas de aquisição de adicionais, 

certidão de tempo de serviço para averbação no INSS, certidão 

de contagem de tempo para outros órgãos e declaração de 

tempo de serviço para outros órgãos. Essencial     

3.45.9.O sistema deverá emitir as certidões e declarações em 

editor de texto de forma automaticamente, com possibilidade de 

alteração das informações. Essencial     

3.45.10.O sistema deverá gerar o cálculo de tempo de 

contribuição automaticamente. Essencial     

3.45.11.O sistema deverá gerar o cálculo de tempo para fins de 

abono de permanência automaticamente.  Essencial     

3.46.GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS       

3.46.1.INVENTÁRIO DE CONHECIMENTO        

3.46.1.1.Módulo responsável pela consolidação de informações 

dos servidores, deverá funcionar como um inventário de 

competências e qualificações profissionais, além das 

informações cadastrais entendidas como indispensáveis para o 

gerenciamento de pessoas. O módulo deverá alimentar todos os 

outros sistemas de Gestão de Pessoas e deverá ser alimentado 

por eles, integrando-se nas diversas fontes de dados de 

Servidores existentes. Não serão permitidas replicações de 

dados cadastrais em nenhuma das soluções constantes no objeto 

desta contratação. Desejável     

3.46.1.2.O sistema deverá manter em cadastro único de pessoas 

todas as informações exigidas para composição do inventário 

de conhecimento. O sistema deverá coletar automaticamente 

regras, históricos e informações necessárias para aplicação dos 

ciclos avaliativos de todos os servidores. Desejável     
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3.46.1.3.O sistema deverá apresentar informações sobre nível 

de escolaridade, distribuição de género, mapa de gerações e 

distribuição de pessoas por unidade separadas por género de 

toda a força de trabalho.  Desejável     

3.46.1.4.O sistema deverá apresentar para os servidores ativos 

as informações básicas do cadastro pessoal, tais como: nome, 

código-matrícula, unidade atual, processo atual, mapa de 

competências do processo atual, informações sobre meta e 

planos de desenvolvimento. No caso de gestores, o sistema 

deverá apresentar todas as informações de todos os membros da 

equipe para o titular ou substituto da unidade. Essencial     

3.46.2.PROCESSOS DE TRABALHO       

3.46.2.1.Módulo responsável pela manutenção de todas as 

informações relacionados as diretrizes de avaliações de todos 

os servidores respeitando as características individuais de cada 

cargo, processos ou função, perfil, tipo de carreira e atribuições 

legais.  Essencial     

3.46.2.2.O módulo deverá manter as informações básicas de 

cada processo de trabalho, conjunto de competências 

necessárias para a execução do processo com os seus 

respectivos níveis de domínio separados por competência, 

atividades, formação acadêmica, ferramentas e conhecimentos 

técnicos necessários para o exercício pleno das atividades.  Essencial     

3.46.2.3.O módulo deverá permitir a vinculação dos itens 

cadastrados às unidades e servidores e sugerir com base nos 

módulos de avaliação os servidores aptos a executar o processo 

de trabalho. Essencial     

3.46.2.4.A estrutura deverá conter no mínimo: Essencial     

3.46.2.4.1.Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão 

de macroprocesso. Desejável     

3.46.3.MACROPROCESSO       

3.46.3.1.1. Nome, Descrição e Objetivos.  Desejável     

3.46.4. PROCESSO       
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3.46.4.1.1. Nome, Perfil, Atribuições, Definição, Status, 

