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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Setor solicitante: Pessoal 
Servidor responsável pelo pedido: Luis Alfredo Marques dos Santos. 
 
 
1 – JUSTIFICATIVA  
Considerando os novos parâmetros para elaboração da folha de pagamento dos 
servidores desta Autarquia, bem como a necessidade de integração dos dados 
constantes no sistema de controle de jornada, pagamento de diárias e demais verbas 
pagas aos empregados e conselheiros deste CREMESE, torna-se imprescindível que o 
CRM adquira 01 (uma) licença de uso de software para gestão e confecção de folha de 
pagamento, que permita o acesso simultâneo de no mínimo 03 (três) usuários, com a 
inclusão de no mínimo 200 (duzentos) empregados e suas fotos (ativos e inativos), bem 
como manutenção e assistência técnica pelo período de 12 (doze) meses.  
 
2 – OBJETO 
A presente licitação visa aquisição de 01 (uma) licença de uso de software para gestão 
e confecção de folha de pagamento, que permita o acesso simultâneo de no mínimo 03 
(três) usuários, com a inclusão de no mínimo 200 (duzentos) empregados e suas fotos 
(ativos e inativos), bem como a manutenção e assistência técnica pelo período de 12 
(doze) meses. A referida contratação deverá incluir: 
• requisitos funcionais de recursos humanos; 
• Requisitos Funcionais de Folha de Pagamento; 
• Instalação do sistema aplicativo correspondente à Solução; 
• Treinamento; 
• Migração de Dados e Integração de Sistemas; 
• Garantia, Suporte técnico e manutenção; 
O Sistema será implantado no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Sergipe. 
As características do Sistema de folha de Pagamento estão descritas no ANEXO I deste 
termo. 
 

3 – FORMA DE EXECUÇÃO   
Os serviços de instalação e configuração do sistema serão realizados em até 05 (cinco) 
dias úteis contados da assinatura do contrato salvo por motivo superveniente, 
devidamente aceito pela administração, caso em que a Contratada deverá apresentar 
justificativa formal antes de expirado o prazo mencionado neste item. 
a)O objeto licitado será recebido:  

a1)Provisoriamente, pelo responsável, em até 15 (dez) dias, contados da 
comunicação formal por parte da CONTRATADA do adimplemento da obrigação;  

a2)Definitivamente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, 
depois de verificada a qualidade e compatibilidade do software com os já implantados;  
b)O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela 
perfeita qualidade do objeto fornecido cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas no decorrer da utilização do mesmo. 
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c)A CONTRATADA deverá efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as 
especificações exigidas no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da 
solicitação formal da contratante.   
 
 
4 – PRAZO DO CONTRATO 
O contrato terá duração de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado nos termos da Lei 
nº 8.666/1993. A prorrogação do contrato não acarretará qualquer nova despesa em 
relação à licença de uso, ocorrendo a continuidade das parcelas mensais de 
manutenção.   
 
5 – DO PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos, de acordo com o 
recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues, por meio de 
Transferência Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura recibo e dados bancários 
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.  
Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que o 
adjudicatário providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo neste 
caso, quaisquer ônus por parte do CREMESE. 
É condição de pagamento a validade das Certidões Negativas de Débitos junto ao INSS 
– CND, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Certificado de Regularidade junto ao 
FGTS, Certidão Negativa de débitos e inadimplementos perante a Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 e certidão de optante pelo Simples (se for 
o caso) e demais documentos que o CRM julgar necessários. 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Efetuar a instalação e configuração do produto, em perfeitas condições de uso, 
conforme as especificações técnicas exigidas e as propostas apresentadas, 
dentro do horário de expediente, a saber: das 8h às 12h, de segunda a sexta-
feira, nos dias úteis, no STI Setor de Tecnologia da Informação, ed. Sede do 
CREMESE; 

II. Instalar o software no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
assinatura do contrato; 

III. Fornecer o software original de instalação em mídia, manuais de instalação e 
operação impressos ou on-line, assim como do seu uso e todas as suas 
funcionalidades, e demais documentações originais do fabricante. Toda a 
documentação fornecida pela empresa deverá ser em português (Brasil) e, no 
caso da inexistência desta por parte do fabricante do software, será aceita 
em língua inglesa ou espanhola; 

