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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0210/2018 

Processo nº 01.105160.18.99 
 
 

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS INCLUINDO FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO 

SERVIDOR, CONTENDO LICENÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À 

IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO, QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DE 

AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OS DIVERSOS MACROPROCESSOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 

 TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO DE FORMA GLOBAL.  

 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 20/08/2018, às 08:00 h 

 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 20/08/2018, às 10:00 h 

 

 FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser 

formulados de acordo com o item “5” deste edital. 

 

 PRAZO DA DISPUTA: a etapa inicial de lances será encerrada por decisão do(a) 

pregoeiro(a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, seguindo-se um tempo aleatório 

de até 30 minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o fechamento 

iminente do pregão. 

 SITE PARA CONSULTAS: www.licitacoes-e.com.br e www.pbh.gov.br. 

 

 FONE: (31) 3277-1400 – (31) 3246-0151 

 CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 

podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 

“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a 

sessão. 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.pbh.gov.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

A Diretoria Central de Compras da Subsecretaria de Administração e Logística torna público que 

fará realizar procedimento licitatório na modalidade pregão, por meio de utilização de recursos 

da tecnologia da informação – INTERNET, nos termos dos Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 

12.437/06 e nº 15.113/13, da Lei Municipal nº 10.936/16, das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 

10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, observadas ainda as determinações da Lei Federal nº 

12.846/13. 

 

2. DO OBJETO 

 

Aquisição de uma solução integrada de gestão de recursos humanos incluindo folha de 

pagamento e portal do servidor, contendo licenças e serviços técnicos necessários à implantação 

e sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração com os diversos 

macroprocessos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 

O objeto contempla o fornecimento dos seguintes itens:  
 

a) Fornecimento de licença de uso perpétuo/definitivo de software; 

b) Serviços Técnicos Especializados de implantação, incluindo, nesses, todas as 

parametrizações e customizações necessárias à efetiva entrada em produção de todos os 

requisitos previstos neste Edital e seus Anexos, operação assistida e banco de horas de 

HST para serviços adicionais correlacionados a processos e a 

customização/parametrização de novos requisitos não previstos inicialmente levantados 

em tempo de projeto; 

c) Serviços de suporte técnico e manutenção;  

d) Treinamento. 

 

A Solução ofertada deverá atender na plenitude, em tempo de Projeto, a todos os Requisitos 

Funcionais e não Funcionais previstos neste Edital e em seus Anexos. No que tange aos 

Requisitos Funcionais deve a Solução ofertada atender a no mínimo 70% de forma Nativa ou 

Parametrizável. Ou seja, no contexto dos Requisitos Funcionais previstos neste Edital e em 

seus Anexos só será admitido 30% de customizações.  

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condição de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, mediante 

a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 

constante do “site” www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449052-16-0400 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449039-32-0480 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449039-32-0400 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449039-35-0400 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados até o 

2º dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, via INTERNET, para o e-

mail gclic@pbh.gov.br ou ser entregues diretamente nas dependências da Gerência de 

Coordenação de Licitações da Subsecretaria de Administração e Logística situada na Rua 

Espírito Santo, 605 – 15º andar, Centro - Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-919, no horário 

de 8 h as 17 h. 

 

5.2. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados por 

todos os licitantes.  

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

6.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) Tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera 

de Governo; 

c) Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

d) Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

6.3. A observância das vedações do subitem 6.2 é de inteira responsabilidade da LICITANTE 

que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

7. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO  

 

7.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 

 

7.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município – 

SUCAF:  

 

a) Com situação regular e habilitado em linha de serviço compatível com o objeto 

licitado deverá apresentar ao pregoeiro a documentação prevista nos subitens 

7.1.1.1 a 7.1.1.4 deste edital; 

 

b) Com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar ao pregoeiro o (s) documento (s) regularizador 

(es) e a documentação prevista nos subitens 7.1.1.1 a 7.1.1.4 deste edital; 

 

c) Com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar ao pregoeiro além dos documentos exigidos nos 

subitens 7.1.1.1 a 7.1.1.4 deste edital, o Estatuto ou Contrato social em vigor 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões), para análise do objeto social quanto à 

compatibilidade em relação ao objeto licitado. 

mailto:gescl@pbh.gov.br
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7.1.1.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante prestou serviços de natureza 

compatível com o objeto deste pregão, que comprove regular e satisfatória 

prestação do conjunto de serviços de implantação e sustentação da solução 

ofertada, demonstrando, no mínimo: 

 

7.1.1.1.1. Comprovação da implantação do Portal do Servidor e/ou 

Funcionários, ofertado em instituições que contém ou continham, 

na época do Projeto, no mínimo 30 mil pessoas. 