Competências vinculadas, Proficiência requerida por 

competencia, Conhecimentos técnicos, Formação acadêmica 

exigida para execução do processo, Unidades organizacionais 

vinculadas, Pessoas vinculados e Pessoas aptas para executar o 

processo Desejável     

3.46.5.ATIVIDADES DO PROCESSO       

3.46.5.1.1. Processo, Nome, Descrição, Sequencia de 

processamento e Status. Desejável     

3.46.6. PERFIL       

3.46.6.1.1.Descrição, Escala associada, Status, Indicador de 

perfil gestor, Grupo de competência vinculado e Pesos dos 

grupos vinculados. Desejável     

3.46.7.O sistema deverá integrar-se com as demais áreas de 

desenvolvimento constantes neste termo.  Desejável     

3.46.8.O módulo de processo deverá reunir todas as 

informações referentes aos processos de trabalho dos servidores  Desejável     

3.46.9.Deverá conter todos os critérios passíveis de avaliação, 

tais como: competências, conhecimentos, critérios para 

evolução do cargo/carreira, requisitos mínimos de 

competências, experiência para subsidiar processos seletivos 

internos e movimentas utilizando todo o inventário de 

conhecimento e dados avaliativos.  Desejável     

3.46.10.Deverá apresentar árvore de dependência e hierarquia 

dos processos de trabalho com o número de servidores 

associados ao processo e unidades vinculadas.  Desejável     

3.46.11.O sistema deverá permitir que os processos de trabalho 

sejam classificados por perfil de execução para que sejam 

distribuídos de acordo com o contexto de trabalho dos 

servidores, tais como: administração, apoio, consultivo ou 

finalístico.  Desejável     

3.46.12.O sistema deverá permitir configurar os perfis 

separadamente com definição de pesos para consolidação dos 

ciclos avaliativos. O sistema deve manter o histórico de todas 
Desejável     
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os processos de trabalho executados por cada servidor. 

3.47.PLANEJAMENTO       

3.47.1.Deverá permitir o cadastro do mapa estratégico, 

perspectivas, além do cadastro e vinculação dos objetivos 

estratégicos, indicadores e metas. Deverá, ainda, permitir 

vincular os processos de trabalho aos objetivos estratégicos. 

Permitirá o cadastro de metas intermediárias e individuais, que 

constituirão as dimensões de resultado das unidades e dos 

servidores. Desejável     

3.47.2.Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão. Desejável     

3.47.3. MAPA ESTRATÉGICO       

3.47.3.1.Descrição, Início do período estratégico, Fim do 

período estratégico, Status e Upload do mapa Desejável     

3.47.4. PERSPECTIVA       

3.47.4.1.Descrição, Comentário, Ordem de apresentação e 

Status Desejável     

3.47.5. TEMA ESTRATÉGICO       

3.47.5.1.Tema estratégico e Status.  Desejável     

3.47.6.OBJETIVOS       

3.47.6.1.Tema estratégico, Objetivo, Fatores críticos de 

sucesso, Ordem de apresentação, Status, Indicadores e 

Processos vinculados. Desejável     

3.47.7. INDICADOR       

3.47.7.1.Nome do indicador, Descrição e Periodicidade  Desejável     

3.47.8.META        

3.47.8.1.Descrição da meta e Status Desejável     

3.47.9. META INDIVIDUAL       
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3.47.9.1.Categoria, Exercício, Tema estratégico, Metas 

organizacionais associadas, Descrição da meta, Peso, 

Observação, Data de início, Data de conclusão, Prioridade, 

Status, Evidências e Aprovação pelo gestor Desejável     

3.47.10.O sistema deverá manter todas as informações do plano 

estratégico do órgão. O sistema deverá permitir a vinculação 

dos processos de trabalho no plano estratégico para que sejam 

levantadas informações sobre a quantidade e qualidade da força 

de trabalho para execução da estratégia.  Desejável     

3.47.11.O sistema deverá permitir que os servidores cadastrem 

metas e definam ações com base no desdobramento estratégico 

do órgão. O sistema deverá permitir que as metas individuais 

sejam vinculadas as metas organizacionais.  Essencial     

3.48.COMPETÊNCIAS       

3.48.1.Módulo estruturado para permitir o cadastro e 

manutenção de competências mapeadas, vinculação aos níveis 

de proficiência, grupos e processos, inseridos nos módulos de 

gestão de pessoas, bem como, a criação de perfis de 

competências (específicas, técnicas, comportamentais, 

gerenciais e legais) relacionadas aos processos de trabalho de 

cada pessoa. Essencial     

3.48.2.Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão Essencial     

3.48.2.1.MAPA DE COMPETÊNCIA       

3.48.2.1.1.GRUPO DE COMPETÊNCIA 

 

    

3.48.2.1.1.1.Categoria, Descrição do grupo, Definição do 

grupo, Ordem de apresentação e Status. Essencial     

3.48.2.1.2.CONHECIMENTO       

3.48.2.1.2.1.Descrição e Status Desejável     

3.48.2.1.3.ITENS DE CONHECIMENTO       

3.48.2.1.3.1.Conhecimento, Descrição, Indicador de 

competência técnica, Status e Ferramentas vinculadas. Desejável     
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3.48.2.1.4.HABILIDADES       