IV. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela 
Contratante, relacionados com as características e funcionamento do software 
cotado; 

V. Preservar o domínio, não divulgar nem permitir a divulgação, sob qualquer 
hipótese, das informações a que venha a ter acesso em decorrência dos serviços 
realizados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal; 
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VI. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que 
definam suas obrigações, a exemplo de despesas com deslocamento de 
profissional encarregado dos treinamentos; 

VII. Ministrar os treinamentos necessários em horários e dias indicados pela 
CONTRATANTE;  

VIII. Executar atualizações, modificações e instalações sem qualquer custo para a 
CONTRATANTE; 

IX. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento 
dos softwares, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

X. Substituir todo e qualquer produto que chegar com defeito; 
XI. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados ou 

prepostos, diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo; 

XII. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, o objeto deste termo. 

 
7 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

I. Permitir acesso do pessoal técnico da Contratada nas dependências da 
Contratante onde será apresentado, testado e instalado o produto adquirido, 
respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas 
e das informações; 

II. Receber o produto, testá-lo e aprová-lo quando atender o objeto contratado; 
III. Efetuar o pagamento da fatura da empresa vencedora do certame licitatório 

dentro dos prazos preestabelecidos; 
IV. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias.  
 

8 – DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
8.1 Habilitação 
A empresa vencedora deverá apresentar, quando solicitado pelo CREMESE, no mínimo 

os seguintes documentos: 
a)fotocópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal; 
b)cópia de comprovante de residência do representante legal; 
c)fotocópia do contrato social e alterações; 
d)fotocópia do cartão do CNPJ; 
e)fotocópia da Inscrição Estadual, se houver; 
f)fotocópia da Inscrição Municipal, se houver; 
g)Certidão de regularidade junto ao FGTS; 
h)Certidão de Regularidade junto a Previdência Social; 
i)Certidão Negativa de débitos e inadimplementos perante a Justiça do Trabalho. 

8.2 Propostas  

I. o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a 
contar da data do envio da mesma. As propostas que omitirem o prazo de 
validade serão entendidas como válidas pelo período supracitado; 
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II. deverá apresentar especificação clara e detalhada do serviço/produto ofertado, 
com indicação das características necessárias, conforme ANEXOS I  e II, de 
modo a não provocar dúvidas, sendo passível de desclassificação a proposta 
que omitir dados relativos às especificações do objeto deste Termo de 
Referência, ou a eles acrescentar expressões como referência, similar e/ou 
conforme nossa disponibilidade de estoque; 

III. uma vez recebidas as propostas, não serão admitidas retificações ou alterações 
das condições estabelecidas;  

IV. a licitação será do tipo empreitada por preço global; 

V. a classificação será segundo o critério do menor preço global, entretanto, caso 
nenhuma proposta atenda o critério de avaliação supracitado, será considerada 
a proposta que apresentar o preço da  maior quantidade de itens. 

 
9 – DA FISCALIZAÇÃO  
Os serviços contratados serão fiscalizados por funcionário(a) do CREMESE. À 
fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do serviço com 
as especificações. O(a) funcionário(a) responsável pela fiscalização ordenará à empresa 
contratada a correção dos serviços em  desacordo com as especificações. 
 
 
10 – DA GARANTIA  
O período de garantia será igual ao período de licença solução integrada e gerenciada 
de solução de gestão e confecção da folha de pagamento oferecido pela CONTRATADA 
em sua proposta comercial. 

 
11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
A critério da administração poderá ser solicitada amostra do produto cotado. 
 

Aracaju/SE, 07 de janeiro de 2015. 
 