 

 Deverá ser apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), 

um atestado com quantidade de no mínimo de 15 mil pessoas.  

 

7.1.1.1.2. Comprovação da implantação da solução ofertada para o 

macroprocesso de Recursos Humanos, incluindo Folha de 

Pagamento, com uma base de dados que possua ou tenha possuído, 

quando do Projeto, no mínimo, 30 mil pessoas. 

 

 Deverá ser apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), 

um atestado com quantidade de no mínimo de 15 mil pessoas.  

 

7.1.1.1.3. Comprovação de implantação da solução ofertada, incluindo 

serviço de instalação, migração de dados, integração com sistemas 

legados e adequação dos processos de trabalho, com esforço em 

toda a implantação de, no mínimo, 12 meses.  

 

 Deverá ser apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), 

um atestado com quantidade de no mínimo de 6 (seis) meses.  

 

7.1.1.1.4. Comprovação que nas implantações previstas nos subitens 

“7.1.1.1.1”, “7.1.1.1.2”, “7.1.1.1.3”, tenha sido aplicada 

metodologia inerente à Gestão de Projetos. 

 

7.1.1.1.5. Comprovar serviço de suporte técnico e manutenção corretiva 

evolutiva na solução ofertada, tendo executado, no mínimo, 10 

meses de contrato. 

 

7.1.1.1.6. Serviços de Treinamento compatíveis com os requisitados. 

 

 Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação dos subitens 

acima. 

 

 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) 

ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ 

do(s) mesmo(s), salvo os atestados internacionais que, pela essência, não dispõe de 

CNPJ, com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

 

 O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 
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 Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

licitante. 

 Não serão aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica da empresa na 

fase de habilitação, atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa do 

mesmo grupo econômico da proponente. Entende-se que fazem parte de um mesmo 

grupo econômico as empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de 

participação) ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou 

financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e empresas sujeitas a uma mesma 

estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e 

políticas corporativas.  

 

 Não serão aceitos atestados correlacionados a projetos realizados fora do território 

Nacional. 

 

 A PMBH poderá, caso julgue necessário, realizar diligencias visando comprovar a 

autenticidade dos Atestados apresentados. 

 

7.1.1.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 

Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem 

a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o 

devido enquadramento. 

 

7.1.1.2.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, 

assim apresentados:  

 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela 

Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas 

alterações. 

 

7.1.1.2.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar 

Balanço de Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão 

de registro equivalente. 

 

7.1.1.2.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social 

deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 
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7.1.1.3. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o 

licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os 

índices aqui mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

7.1.1.3.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer 

dos índices referidos no subitem acima deverá comprovar 

patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor da proposta. 

 

7.1.1.3.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

7.1.1.4. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, 

conforme modelo do Anexo VIII.  

 

7.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação 

relacionada abaixo: 

 

7.1.2.1. Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício;  

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à 

administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

7.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão, 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.  

 

7.1.2.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante prestou serviços de natureza 

compatível com o objeto deste pregão, que comprove regular e satisfatória 

prestação do conjunto de serviços implantação e sustentação da solução ofertada, 

demonstrando, no mínimo: 

 

a.1. Comprovação da implantação do Portal do Servidor e/ou Funcionários, 

ofertado em instituições que contém ou continham, na época do Projeto, no 

mínimo 30 mil pessoas. 
 

 Deverá ser apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), um atestado 

com quantidade de no mínimo de 15 mil pessoas. 

 

a.2. Comprovação de implantação da solução ofertada para o macroprocesso de 

Recursos Humanos, incluindo Folha de Pagamento, com uma base de dados 

que possua ou tenha possuído, quando do Projeto, no mínimo, 30 mil pessoas. 
 

 Deverá ser apresentado, entre o(s) atestado(s) encaminhado(s), um atestado 

com quantidade de no mínimo de 15 mil pessoas.  

 

a.3. Comprovação de implantação da solução ofertada, incluindo serviço de 

instalação, migração de dados, integração com sistemas legados e adequação 

dos processos de trabalho, com esforço em toda a implantação de, no mínimo, 

12 meses. 

 

 Deverá ser apresentado, entre o (s) atestado (s) encaminhado (s), um 

atestado com quantidade de no mínimo de 6 (seis) meses.  

 

a.4. Comprovação que nas implantações previstas nos subitens “a.1”, “a.2” e “a.3” 

tenha sido aplicada metodologia inerente à Gestão de Projetos. 

 

a.5. Comprovar serviço de suporte técnico e manutenção corretiva evolutiva na 

solução ofertada, tendo executado, no mínimo, 10 meses de contrato. 

