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SECRETARIA MUNICIPLA DE ADM. RECUR. HUMANOS 
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CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  
 

1. DO OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e locação 
de software de gestão pública municipal, com atualização mensal, que garanta as 
alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão de dados pré-
existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico via 
telefone, acesso remoto, visita in loco e assessoria, para o software: Recursos 
Humanos, conforme especificações estabelecidas abaixo. 
 
2. DOS SERVIÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE/MESAL 

01 

Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de licença de uso e locação de 
software de gestão pública municipal, com 
atualização mensal, que garanta as alterações 
legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão 
de dados pré-existentes, migração, implantação, 
treinamento, suporte e atendimento técnico via 
telefone, acesso remoto, visita in loco e assessoria, 
para o software: Gerenciamento de Folha de 
Pagamento/Recursos Humanos. 

12 meses 

 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002 
e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 
8.666/93, 9.784/99 e lei Complementar 123/2006 suas alterações) e Lei 
Complementar 147/2014., da legislação correlata e demais exigências previstas 
neste Edital e seus Anexos. 
 
4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
Banco de Dados 

Funcionar em rede com os sistemas Windows 7 ou superior e Windows 2008 
server R2 ou superior; possuir interface gráfica padrão Windows; 
A empresa participante desse processo manter-se-á a disposição para realizar 
a implantação, customização, transição e adequação da base de dados, 
capacitação, alterações, manutenção e constante atualização do software às 
normas legais que venham a ser editadas após a implantação. 
O sistema deverá ser multe empresa, multiusuário e deverá suportar no 
mínimo 1000 registros entre funcionários e estagiários, ativos e inativos, 
podendo ser ampliado, considerando pelo menos 05 (cinco) acessos 
simultâneos, sem perda de performance; 

 
5. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 
O sistema que será contratado: 
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SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS; 
 
Este sistema deverá fazer o cadastro de todos os servidores e todas as 

funções relacionadas ao departamento de recursos humanos, além das seguintes 
características: Possuir cadastro ilimitado de servidores com todos os campos 
exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive, a dispensa do livro de 
registro dos servidores. 

Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem 
impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a visualização dos 
relatórios em tela; salvá-los em arquivos para posterior impressão e em arquivo .pdf 
com a possibilidade de assinar digitalmente. 

Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer 
impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, 
configurar margens, selecionar intervalos de páginas, indicarem o número de cópias 
a serem impressas e demais opções disponíveis na impressora. 
 

Migração de Dados: 
Todas as tarefas relacionadas com a migração dos dados do sistema 

legado para o novo Sistema serão de total responsabilidade da empresa fornecedora 
do novo sistema, sendo que a Divisão de Tecnologia da Informação disponibilizará 
as informações possíveis ao fornecedor, com relação ao sistema legado. A fim de 
termos uma total transparência nas tarefas a serem executadas para garantir a 
migração coerente dos dados legados para o novo sistema, seria interessante a 
disponibilização, por parte da empresa fornecedora, de documentação específica 
para gerenciamento do projeto, constando pelo menos as seguintes informações: 
 
6. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE 

Esta etapa consiste na instalação de banco de dados e do software licitado 
no servidor da entidade licitante; bem como a realização de teste de conexão e 
resolução de eventuais dificuldades, deixando o software em condições de 
funcionamento pleno adequando relatórios e logotipos; estruturando permissões de 
acessos e habilitações dos usuários; adequando tabelas os demais critérios adotados 
pela entidade. 

A implantação da Solução de Software se configura como etapa essencial, 
anterior ao processo de produtividade da mesma, no prazo máximo e razoável de 
30 (trinta) dias. 