3.48.2.1.4.1.Descrição e Status.  Desejável     

3.48.2.1.5.FERRAMENTAS       

3.48.2.1.5.1.Descrição e Status Desejável     

3.48.2.1.6.ATITUDES       

3.48.2.1.6.1.Descrição e Status Desejável     

3.48.2.1.7. COMPETÊNCIAS       

3.48.2.1.7.1.Grupo de competencia, Nome, Definição, Tipo de 

associação, Status, Peso, Conhecimentos associados, 

Habilidades associadas, Atitudes associadas e Processos 

associados. Comportamento observável: Indicador, Definição, 

Autonomia e Status Essencial     

3.48.3.O sistema deverá permitir a construção de mapas de 

competências para atender as diversas necessidades avaliação e 

desenvolvimento dos servidores.  Essencial     

3.48.4.O mapa de competência deverá reunir todas as 

informações exigidas no módulo de competências.  Essencial     

3.48.5.O sistema deverá permitir vincular, sempre que 

necessário, as competências aos demais módulos existentes 

neste termo.  Essencial     

3.48.6.O sistema deverá permitir associar as competências aos 

processos, cargos e funções existentes na administração.  Essencial     

3.48.7.O sistema deverá permitir que as competências sejam 

avaliadas.  Essencial     

3.48.8.O sistema deverá permitir a inclusão de competências 

em ciclos de avaliação em execução, caso haja alteração no 

contexto de trabalho dos servidores.  Essencial     

3.48.9.O sistema deverá manter o registro de todas as 

competências avaliadas.  Essencial     

3.49.AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS       
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3.49.1.Deverá registrar, acompanhar e guardar as informações 

sobre competências, metas de desempenho e de 

desenvolvimento de cada servidor.  Essencial     

3.49.2.Módulo deverá permitir o avaliar constantemente todas 

as dimensões do plano de desenvolvimento do Servidores, 

registro de feedback, gerenciamento da execução das metas 

pactuadas ou estabelecidas de forma completamente eletrônica.  Desejável     

3.49.3.Deverá apresentar os resultados de desempenho 

individual, unidades e desempenho global. Desejável     

3.49.4.Cadastro, consulta, edição, visualização e exclusão Desejável     

3.50.AVALIAÇÃO DE METAS       

3.50.1.1.1. Descrição, Objetivos, Exercício, Data início, Data 

de conclusão, Status, Indicadores de carreira vinculados, Peso 

do indicador vinculado, Unidades avaliadas, Pessoas avaliadas, 

Grupos de competências associadas , Perfis associados, Fonte 

de avaliação, Peso da fonte de avaliação, Data de início da 

avaliação pela fonte, Data fim de avaliação pela fonte, Evento, 

Data de início do evento, Data final do evento, Indicador de 

Carreira: Tipo de indicador de carreira, Descrição, Definição do 

indicador, Escala: Descrição, Definição da escala, Status, 

Freqüência da escala, Sigla, Descrição, Definição conceitual, 

Pontos, Descrição operacional e Definição operacional. Desejável     

3.50.1.2. MAPA DE AVALIAÇÃO       

3.50.1.2.1. Permitir o acesso aos formulários de avaliação 

separados por fontes de avaliação, indicadores de carreira 

avaliados, Permitir filtrar formulários de avaliação por pessoa, 

Permitir inserção de feedbacks, Permitir avaliação das 

competências separadas por grupo de competencia, Permitir o 

registo de proficiência por comportamento observável 

vinculado à competencia, Permitir o registo de comentários por 

competência avaliadas e Permitir a avaliação das metas Essencial     

3.50.1.3. FEEDBACK       

3.50.1.3.1. Pessoa, Exercício, Tipo de registro, Assunto, 

Descrição do feedback e Registros de comentários Essencial     
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3.50.1.4.SELEÇÃO DE CONHECIMENTOS       

3.50.1.4.1.Descrição da competencia e Nível de proficiência 

requerido.  Essencial     

3.50.1.5.AVALIADOR EXTERNO       

3.50.1.5.1.Nome, CPF, e-Mail do avaliador, Telefone do 

avaliador, Data de validade do acesso e Status Desejável     

3.50.1.6.O sistema deverá gerar automaticamente, com base no 

contexto de trabalho do servidor, formulários para avaliação de 

competências e metas.  Desejável     

3.50.1.7.O sistema deverá permitir a inclusão de múltiplas 

fontes de avaliação para atender os modelos 90º, 180º e 360º.  Desejável     

3.50.1.8.O sistema deverá permitir ajustar o peso da avaliação 

de cada uma das fontes de avaliação.  Desejável     

3.50.1.9.O sistema deverá gerar automaticamente os 

formulários respeitando a unidade organização, mapa de 

competências e organização hierárquica de servidores gestores 

e não gestores.  Desejável     

3.50.1.10.O sistema deverá gerar automaticamente formulários 

de avaliação para titulares e substitutos.  Desejável     

3.50.1.11.Deverá permitir a validação dos formulários 

avaliados pelos substitutos.  Desejável     

3.50.1.12.O sistema deverá permitir que os formulários de 

avaliação sejam transferidos para gestores ativos do órgão.  Desejável     

3.50.1.13.O sistema deverá gerar automaticamente formulários 

de avaliação em caso de movimentação e/ou alteração do 

contexto de trabalho.  Desejável     

3.50.1.14.O sistema deverá manter o registro de todos os 

registros de avaliação dos servidores.  Desejável     

3.50.1.15.O sistema deverá, com base no cadastro do servidor, 

selecionar os servidores passíveis de avaliação de 

competências, resultados e estágio probatório.  Desejável     
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3.50.1.16.O sistema deverá seguir todos os requisitos legais 