 

a.6. Serviços de Treinamento compatíveis com os requisitados. 
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 Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação dos subitens 

acima. 

 

 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(éis) timbrado(s) do(s) Órgão 

(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ 

do(s) mesmo(s), salvo os atestados internacionais que, pela essência, não dispõe de 

CNPJ, com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

 

 O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 

 

 Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

licitante. 

 

 Não serão aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica da empresa na 

fase de habilitação, atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa 

do mesmo grupo econômico da proponente. Entende-se que fazem parte de um 

mesmo grupo econômico as empresas que tenham diretores, acionistas (com mais 

de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as que dependam 

econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e empresas sujeitas 

a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de 

conhecimento, governança e políticas corporativas.  

 

 Não serão aceitos atestados correlacionados a projetos realizados fora do território 

Nacional. 

 

 A PMBH poderá, caso julgue necessário, realizar diligencias visando a comprovar a 

autenticidade dos Atestados apresentados. 

 

7.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício 

Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação 

financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido 

enquadramento. 

 

a.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, assim 

apresentados:  

 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de 

registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução 

Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações. 
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a.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas 

no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura 

devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente. 

 

a.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração 

Contábil do Resultado do Último Exercício Social deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

 

b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 

da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que 

apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 

mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

b.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices 

referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido ou capital 

social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta. 

 

b.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física, quando for o caso. 

 

7.1.2.5. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, 

conforme modelo do Anexo VIII.  

 

7.2. O licitante poderá acessar o site www.pbh.gov.br/sucaf para consulta/conhecimento de: 

 

7.2.1. Linha de fornecimento, clicando dentro da coluna Informações Específicas no “link” 

TABELA - LINHAS DE FORNECIMENTO; 

 

7.2.2. Situação cadastral.  

 

7.3. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, quando 

houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

 

7.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome do licitante, devendo ser observado: 

 

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

http://www.pbh.gov.br/sucaf


 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 10 de 246 
  

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 

da matriz; 

 

7.5. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a 

data de abertura do pregão. 

 

7.5.1. Não se enquadram no subitem 7.5 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

7.6. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda a documentação 

de habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal, como condição para ter o 

objeto adjudicado a seu favor.  

 

7.6.1. A comprovação referida no subitem acima poderá ser realizada por meio do Relatório 

de Situação do Fornecedor do SUCAF. 

 

7.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a devida 

regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 11.14. 

 

7.7. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência 

para a validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na 

ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

7.8. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-

line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada 

participante.  

 

7.9. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante, sendo o prazo 

máximo para a sua apresentação de 03 (três) dias úteis, contados da convocação pelo 

pregoeiro, para o seguinte endereço: Rua Espírito Santo, nº 605 – 15º andar, Centro, Belo 

Horizonte/MG, CEP: 30.160.919. 

 

7.9.1.  Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

7.9.2.  Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

 

7.9.3. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da documentação por meio 

eletrônico. 

 

7.10. Será admitida a participação de empresas em consórcio, devendo ser observadas as 

seguintes normas:  

 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados;  

 

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança fixadas neste instrumento;  

 

c) Indicação da proporção de participação de cada consorciado; 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 11 de 246 
  

d) Apresentação dos documentos exigidos no item 7 deste edital, por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, 

o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação;  

 

e) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de 

mais de um consórcio ou isoladamente;  

 

f) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na fase de execução do Termo decorrente da licitação;  

 

g) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira;  

 

h) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do Termo de 

Contrato, a constituição e o registro do consórcio.  

 

7.10.1. O exercício da liderança do consórcio obedecerá às seguintes condições:  

 

a)  cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar documento que confira 

amplos poderes à empresa líder para representá-las tanto na fase de licitação 

quanto na fase de execução do Termo decorrente da licitação;  

 

b)  ficará a empresa líder responsável pela representação do consórcio junto ao 

Município de Belo Horizonte e aos demais consorciados, bem como junto a 

terceiros, durante a execução do Termo de Contrato decorrente da licitação. 

 

7.10.2. A permissão de participação de empresas em consórcio não autoriza o fornecimento 

dos Módulos que compõem a Solução Integrada de Recursos Humanos, incluindo 

folha de pagamento e Portal do Servidor, em separado. A solução ofertada deverá, 

quando da abertura do certame, ser/estar totalmente integrada, conforme 

disposições integrantes deste Edital e Anexos.   

 

8. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

8.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) coordenar o procedimento licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao edital; 

c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d) abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) conduzir a etapa de lances; 

f) julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) declarar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em 

que a adjudicação será feita por autoridade superior; 

j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação. 