Conselheiro José Marques de Oliveira Neto 
1º Secretário – CREMESE 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
1 – Cadastros 

a) Inclusão de no mínimo 200 (duzentos) empregados e suas fotografias (ativos e 
inativos). 

b) Trabalhadores com captura de fotos direto da webcam ou inclusão de fotografia 
digitalizada. 

c) Pesquisa de CEP com preenchimento automático de endereços. 
d) Horário de Trabalho com opção de parametrizar eventos para cálculos 

automáticos e diferenciados. 
e) Dependentes com controle de entrega e baixa dos documentos. 
f) Lançamento individual ou global de eventos fixos, variáveis ou parcelados, com 

opção de intervir em cálculos automáticos. 
g) Recibo de Pagamento com opção de recalcular qualquer competência com total 

segurança. 
h) Movimentações de exame médico, afastamentos, alterações, férias e rescisão de 

cada trabalhador. 
i) Programação de férias individualizada ou coletiva com prorrogação máxima até 

o último prazo de concessão. 
j) Controle de férias com aviso semanal de término de período aquisitivo e inicio 

de concessivo além de notificação de dobra com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias dobra. 

k) O sistema deverá processar tantas quantas forem as folhas de pagamento 
necessárias, independente das modalidades, normal, 13º salário e 
suplementares, etc;  

l) Permitir a geração de folhas de pagamentos: total, parcial, por diversos níveis 
de agrupamento (por órgãos/entidades, carreira, cargos, gratificações 
especificas dentre outros); simultaneamente ou não, de forma programada, sem 
a necessidade de fechar o sistema para sua geração; 

m) Flexibilização da data de pagamento das folhas suplementares podendo ser 
definida pelo gestor ou incluída no processamento da folha normal;  

n) Fornecer, no caso de recálculo automático, projeção do impacto financeiro de 
forma automática;  

o) No processamento da folha, o sistema deve permitir gerar um resumo de todos 
os proventos e de todos os descontos em todos os vínculos funcionais das quais 
se destacam a contribuição, gerando um resumo de folha mensal, 
independentemente do tipo de folha que foi gerada; 

p) A folha de pagamento deve ser totalmente gerada a partir do cadastro dos 
eventos funcionais e financeiros dos servidores, complementação de 
aposentadoria e seus beneficiários, pensão e seus beneficiários, pensões 
administrativas e judiciais, pensão alimentícia e repasses; Permitir o 
processamento de vários regimes jurídicos de trabalho (estatutários, celetistas e 
temporários, dentre outros);  

q) As fórmulas de cálculo devem ser atualizadas diariamente através de conexão 
com o servidor on-line; 

r) O sistema deverá, a partir de qualquer alteração de dados pessoais, funcionais, 
financeiras e legais, refazer automaticamente o cálculo, quer seja retroativo ou 
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não, de eventuais diferenças salariais, levando-se em consideração a data 
efetiva de início (DD/MM/AAA) de cada alteração/inclusão;  

s) Os valores das diferenças geradas por cálculos retroativos deverão permanecer 
associados a sua competência e ficar registrados historicamente, de forma a 
permitir que novos cálculos sobre a mesma competência considerem as 
diferenças já calculadas, pagas ou recolhidas. O sistema deverá permitir a 
programação de pagamentos futuros, permitindo que os valores sejam 
parcelados; 

t) O sistema deverá permitir a geração de informações previdenciárias, tais como 
nome do servidor, remuneração, dentre outros;  

u) O sistema deverá manter os processos de alimentação de dados, pesquisas e 
consultas, não devendo haver interrupção em função do processamento da 
folha de pagamento;  

v) Todas as fórmulas de cálculo devem conter o histórico das alterações feitas e a 
possibilidade de retorno à condição anterior, reparando-se todas as mudanças 
efetuadas. Todos os cálculos devem estar associados a uma norma legal, que 
justifique e comprove sua aplicação. Todos os valores de pagamento, se 
possível, devem ser resultantes de cálculos efetuados, não se aceitando a 
entrada manual de valores, para períodos posteriores à implantação do sistema, 
ressalvadas as exceções;  

w) todas as informações de processamento da folha e o espelho do contracheque 
dos servidores deverão ser mantidas no sistema de tal forma que possam ser 
recuperadas a qualquer tempo, de forma imediata e sistematizadas.  