para avaliação das competências obrigatórias previstas na lei.  Desejável     

3.50.1.17.O sistema deverá atualizar automaticamente os 

formulários de avaliação no caso de alteração nos mapas de 

competências dos servidores.  Desejável     

3.51.DESENVOLVIMENTO       

3.51.1.Módulo de gerenciamento de informações sobre 

capacitação profissional, indispensável, também, para a 

implantação do sistema de gestão estratégica de pessoas.  Desejável     

3.51.2.Deverá garantir a qualidade da informação cadastrada 

referente às atividades que envolvem capacitação profissional 

ou desenvolvimento de competências contendo estrutura de 

grupos, subgrupos, áreas e conteúdos programáticos e formas 

de aquisição vinculada a cada grupo educacional.  Desejável     

3.51.3.O módulo deverá integrar-se com os demais módulos 

existentes e deverá com base no sistema de avaliação e análise 

de gaps sugerir ações educacionais para reduzir os gaps de 

competências dos servidores.  Desejável     

3.51.4.Módulo deverá conter, ainda, o cadastro dos Planos de 

Desenvolvimento de Competências Individuais, atreladas às 

competências elaboradas com base nas necessidades 

identificadas a partir dos resultados dos módulos de avaliação. Desejável     

3.51.4.1. Cadastro, consulta, edição, aprovação, visualização e 

exclusão Desejável     

3.51.4.1.1. GRUPO EDUCACIONAL       

3.51.4.1.1.1.Descrição, Forma de aquisição e status, Subgrupo 

educacional, Grupo, Descrição, Status, Grupos de competências 

associados e Conhecimentos associados Desejável     

3.51.4.1.2. FORMAS DE AQUISIÇÃO       

3.51.4.1.2.1.1.Descrição e Status Desejável     

3.51.4.1.3.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO       

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

180 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

3.51.4.1.3.1.1.Descrição, Grupo educacional, Subgrupo e Status Desejável     

3.51.4.1.4.PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL       

3.51.4.1.4.1.Exercício, Grupo educacional, Tema, Conteúdo 

programático, Forma de aquisição, Observação, Data de 

conclusão, Status e Upload de arquivos. Desejável     

3.51.5.Deverá permitir o cadastro de estrutura educacional 

contento: área geral de formação, especialidade, tema e 

conteúdo programático.  Desejável     

3.51.6.Deverá permitir, a partir da estrutura educacional, criar 

planos de desenvolvimento individual.  Desejável     

3.51.7.Deverá permitir associar os grupos de desenvolvimento 

às competências. Desejável     

3.52.MONITORAMENTO:        

3.52.1.Módulo deverá permitir o monitoramento do 

desempenho e informações sobre evolução na carreira, 

progressões, promoções, movimentações, frequência, licenças e 

afastamentos, resultados avaliativos e planos de 

desenvolvimento.  Desejável     

3.52.2.Acompanhamento Individual, Tabela Salarial, Faixa 

Salarial, Cargo, Regime de contratação, Classe, Características 

do cargo, Função, Formações acadêmicas vinculadas, 

Competências vinculadas, Painel de acompanhamento 

individual: Tempo de serviço, Processo executado, Pontuação 

individual, Média de pontos das pessoas da mesma unidade, 

Pontuação média da organização, Formações acadêmicas, 

Escore de competência por fonte de avaliação, Gráfico de 

desempenho individual, Gráfico de pontos por competência, 

Distribuição de metas por status, Distribuição de metas por 

peso, Distribuição de ações de desenvolvimento por status, 

Análise do desempenho nos conhecimentos e ferramentas. Desejável     
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3.52.3. Painel de acompanhamento das equipes avaliadas: 