 

8.2. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 
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9. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

9.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

 

9.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente 

justificada do Banco do Brasil S/A. 

 

9.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo 

Horizonte a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda 

que por terceiros. 

 

9.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

10.  DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

10.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

Identificado”. 

 

10.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação 

e da senha pessoal do representante credenciado e do subsequente encaminhamento da 

proposta de preços até data e horário limite estabelecidos para a abertura das propostas. 

 

10.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, 

ficando responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de 

aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

10.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-

e.com.br, opção “Sala de Disputa”. 

 

10.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo 

do pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito ao 

benefício previsto na Lei Complementar nº 123/06. 

 

10.4.1. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e reiniciada somente após comunicação eletrônica aos participantes.  

 

10.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

10.6. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente edital e seus anexos. 
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10.7. Quando do lançamento da proposta, através do SISTEMA ELETRÔNICO, o licitante 

deverá lançar o valor global para todo o serviço, com duas casas decimais após a 

vírgula. 
 

10.7.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o objeto do presente pregão. 
 

10.7.2. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata. 

 

10.8. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes em um mesmo lote. 

 

10.9. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

apresentada.  

 

 11. DOS PROCEDIMENTOS 
 

 

11.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste edital, 

com a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências 

editalícias. 
 

11.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 
 

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

registrado pelo sistema. 
 

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 
 

11.6. A duração da etapa de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a primeira 

encerrada por decisão do (a) pregoeiro (a), resguardado o tempo mínimo de 05 minutos, e a 

segunda aleatória, consistindo em um tempo de até 30 (trinta) minutos. 
 

11.7. O sistema anunciará o arrematante, após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública. 
 

11.7.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o 

término da fase competitiva. 
 

11.8. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a 

disputa de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo 

pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos. 
 

11.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver 

sido apresentada por empresa beneficiária. 
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11.9. Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, o pregoeiro 

verificará a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de 

contratação para os beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da 

seguinte forma: 

 

a) Convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via “chat” de mensagem com 

antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao beneficiário mais bem 

classificado, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no prazo máximo de 

5 (cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à atual, ofertada por 

empresa que não esteja enquadrada como beneficiária. Tal proposta deverá ser 

apresentada no prazo e limites estabelecidos pelo pregoeiro, diretamente no “chat” de 

mensagem do sistema eletrônico; 

 

b) A não apresentação de proposta no prazo estipulado na sessão pública implicará na 

decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº.123/2006, sendo convocadas 

as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na mesma situação, respeitada 

a ordem de classificação das propostas, para o exercício do mesmo direito, observado o 

procedimento previsto na alínea anterior; 

 

11.10. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro emitirá comunicado ao arrematante para que 

apresente a documentação listada no item 7 e a proposta formulada em conformidade 

com o item 13. 

 

11.11. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo negociar com 

o licitante para obter proposta melhor. 

 

11.11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

11.12. Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja equivalência dos 

valores das propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação das propostas, 

observando-se na sequência o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

11.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 

vencedor e após transcurso do prazo recursal será adjudicado o objeto do certame. 

 

11.14. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da mesma. 

 

11.14.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 11.14 

dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, 

dirigido ao pregoeiro. 

 

11.14.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias 

úteis concedidos para a regularização fiscal. 
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11.14.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis 

Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes. 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

12.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os 

recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para representar o licitante. 

 

12.2. O prazo para impugnação deste Edital é até o 2º dia útil anterior ao da data fixada para 

abertura da sessão pública. 

 

12.3. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de 

recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do lote 

fracassado. 

 

12.3.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e efetivada 

através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  

 

12.4. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, contados 

do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais 

licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

12.5. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da intenção 

ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, ficando o 

pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

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

aproveitamento. 

 

12.7. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 

propostas, poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail gclic@pbh.gov.br, com 

remessa posterior do documento original no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados 

do prazo final para sua apresentação junto à Gerência de Coordenação de Licitações da 

Subsecretaria de Administração e Logística situada na Rua Espírito Santo, 605 – 15º andar, 

Centro - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-919, impreterivelmente no horário de 

atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.  

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

13.1. Em até 03 (três) dias úteis contados da convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá 

apresentar em original, a sua proposta impressa, em uma via, com suas páginas numeradas 

e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, 

acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 

desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo. 

mailto:gclic@pbh.gov.br
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13.1.1. Quando necessário, o pregoeiro solicitará o envio da proposta por meio eletrônico. 