 
2 – Cálculos Mínimos 

I. Recibo de Pagamento a autônomo a cada dia de serviços prestados, com base 
de calculo para imposto de renda sobre o montante da competência. 

II. Pensão alimentícia de múltiplos beneficiários. 
III. Criação de fórmulas com regras de cálculo customizadas. 
IV. Vale Transporte com apuração precisa dos dias a serem trabalhados em cada 

competência. 
V. Adiantamento de salário por percentual ou valor de forma semanal, quinzenal, 

mensal. 
VI. Média salarial, inclusive por número de horas extras. 

VII. Décimo terceiro salário com cálculo das parcelas em competência determinada 
por empregador ou nas férias. 

 
3 – Utilitários 

� Contas de usuários com proteção de senhas e permissão para exibir menus e 
cadastros, inclusive com configuração para visualizar, incluir, modificar e 
excluir em cada cadastro. 

� Backup automático do banco de dados por hora, dia e mês. 
� Tabela de Feriados a nível nacional, estadual, municipal, sindical ou exclusivo 

de uma empresa. 
� Mensagens programadas por trabalhador ou global, exibidas no Contracheque e 

no ato do apontamento digital. 
� Criação de consultas, relatórios e gráficos definidos pelo próprio usuário, com 

infinitas possibilidades personalizadas. 
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� Visualização de relatórios com zoom em várias escalas, com navegação entre as 
páginas e diversas formas de impressão. 

� Bancos de dados Access, SQL Server. 
� Permitir acesso simultâneo de no mínimo 03(três) usuários. 
� Provisão de rescisão, tanto de pessoa quanto de um departamento, centro de 

custo ou cargo. 
� Geração do arquivo seguro desemprego SD. 
� Possibilidade de alterar relatórios de acordo com as necessidades do CRM. 
� Emite Provisão de Rescisão. 
� Cálculo da Folha de Diferença Salarial com cálculo retroativo. 
� Controle das Estabilidades. 
� Controle de Vencimentos de Férias em Dobro e Contrato de Experiência. 
� Geração do arquivo Seguro Desemprego Web – SDWeb. 
� Geração do arquivo SIRETT. 
� flexibilidade para automação do cálculo de verbas específicas e esporádicas. 
� Permitir a utilização dos Fatos Geradores (registro dos acontecimentos do dia a 

dia dos funcionários tais como faltas, atrasos, consultas médicas e outros) com 
a consolidação automática dos valores no fechamento da Folha de Pagamento. 

� Memória de Cálculo de todas as verbas e bases, on-line, durante a própria 
edição da folha. 

� Ampla capacidade de personalizar relatórios pelo próprio usuário, como 
Contratos de Trabalho, Experiência e outros. 

� Suportar diversas movimentações (alterações de salário, função, tomador, etc.) 
no registro de um funcionário, mesmo dentro de um mesmo mês, garantindo 
que todas as incidências sejam consideradas com base nestas movimentações 
ao calcular a folha e eventuais arquivos magnéticos. 

� Atualizações automáticas das tabelas Legais tais como INSS, IRRF e Salário 
Família. 

� Suporte ao registro e controle detalhado da vida do funcionário, concentrado. 
� Capacidade de importação de dados dos clientes através de planilhas. 

Além disso, o sistema deverá permitir a criação de qualquer base de cálculo, de forma 
parametrizável, e possuir, inicialmente, no mínimo os seguintes tipos:  

1. Folha Mensal;  
2. Folha 13º Salário;  
3. Folha 13º Salário 1º parcela;  
4. Folha Férias;  
5. Folha Adiantamento;  
6. Contracheques; 
7. DIRF/Comprovante de Rendimentos;  
8. RAIS;  
9. Livro de registro; 