Número de pessoas avaliadas, Média de pontos da equipe, 

Média de pontos da unidade, Média de pontos da organização, 

Quadro de acompanhamento, Nome, Quantidade de metas, 

Quantidade de iniciativas de desenvolvimento, Número de 

feedbacks realizados por pessoa, Número de competências 

mapeadas versus competências avaliadas por pessoa, Quadro de 

desempenho dos avaliados, Escore geral, Média do escore por 

competência, Distribuição dos resultados por proficiência da 

avaliação, Distribuição de metas da equipe por status e 

Distribuição de ações de desenvolvimento da equipe por status.  Desejável     

3.52.4.Análise dos gaps de competência: Grupo de 

competência, Competência, Pontos requeridos, Autoavaliação, 

Gap autoavaliação, Avaliação do gestor, Gap avaliação do 

gestor, Avaliação da equipe, Gap avaliação da equipe, escore 

consolidado das fontes de avaliação e Gap final Desejável     

3.52.5.O sistema deverá manter registros de todas as 

informações que compõe a carreira dos servidores.  Desejável     

3.52.6.Deverá apresentar em forma de gráfico ou relatório, 

informações sobre a evolução do cargo, crescimento salarial, 

funções exercidas e gratificações.  Desejável     

3.52.7.Deverá apontar de forma gráfica o quadro de 

desempenho do servidor, mapa de competências avaliadas, 

relatório de gaps, desenvolvimento e formação, treinamentos e 

aperfeiçoamentos.  Desejável     

3.52.8.Deverá permitir análise comparativo dos resultados.  Desejável     

3.52.9.Deverá apresentar indicadores de faltas, licenças, 

afastamentos, adicionais de qualificação.  Desejável     

3.52.10.Deverá sugerir de maneira automática, com base nos 

registros de avaliação e análise de gap, ações de 

desenvolvimento vinculadas ao plano educacional do órgão.  Desejável     

3.52.11.Deverá permitir geração de relatórios e consultas para 

análise de progressão e promoção com base nos dados 

avaliados e inventário de conhecimento. Desejável     
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1. CENÁRIOS DE VALIDAÇÃO 

CENÁRIOS 

DEMONSTRADO 

SIM NÃO 

Incluir em ambiente próprio, para cada empresa, os parâmetros necessários para 

gerar as informações da SEFIP, RAIS, DIRF, PASEP, CNAB, CAGED e E-

SOCIAL.     

Restringir, de forma interativa, o acesso do usuário apenas aos dados de uma 

determinada empresa     

Restringir, de forma interativa, o acesso do usuário a campos específicos na tela 

de inserção de rubricas     

Demonstrar a criação de alertas e indicadores, em tempo de execução, sem que 

haja necessidades de atualização/implantação de nova versão da aplicação     

Confeccnionar alertas, interativamente, por meio de parametrização, 

informando os servidores que possuem direito a férias nos próximos 3 meses.     

Confeccionar alertas, interativamente, por meio de parametrização, informando 

os registros de dependentes de IR com mais de 24 anos.     

Confeccionar alertas, interativamente, por meio de parametrização, informando 

os servidores que retornam de afastamentos no mês subsequente.     

Permitir selecionar as pessoas que possuem informações incompletas no 

cadastro pessoal, ou funcional e visualizar quais informações estão pendentes.     

Permitir salvar os filtros e campos das consultas realizadas na tela de pessoas 

utilizando os campos do cadastro pessoal, ou dado funcional, que serão 

apresentados no resultado da busca.     

Realizar o controle das rubricas que serão utilizadas pelo usuário no lançamento 

dos benefícios.     

Permitir que a unidade de recursos humanos tenha controle sobre a liberação e 

bloqueio das consultas de contracheque.     

Permitir que o servidor acesse portal interativo, com acesso exclusivo através de 

senha individual, para consulta de contracheques e solicitações de alterações em 

seus dados cadastrais e funcionais.     
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Permitir que as solicitações de alteração de dados sejam ratificadas pelo gestor 

do sistema para serem gravadas definitivamente no sistema.     

Permitir que o servidor solicite suas férias, atualize dados e envie mensagens ao 

setor de recursos humanos.     

Permitir que o servidor visualize seu contracheque e declaração de rendimentos 

no portal do servidor.     

Permitir que o usuário cadastre faixas salarias para cada tipo de folha de acordo 

com calendário de pagamentos.     

Permitir que no cadastro das folhas seja identificado a fonte de pagamento      

Realizar a importação e exclusão em lote de rubricas digitadas.     

Realizar a importação e exclusão em lote de rubricas permanentes de forma que 

estas possam ser replicadas de uma folha para outra.     

Permitir que no cadastro da rubrica sejam incluídas informações para o e-

Social.     

Permitir que o usuário execute de forma centralizada a abertura de mais de uma 

folha de pagamento.     

Demonstrar a parametrização de folhas de simulação para projeção de valores 

de financeiros.     