 

13.2. A proposta de preços deverá conter: 

 

13.2.1. Razão Social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

13.2.2. Modalidade e número da licitação; 

 

13.2.3. Descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

 

13.2.4. Valor do lance vencedor do lote, discriminando os valores unitários conforme 

modelo do Anexo VI. 

 

13.2.5. Declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 

 

13.3. Juntamente com a proposta de preços a empresa arrematante deverá apresentar: 

 

13.3.1. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

conforme modelo Anexo IX, no caso de beneficiário. 

 

13.3.2. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo Anexo X. 

 

13.3.3. Declarações conforme modelo do Anexo VII. 

 

13.3.4. Discriminação da solução ofertada, indicando nome comercial, versão e relação de 

todos os módulos que a compõe. 

 

13.3.5. Planilha de requisitos devidamente preenchida, conforme modelo Anexo II. 

 

13.3.5.1. Para fins de avaliação da solução a planilha deve ser preenchida 

detalhando a forma de atendimento de cada requisito que deverá ser 

preenchido com um “X” nas seguintes opções:  

 

● Atendido de forma nativa; 

● Parametrizável; 

● Customizável. 

 

13.3.5.2. Na coluna de obrigatoriedade, os itens que estiverem marcados com “Sim” 

deverão ser contemplados de forma nativa e/ou parametrizável. Não sendo 

aceitável o atendimento do item de forma customizada, ou seja, através de 

codificação. 

 

 

Entende-se por:  

 

Nativo: requisito presente na solução proposta pela CONTRATADA que 

já esteja contemplado no sistema de forma direta não necessitando de 

nenhum tipo de intervenção técnica para que o processamento seja 

executado e o resultado obtido; 
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Parametrizável: requisito presente na solução proposta pela 

CONTRATADA para o qual o resultado desejado pode ser obtido através 

de parâmetros contidos em tabelas específicas, em faixas de valores pré-

cadastradas ou opções documentadas no dicionário de dados. Não serão 

aceitas propostas onde o resultado da parametrização for obtido através de 

codificação encadeada. 

 

Customizável: é a solução proposta pela CONTRATADA para os itens 

que não fazem parte do kernel ou núcleo da aplicação e que dependa de 

estudo e caso de uso para desenvolvimento codificado integrando a 

solução na mesma plataforma e linguagem utilizada pela Solução.  

 

13.3.5.3. A Solução ofertada deverá atender na plenitude, em tempo de Projeto, a 

todos os Requisitos constantes deste Edital e de seus Anexos. No que 

tange aos Requisitos Funcionais deve a Solução ofertada atender a no 

mínimo 70% de forma Nativa ou Parametrizável. Ou seja, no contexto dos 

Requisitos Funcionais previstos só será admitido 30% de customizações.  

 

13.4. Os valores unitários/mensais devem ser apresentados em moeda nacional, em algarismo 

com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

13.5. O valor global deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com 

no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

13.5.1. Quando a divisão do preço global pela quantidade licitada resultar em valor com 

mais de 2 (duas) casas decimais, o preço unitário deverá ser adequado conforme 

subitem acima. O valor global de cada lote obtido após a adequação deverá ser 

igual ou inferior ao valor arrematado. 

 

14. DA PROVA DE CONCEITO 

 

14.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá comprovar que atende a 

todos os requisitos exigidos na Prova de Conceito (POC), sob pena de desclassificação, 

sendo, assim, denominada de LICITANTE EM AVALIAÇÃO. 

 

14.2. A Prova de Conceito consiste na apresentação de piloto/amostra do produto final em pleno 

funcionamento pela licitante em avaliação. 

 

14.3. A Prova de Conceito permitirá a averiguação prática das funcionalidades e características 

do produto e será realizada por uma Equipe Técnica de Avaliação da PMBH. 

 

14.4. Para a realização da Prova de Conceito, a licitante em avaliação deverá fornecer todos os 

insumos necessários à análise do piloto/amostra da solução apresentada, tais como acesso à 

rede e equipamentos próprios, pessoal técnico necessário, etc. 

 

14.5. Poderão participar da Prova de Conceito 10 (dez) representantes credenciados da licitante 

em avaliação, até 02 (dois) representantes credenciados das demais licitantes, membros da 

Equipe Técnica de Avaliação da PMBH e da equipe de licitação. 
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14.6. Da Equipe Técnica de Avaliação: 

 

14.6.1. A Equipe Técnica de Avaliação é composta por servidores da PMBH e de técnicos 

de TI da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - 

PRODABEL, designados pela Contratante. 

 

 14.6.2. Cabe à Equipe Técnica de Avaliação: 

 

a) coordenar a execução de todas as atividades relativas à Prova de Conceito; 

b) realizar questionamentos quanto ao piloto/amostra apresentada, podendo 

realizar diligências; 

c) declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica; 

d) emitir ao pregoeiro Relatório de Julgamento da prova de conceito, devidamente 

justificado, para continuidade do procedimento licitatório. 