Para a execução do PI, bem como, para manutenção do contrato, a 
Licitante vencedora deverá dispor de equipe com profissionais com a formação 
abaixo: 

Atribuições, características e expertises mínimas dos Profissionais da 
Contratada; 

 
Analista de Sistemas - Profissional para atuar na ANÁLISE DE 

SISTEMAS Graduação ou especialização comprovadas na área de informática, com 
experiência em procedimentos de análise e desenvolvimento (codificação) de 
projetos de sistemas para a Plataforma Windows. Experiência comprovada, 
pertinente a análise e ao desenvolvimento dos módulos conforme solicitado no 
termo de referência. 
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Programador de Sistemas - Profissional para atuar na 
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS Formação de nível médio, técnica na área de 
informática, com experiência no desenvolvimento (programação/codificação) de 
projetos de sistemas para a Plataforma Windows. 

Experiência comprovada, pertinente a análise e ao desenvolvimento dos 
módulos. 

Administrador de Banco de Dados - Profissional para atuar no 
PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS. Graduação ou 
especialização na área de informática, com experiência em projetos e administração 
Banco de Dados em ambientes de SGBD. Experiência comprovada, pertinente a 
plataforma de operacionalização dos módulos. 
 
7. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
 

Buscando aprimorar as execuções dos trabalhos no Departamento de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, e considerando o fato 
de proximidade do término do contrato com a empresa responsável pelo 
gerenciamento do atual sistema de folha de pagamento, faz-se necessária a 
contratação de empresa especializada visando atingir os seguintes objetivos 
específicos: 

a) Administração de pessoal: Permitir a captação e a manutenção de 
informações   
Pessoais e funcionais do pessoal ativo e inativo, possibilitando o controle dos 
servidores em todos os estágios legais e gerenciais, necessários ao Departamento de 
Pessoal; 

b) Benefícios: Administrar os benefícios concedidos pela empresa aos 
seus servidores, permitindo que, além de conceder os benefícios, estes sejam 
parciais ou totalmente subsidiados e integrados na folha de pagamento 
mensalmente; 

Portanto a política de gestão municipal deve ir ao encontro, da 
modernização e melhoramento dos seus processos, o que no mundo atual exigem a 
completa informatização processos. 

De forma específica, o Sistema está dirigido a: 
Aperfeiçoar o modelo de gestão, a estrutura funcional, a política e a 

administração dos recursos humanos; contexto de transparência e de participação 
dos cidadãos; 

Nesse sentido, e visando o alcance dos objetivos propostos pelo sistema, 
e ainda, solucionar problemas gerados pela falta de integração, por exemplo: 
retrabalho e informações duplicadas, dificuldade na obtenção de diagnósticos e 
informações gerenciais, o Município de Cumaru do Norte - PA, incluiu em seu 
projeto o fornecimento de licenças de uso de soluções informatizadas (programas) 
de gestão pública. 

O processo licitatório em questão se faz necessário devido para manter a 
organização estrutural nos sistemas informatizados visando atender a demanda dos 
lançamentos gerenciais da: Folha de Pagamento/Recursos Humanos bem como a 
facilidade de gestão e do controle exigido pela legislação. 
 
8. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
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Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das 
obrigações decorrentes desta licitação estão alocados na Certidão apresentada pelo Setor 
de Contabilidade. 

 

9. PRAZO DA PROPOSTA: 
O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura dos envelopes. 
 

10. CONDIÇÕES E DOCUMENTOS DE SUPORTE PARA PAGAMENTO 
Deverão ser apresentadas, no Departamento Administrativo da Prefeitura de 
Cumaru do Norte - PA, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02 (duas) vias, 
acompanhadas dos respectivos comprovantes de regularidade para com a fazenda 
federal, estadual e municipal, regularidade relativa à seguridade social e ao fundo 
de garantia por tempo de serviço (FGTS); devidamente certificadas e atestadas pelo 
Fiscal do Contrato, devendo conter no corpo das Notas Fiscais/Faturas, a descrição 
do objeto, o número do Contrato e sua vigência e o número da Conta Bancária da 
Contratada, para depósito do pagamento, sendo que os pagamentos serão efetuados 
mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos dos serviços prestados, a 
vista de emissão da fatura/nota fiscal dos serviços.  
 
 
      

Cherlis Regino da Silva Neto 
Secretário Municipal de Administração 
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