Demonstrar a parametrização de folhas suplementares com base em reajustes de 

financeiros baseados nas folhas ordinárias.     

Realizar a importação dos dados de recursos humanos e benefícios do servidor 

de acordo com a divisão, situação, tipo servidor, cargo efetivo e cargo 

comissionado     

Permitir realizar o controle de limites financeiros, de forma que o usuário possa 

realizar alterações.     

Permitir que o usuário execute procedimento de excluir uma folha.     

Gerar relatórios de forma interativa permitindo a busca pelo usuário de campos 

existentes no sistema, de forma que seja possível gravar as pesquisas realizadas.     

Permitir que o usuário altere de forma interativa valores dos beneficiários da 

DIRF a seu critério.     
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Permitir a parametrização dos financeiros para geração da DIRF, de forma que 

o usuário possa realizar inclusões e exclusões de financeiros a seu critério.     

Disponibilizar formulário eletrônico de avaliação de competências de acordo 

com os perfis de competência do servidor.      

Permitir que o servidor realize feedback para os demais servidores do órgão.     

Permitir que sejam definidos os pesos para grupos de competência e fontes de 

avaliação para apuração de resultados de avaliação      

Permitir a inserção de informações atrelado às competências nos formulários de 

avaliação     

Permitir que os gestores selecionem as competências, a partir, de uma lista pré-

definida para um ciclo de avaliação para os seus colaboradores     

Permitir a criação de ciclos de avaliação por colaborador e unidade      

Permitir a inclusão de novas competências ou alteração de perfil de 

competências durante a execução de um ciclo de avaliação     

Sugerir automaticamente a área de desenvolvimento, a partir da estrutura 

educacional, ao identificar GAP no processo avaliativo     

Sugerir, a partir de um perfil selecionado, os servidores aptos para ocupar o 

Posto de Trabalho.     

Cadastrar vínculo de servidor do quadro, dependente e estagiário mantendo o 

cadastro único de pessoa.     

Demonstrar que os dados cadastrais, funcionais e de pagamento dos servidores 

são independentes para cada empresa.     

Confeccionar modelo de comunicações administrativas (Ato de Posse).     

Lançar o auxílio transporte, auxílio creche, auxílio escolar, auxílio alimentação 

e outros auxílios da mesma natureza e gerar automaticamente os valores em 

folha de pagamento.     

Executar o procedimento de duplicação de uma folha. Os procedimentos de 

importação de dados deverão possuir acompanhamento das rotinas, informando 

a data início, o status do procedimento, o usuário solicitante, o tempo decorrido, 

o tempo restante e barra de progresso. O sistema não poderá ficar travado 

enquanto o procedimento está sendo executado.     
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Incluir mensagens para o contracheque. O usuário deverá ter a opção de gerar a 

mensagem para um grupo de servidores selecionados. O usuário ainda deverá 

ter a opção para gerar a mensagem para servidores que possuam determinadas 

rubricas, exclusivamente para o pensionista alimentar, para determinados tipos 

servidores, para cargos efetivos selecionados pelos usuários, para cargos 

comissionados selecionados pelo usuário, para cargos comissionados 

selecionados pelo usuário ou para determinadas lotações selecionadas pelo 

usuário.     

Possuir assistente de confecção de fórmulas de cálculo de rubricas, utilizando os 

campos do sistema, operadores matemáticos e operadores definidos pelo 

usuário. Os nomes dos campos apresentados no assistente poderão ser alterados 

pelo usuário.     

Possuir método de confecção de operadores (informações cadastrais ou 

financeiras consolidadas do servidor) para utilização no assistente de confecção 

de fórmulas, sem a necessidade de alteração do código de programação do 

sistema para disponibilizar a funcionalidade no assistente de fórmulas.     

Criar tabela financeira com as seguintes faixas de benefícios:  

1. Faixa 1 Valor Inicial R$ 00; Valor final R$ 1.000,00; Percentual 10; 

Desconto R$ 200,00  

2. Faixa 2: Valor Inicial R$ 1.000,10; Valor Final R$ 2.000,00; Percentual 20; 

Desconto R$ 600,00  

3. Faixa 3: Valor Inicial R$ 2.000,01; Valor Final R$ 100.000,00; Percentual 

50; Desconto R$ 800,00 

O sistema deverá percorrer a tabela para gerar o valor de rubrica de acordo com 

os parâmetros da tabela.     

Demonstrar como atualizar os valores das tabelas mensais de Imposto de 

Renda, INSS, faixas de benefícios, salário-mínimo, teto constitucional, planos 

de previdência privado, etc. Para estas tabelas deverá ser possível alterar o 

nome dos campos que serão apresentados no assistente de confecção de 

fórmulas.     