 

14.7. Do Local da realização: 

 

14.7.1. A Prova de Conceito será realizada nas dependências físicas de Órgão ou Entidade 

integrante da Administração Direta ou Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

14.8. Do Procedimento: 

 

14.8.1. A licitante em avaliação terá um prazo 05 (cinco) dias corridos, a contar do 

primeiro dia útil seguinte à convocação pelo pregoeiro, para preparar um 

piloto/amostra do produto, contendo todas as informações necessárias, de acordo 

com as atividades dos processos definidos pelo CONTRATANTE, deixando-o em 

plenas condições operacionais de avaliação. 

 

14.8.2. No primeiro dia útil seguinte à finalização do prazo fixado no item anterior, a 

licitante em avaliação deverá se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação o 

piloto/amostra com equipamentos devidamente instalados e configurados com a 

solução proposta em ambiente virtualizado, dirigindo-se à sessão da Prova de 

Conceito, a ser iniciada no mesmo dia. Não serão permitidas alterações, após a 

entrega, nos equipamentos/piloto/amostra apresentados. Para tanto, até a finalização 

dos trabalhos, os equipamentos permanecerão na posse da PMBH. Deverá ser 

entregue cópia do ambiente no início e final da realização da Prova de Conceito. 

 

14.8.3. Declarada aberta a sessão, estando presente a licitante em avaliação, com seus 

representantes credenciados e portando o piloto/amostra, a Equipe Técnica de 

Avaliação dará início aos trabalhos. 

 

14.8.4. Se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar não comparecer na 

sessão da Prova de Conceito será desclassificada e será aberto prazo para a 

convocação da segunda colocada e assim sucessivamente. 

 

14.8.5. Durante a Prova de Conceito, somente a Equipe Técnica de Avaliação e o Pregoeiro 

poderão se manifestar, com questionamentos pertinentes à verificação dos 

requisitos do Anexo II e ao cumprimento dos requisitos licitatórios, 

respectivamente, sendo facultado aos mesmos realizar diligências para aferir o 

cumprimento dos requisitos, não sendo permitido, durante eventual diligência, 

qualquer alteração no produto criado para a Prova de Conceito 
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14.8.6. Na Prova de Conceito, os requisitos funcionais serão validados da seguinte forma: 

 

a) Tendo como referência os Requisitos Funcionais contidos no Anexo II do Edital, a 

LICITANTE EM AVALIAÇÃO deverá demonstrar/simular: 

 

a.1.) A LICITANTE EM AVALIAÇÃO deverá obrigatoriamente demonstrar o 

processamento de uma folha de pagamento com cadastro fictício de, no mínimo, 

6.000 (seis mil) Registros, sendo que o processamento deverá apresentar os 

seguintes resultados ao final: 

 

a.1.1)   relatório de Resumo da Folha Individual, constando no mínimo: 

matrícula, nome do servidor, tipo de vínculo, total de rendimentos, total de 

descontos, valor líquido e impostos retidos (separados por tipo de 

imposto); 

a.1.2)  relatório de Resumo da Folha Geral com os totais de: rendimentos, 

descontos, encargos patronais e impostos, agrupados por órgãos/entidades 

de lotação e tipo de vínculo (estatutário, CLT, Estagiários e Contratos); 

a.1.3)  para os testes devem ser utilizados pelo menos 5 rubricas de rendimentos e 

5 rubricas de desconto; 

a.1.4)  os totais entre os relatórios deverão ser iguais quando se tratar da mesma 

rubrica; 

a.1.5)  a Equipe técnica designada pela PMBH poderá solicitar a inclusão de até 4 

(quatro) novos eventos de execução em folha no momento do 

processamento da folha com o intuito de avaliar os resultados obtidos; 

a.1.6)  sem prejuízo e em complemento aos itens dispostos acima, o teste piloto 

deve ser feito para mais de um Órgão/Entidade, considerando as diferenças 

e particularidades de cada principalmente no que se refere: 

 No quantitativo de servidores para o teste, é obrigatório a comprovação 

do processamento da folha dos vínculos Estatutário (efetivo e 

recrutamento amplo), CLT, Estagiários e Contratos; 

 Para o teste, devem ser demonstradas todas as rubricas de rendimentos, 

descontos e encargos patronais, seus respectivos totalizadores, além dos 

totalizadores gerais da folha, agrupados pelo tipo de rubrica 

(rendimentos, descontos e encargos patronais); 

 Devem ser gerados resumos totalizados de rubricas, separados pelos 

diversos vínculos (Estatutário, CLT, Estagiários e Contratos) processados 

no teste; 

 Devem ser gerados resumos de repasse de pensão alimentícia. Para isso, 

pelo menos um dos servidores testados deve estar com cadastro de 

pensão. 