10. Outros documentos solicitados com antecedência mínima de 72h. 
 
4 – Relatórios Mínimos 
O sistema deverá oferecer a possibilidade de expedição de no mínimo os seguintes 
relatórios: 

a) Quadro de horários detalhados e subdivididos por setores. 
b) Ficha de Registro Informatizada com foto. 
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c) Contrato de Trabalho com prorrogação de experiência. 
d) Documento de Cadastramento do Trabalhador no PIS. 
e) Declaração de Salário-Família. 
f) Notificações de demissão com texto padrão adaptável. 
g) Rescisão de Contrato e GRRF com cálculo automatizado. 
h) Seguro Desemprego. 
i) Carta de Referência. 
j) DARF sobre a folha de pagamento: PIS, IRRF, etc. 
k) Relação de Salários de Contribuição ao INSS. 
l) Ficha Financeira completa desde a admissão. 
m) Folha de pagamento e resumo subdividido por setores, com opção de rateio 

detalhado por centro de custo ou tomador de serviços. 
n) Ordem de crédito bancária com gerador de arquivo remessa. 
o) Contribuição Sindical. 
p) Obrigações Financeiras Mensais com demonstrativo dos compromissos a pagar, 

totalizando o custo com pessoal. 
q) Comprovante de devolução da Carteira de Trabalho. 
r) Etiquetas para carteira de trabalho: registro, experiência, salário, férias, dentre 

outros. 
 

5 – Integração 
� Apontamento digital integrado em tempo real, com controle de acesso 

monitorado pelo status online do trabalhador. 
� Publicação segura na internet dos Recibos de Pagamento. 
� Integração com CAGED, DIRF, RAIS e outros que julgar necessários. 
� Integração com SEFIP, inclusive por Tomador de Serviços. 
� Integração contábil com lançamentos desmembrados por centro de custo, 

inclusive com rateio para trabalhadores com múltiplas funções. 
� Integração do sistema com o sistema de Ponto Orion 06 com apuração de horas 

extras e faltas do período selecionado para competência e autenticação do 
trabalhador de forma alimentar diretamente a folha de pagamento computando 
desconto de minutos, horas e dias, inclusive o Descanso Semanal Remunerado 
- DSR. 

 
6 – TREINAMENTO/SUPORTE 
6.1 – Treinamento 

A CONTRATADA deverá prover a capacitação da equipe e habilitá-los 
através de treinamento que será fornecido a no mínimo 05 (cinco) empregados:  

a) caberá à CONTRATADA o fornecimento do instrutor, do software e do material 
didático necessário, assim como, toda a infra-estrutura física e lógica para a 
realização dos treinamentos; 

b) os cursos deverão ocorrer no CREMESE ou em local indicado pelo 1º Secretário; 
c) utilizar o sistema de folha de pagamento;  
d) utilizar os recursos disponíveis para a geração de consultas e relatórios com os 

dados existentes;  
e) transmitir do conhecimento aos usuários do sistema, para a sua adequada 

utilização; 
f) operar o sistema na sua integralidade. 
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g) Preparação e aplicação de treinamento de transferência de tecnologia e 
cumprimento de todas as regras de uso para até 03 (três) funcionários a 
depender da necessidade do CREMESE.  

h) Após a implantação inicial todos os treinamentos e o suporte poderão ser 
realizados on-line. 

 
 
6.2 – Suporte 

a) Manual de Instruções online 
b) Ajuda online; 
c) Ajuda sensível ao contexto a cada campo; 
d) Atualizações de versão, inclusive de tabelas do IRRF, INSS, salário família em 

tempo real; 
e) Suporte 24h online ou através de central de atendimento. 
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PROPOSTA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 

UND PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 

01 (uma) licença de 
uso de software para 
gestão e confecção de 
folha de pagamento, 
que permita o acesso 
simultâneo de no 
mínimo 03 (três) 
usuários, com a 
inclusão de no mínimo 
200 (duzentos) 
empregados e suas 
fotos (ativos e 
inativos), bem como 
manutenção e 
assistência técnica 
pelo período de 12 
(doze) meses. 

 

 

01 

 

  

2 

Instalação do sistema 
aplicativo 
correspondente à 
Solução com migração 
de Dados e Integração 
de Sistemas. 

 

 

01 

  

3 

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

 

12 

  

4 
Treinamento de no 
mínimo 05 (cinco 
empregados) 

 

01 

  

Data: 

Total: valor numérico e por extenso 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
Assinatura do responsável. 

 
 
 
 