Abrir folhas simultâneas, atualizar a tabela de valores das referências e realizar 

cálculos de forma independente.     

Realizar atualização individualizada da referência do servidor no cadastro da 

folha de pagamento, sem afetar os dados do cadastro de recursos humanos. 

Realizar o cálculo individualizado da folha para o servidor. Visualizar os 

resultados de cálculo.     
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Demonstrar como é realizado o cálculo das rubricas individuais digitadas na 

folha indicando se o sistema deverá calcular a rubrica aplicando fórmula ou 

assumir os valores lançados manualmente pelo usuário.     

Demonstrar que o sistema não realiza o fechamento da folha caso haja 

pendências de cálculo. O sistema deverá possuir procedimento de verificação de 

pendencias de cálculo, gerando relatórios dos erros para acerto das pendências.     

Demonstrar a forma de pagamento de rubrica de folhas ordinárias. Para a nova 

folha o sistema deverá possuir metodologia recuperação das tabelas financeiras 

de pagamento (valores) utilizadas a qualquer tempo. O usuário deverá ter a 

possibilidade de recuperar a estrutura de parametrização de rubricas utilizadas a 

qualquer tempo, desvinculada das tabelas financeiras previamente selecionadas.     

Demonstrar a forma de pagamento de rubrica de adiantamento de 13º salário. 

Para a nova folha o sistema deverá possuir metodologia de recuperação das 

tabelas financeiras de pagamento (valores) utilizadas a qualquer tempo. O 

usuário deverá ter a possibilidade de recuperar a estrutura de parametrização de 

rubricas utilizadas a qualquer tempo, desvinculada das tabelas financeiras 

previamente selecionadas. Demonstrar procedimento de geração de avos para 

adiantamento do 13º.     

O sistema deverá trabalhar com uma única conexão para acessar as informações 

de dados cadastrais, funcionais e financeiros da pessoa em cada CNPJ. Cada 

empresa deverá trabalhar de forma independente, podendo compartilhar 

informações a critério do gestor. A segurança de acesso será definida através da 

concessão de permissão conforme o perfil de cada usuário, tanto para os 

módulos, bem como para as telas e campos do sistema.     

Demonstrar a criação de validações parametrizáveis de forma interativa, 

permitindo que o usuário configure mensagens de erros ou alertas em qualquer 

tela do sistema para determinadas operações.   
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Defensoria Pública do Estado do Piauí 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2022/CLC/DPE/PI 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

.........................., através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei 

nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público 

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por esta DPE/PI, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. 

e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio 
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administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços/contrato. 
 

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de 

Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 

E-mail: 

Telefone: () 

 

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 

junto a Coordenação de Licitações e Contratos através do Emal: cpldpe@defensoria.pi.def.br, sob 

pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro 

de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º Nº XXX/2022/CLC/DPE/PI e todos os 

atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e 

na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.002541/2021-81 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

13.8 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE 

PESSOAS E APOIO ESPECIALIZADO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

TREINAMENTO E SUPORTE A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

ATA N. XX/2022 

 

Aos_____dias do mês de ______ do ano de 2022, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, inscrita no 

CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 

Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e 11.319/04 e das 

demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico SRP nº XXX/2022, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no 

Diário Oficial do Estado do Piauí e homologada pelo Defensor Público Geral, RESOLVE 

REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E 

APOIO ESPECIALIZADO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO 

E SUPORTE A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas 

empresas cujas propostas foram classificadas e declaradas vencedoras no certame acima numerado, 

como segue: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX 

END: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

FONE: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE 

PESSOAS E APOIO ESPECIALIZADO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

TREINAMENTO E SUPORTE A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

2.2. Nesta licitação, não há órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 

respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 
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4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

4.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

4.10.1 por razão de interesse público; ou 

4.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

mailto:cpldpe@defensoria.pi.def.br


 

192 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 

EMPENHO 

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 

conforme a necessidade, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente 

autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Defensor 

Público Geral. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº XXX/2022, modalidade Pregão Eletrônico e seus 

anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXX, classificada no certame supra 

numerado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 

presente ata. 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, ____ de ________ de 2022. 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE: XXXXXXXXX - RG XXXXXXXXX – CPF XXXXXXXXXXXX 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022/DPE/PI 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.002541/2022-81 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE 

DE GESTÃO DE PESSOAS E APOIO 

ESPECIALIZADO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, 

OPERAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PIAUÍ, 

ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO – DPE/PI E A EMPRESA XXXXXXX, 