 

b) Além do disposto no item “a” a LICITANTE EM AVALIAÇÃO deverá, 

necessariamente, demonstrar todos os Requisitos Funcionais, constantes do Anexo II do 

Edital, assinalados como Obrigatórios.   

 

b.1) Os Requisitos Funcionais, constantes do Anexo II do Edital, assinalados como 

Obrigatórios, que já tiverem sido demonstrados no item “a”, não precisarão serem 

demonstrados novamente. 

 

c) Durante a POC deverão ser geradas evidências do sucesso dos testes na execução dos 

Requisitos Funcionais selecionados. 
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14.8.7. A licitante em avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto 

para executar a avaliação do piloto/amostra, bem como exaurir eventuais 

questionamentos da Equipe Técnica de Avaliação. 

 

14.8.8. Concluída a Prova de Conceito, a Equipe Técnica de Avaliação declarará encerrada 

a sessão, emitindo e entregando ao pregoeiro um Relatório de julgamento da prova 

de conceito. 

 

14.8.9. Após a conclusão da Prova de Conceito, seja o resultado satisfatório ou não à 

licitante em avaliação, deverá ser realizado um backup para arquivamento, da 

máquina virtual atualizada, permanecendo na posse da PMBH. 

 

14.8.10. A LICITANTE EM AVALIAÇÃO será desclassificada se: 

 

a) Deixar de comprovar na Prova de Conceito, na plenitude, o exigido no item 

“a”; 

b) Deixar de demonstrar mais que 05 Requisitos Funcionais Obrigatórios 

constantes do Anexo II do Edital, conforme item “b”;  

c)  O piloto/amostra do produto não atenda a automação, de forma nativa ou 

parametrizável, das atividades necessárias à produção da folha de pagamento 

dos membros e servidores. 

d) Deixar de apresentar os representantes habilitados para executar a solução no 

horário de início da Prova de Conceito. 

e) Deixar de se apresentar à Equipe Técnica de Avaliação com o equipamento e 

demais recursos necessários para serem utilizados na Prova de Conceito. 

f) deixar de cumprir os demais prazos e condições do procedimento licitatório 

quanto à Prova de Conceito; 

 

14.8.11. Aprovada a licitante em avaliação, com consequente emissão do Relatório de 

julgamento da prova de conceito, o pregoeiro a declarará como vencedora, 

procedendo à abertura do prazo recursal e demais trâmites licitatórios legais. 

 

14.8.12. Desclassificada a licitante em avaliação, a segunda colocada será convocada para 

apresentação dos documentos de habilitação, proposta de preços e, caso 

habilitada, para participação da Prova de Conceito. 

 

 

14.9. Disposições Gerais da POC  

 

14.9.1. Todas as licenças e infraestruturas necessárias durante a avaliação do 

piloto/amostra serão de responsabilidade da licitante. 

 

14.9.2. Não será permitida a prorrogação dos prazos estabelecidos no procedimento da 

Prova de Conceito, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela 

Administração. 

 

14.9.3. Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento de qualquer das 

datas do procedimento da Prova de Conceito, as licitantes serão devidamente 

comunicadas e convocadas para nova data. 
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14.9.4. Caso a sessão da Prova de Conceito se estenda além do horário de expediente da 

PMBH, a Equipe Técnica de Avaliação designará o horário para retomada das 

atividades no primeiro dia útil seguinte, ficando o piloto/amostra e demais 

equipamentos retidos pela PMBH até que a sessão seja retomada, não sendo 

permitido nesse interregno de tempo qualquer alteração no produto criado para a 

Prova de Conceito. 

 

14.9.5. Eventuais questionamentos prévios acerca da execução da Prova de Conceito 

poderão ser feitos pelas licitantes, oportunamente, nos prazos pertinentes ao pedido 

de esclarecimentos e impugnações, após publicado o edital de licitação. 

 

14.9.6. Será oportunizado as licitantes a possibilidade de recorrer da execução da Prova de 

Conceito, por meio da via recursal licitatória, depois de declarado o vencedor pelo 

pregoeiro. 

 

14.9.7. A POC deverá ser integralmente realizada no prazo máximo de até 6 dias úteis. 

 

14.9.8. Caso seja verificado, no decorrer da efetivação dos trabalhos, o descumprimento de 

algum item obrigatório da POC a Equipe de Avaliação poderá encerrar os trabalhos 

antes do prazo estabelecido no item 14.9.7, mesmo que a POC não tenha sido 

completamente efetivada.  