REALIZADO POR PREGÃO ELETRÔNICO, NOS 

TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.263.856/0001-37, com sede na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, Teresina - PI, 

através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, brasileiro, 

casado, inscrito no RG nº 1318165 SSP-PI, CPF nº 678.035.473-20, com endereço profissional na Rua 

Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente 

CONTRATANTE e a empresa XXXXXXX, com sede no XXXXX, XXXX, XX, Teresina/PI, 

inscrita no CNPJ XXXXX, neste ato representada por XXXXX, RG: XXXX, CPF: XXXXX, 

denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem em comum acordo firmar o presente Contrato, 

considerando o Processo acima, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações posteriores, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022/DPE-PI, nos termos da 

lei 10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

software de gestão de pessoas e apoio especializado para sua implantação, operação, treinamento e 

suporte a fim de atender às demandas da DPE/PI. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2.1 São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 O presente contrato possui valor de R$ XXXXXX (____________), as despesas decorrentes desta 

licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 
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3.2 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência 

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 

DPE-PI nos seguintes termos: Natureza XXXXXX, Programa de Trabalho: XXXXXXXXXXX (- 

Fonte de Recurso XXX. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2022 - 

DPE/PI, realizado com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e subsidiariamente a Lei 

Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE 

6.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 O CONTRATO será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o limite de 60 (sessenta) 

meses, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE 

9.1 Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente 

pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, incisos I e II, 

Lei nº 8.666/93; 

9.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma 

do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais. 

9.3 A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 

Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 

durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 

9.4 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do parágrafo 

1º do artigo 28 da Lei 9.069, de 29/06/95, contado o prazo da data da apresentação proposta, nos 

termo do §1º do artigo 3º da Lei 10.192/2001. 
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9.5 No caso de reajuste será utilizado o índice geral de preços (IGP-M) ou índice setorial, ou 

especifico que venha a ser criado e melhor reflita a variação de preços do mercado. 

9.6 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

10.2 Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial: 

10.2.1 O descumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações/responsabilidades relevantes que acarretem prejuízos ao interesse público, bem 

como das condições previstas no edital e no contrato. 

10.2.2 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital ou no contrato; 

10.2.3 O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução do pactuado; 

10.2.4 A decretação de falência ou insolvência civil da contratada; 

10.2.5 A dissolução da sociedade; 

10.2.6 A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa que, a juízo da DEFENSORIA, prejudique a aquisição contratada; 

10.2.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

10.2.8 A lentidão no seu cumprimento, levando a DEFENSORIA a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

10.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

DEFENSORIA e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 

10.2.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

do fornecimento; 

10.2.11 O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que 

desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 

participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 

assinado. 

10.3 Os casos de rescisão a seguir discriminados dependem de interposição judicial para a sua 
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execução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa: 

10.3.1 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

10.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

10.4 Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da contratada 

relativas à entrega do objeto. 

10.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa; 

10.6 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos calculados, já 

calculados ou estimados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

11.1 O prazo e condições de entrega pela CONTRATADA, a disciplina do recebimento do objeto e a 

fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 

12.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 Auxiliado(a) pela Coordenação de Infraestrutura da Defensoria Pública do Estado do 

Estado do Piauí, a fiscalização será exercida por servidor devidamente designado(a). 

 

13.2 Os itens adquiridos serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por servidor 

indicado pela Administração, observando- se o exato cumprimento de todas as cláusulas e 

condições decorrentes do instrumento de contratação, determinando, quando necessário, a 

regularização de falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei 8.666/93. 

13.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a atestar a Fatura/Nota Fiscal, se, no 

ato da apresentação, o objeto não estiver de acordo com a descrição apresentada no Termo 

de Referência do Edital e amostra aceita. 

13.4 A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do Contrato, determinando o que for necessário, para regularização de falhas, defeitos e/ou 
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substituição dos bens, no todo ou em parte, se for o caso. 

13.5 As ocorrências registradas pela fiscalização serão comunicadas à CONTRATADA, para 

imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, mediante 

a abertura de processo administrativo, garantido o contraditório a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

14.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos legais 

se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 

efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e alterações 

previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as demais disposições 

constantes da Lei nº 10.520 de 2002, da Lei nº. Administração Pública observando-se ainda o disposto 

no Decreto nº. 3.555 de 2000 e Decretos Estaduais 11.346/04 e 11.319/04. 

15.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, para um 

só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a 

cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.                                                                       

  Teresina/PI, XX de XXX de 2022. 

 

........................................................................................ 

Defensor Público-Geral 

CONTRATANTE 

 

........................................................................ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  

....................................................................... 

RG/CPF: 

....................................................................... 

RG/CPF: 
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