 

15. Da Visita Técnica 
 

A PMBH disponibilizará, as licitantes, visita técnica onde será realizada, para todos os presentes, 

apresentação do ambiente operacional e dos principais sistemas que serão integrados a solução 

contratada.  
 

A visita técnica ocorrerá no terceiro dia útil após publicação do Edital de 08:00 às 12:00 e no 

oitavo dia útil após publicação do Edital de 13:00 às 17:00 horas, na Prodabel, situada no 

endereço, Av. Presidente Carlos Luz 1275 - Caiçara, Belo Horizonte - MG, sendo permitido a 

participação dos interessados em apenas uma agenda com número máximo de 3 representantes 

por interessado. 
 

A participação do licitante deverá ser confirmada através do dulcimar.assis@pbh.gov.br até o dia 

anterior ao terceiro ou ao oitavo dia, informando: nome completo e a empresa que estará 

representando. 
 

Após a realização da visita técnica, a PROPONENTE receberá uma declaração de realização de 

visita técnica devidamente assinada pelo agente público que a acompanhou. 
 

 A visita Técnica não é condição para participação no Certame.   

 

16. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA 
 

A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em envelope fechado, na Rua Espírito 

Santo, 605 – 15º andar, Centro - Belo Horizonte – MG, CEP 30.160-919, no horário de 08:00 às 

17:00 horas, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES 

LICITANTE: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0210/2018 

OBJETO: Aquisição de uma Solução Integrada de Gestão de Recursos Humanos 

mailto:dulcimar.assis@pbh.gov.br
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17. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

17.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO DE 

FORMA GLOBAL, para a prestação do serviço objeto desta licitação, observadas as 

exigências deste edital e seus anexos. 
 

17.1.1. No certame será analisado o valor unitário de cada item que compõem o lote; 

portanto quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor 

referencial de mercado de cada item. 

 

18. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente pregão 

nos termos da minuta constante do Anexo XII, parte integrante deste edital, que conterá, 

dentre suas cláusulas, as de Obrigações da Contratada e Obrigações do Contratante. 
 

18.1.1. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições 

exigidas na habilitação.  
 

18.2. O contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, contada a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57 da Lei nº 

8.666/93.   
 

18.2.1. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo. 

18.2.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e 

observada a legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual 

exigir-se-á reforço da garantia prevista. 

18.2.3. Aplicar-se-á em caso de prorrogação o IPCA – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – calculado para os últimos 12 meses. 

 

18.3. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva convocação. 

 

18.3.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

 

18.3.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar e/ou 

comprovar: 

 

18.3.2.1. Declaração da Lei Orgânica, conforme modelo Anexo XI; 

 

18.3.2.2.  Membros da equipe do projeto conforme item 2.3 do Anexo IV – 

Características da Equipe Técnica. 

18.3.2.3. Descrição geral do processo de desenvolvimento de software utilizado 

pelo fabricante para desenvolver e manter a Solução Ofertada. 

 

18.4. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 18.3, sem justificativa 

por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 

condições exigidas na habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, 

sendo facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos 

termos da Lei nº 10.520/2002.  
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18.5. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 

 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

19.1. O pagamento será efetuado pela Diretoria responsável da PMBH no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados do adimplemento, relativo ao serviço prestado, conforme previsto no 

subitem 6.7 do Anexo I. 

 

19.2. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo Fiscal e Gestor do Contrato por parte da 

PMBH, após a execução dos serviços. 

 

19.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução.  

 

19.4. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  

 

19.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

do Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades: 

 

         20.1.1. Advertência. 

 

20.1.2. Multas nos seguintes percentuais: 

 

a) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 

dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados 

no documento fiscal. 

 

b) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação 

da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 

 

c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

 

d) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas. 

 

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 

com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

destina.  
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f) Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por 

inexecução parcial dos serviços que acarretem a inviabilidade da entrada em 

produção da Solução de forma global e integrada. 

 

g)  Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do contrato.  

 

h)  Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar 

a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

20.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 

termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

20.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

20.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

20.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto / Subsecretário Municipal competente. 

 

20.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

20.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar 

e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

20.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

20.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

20.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

 

20.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

20.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de 

interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 

contratação. 
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20.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 

ou inexequível. 

 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

21.1. Exigir-se-á da adjudicatária, previamente à assinatura do contrato, a prestação de garantia 

no percentual de 5% (cinco) do valor contratado, podendo optar por uma das seguintes 

modalidades: 
 

 I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II – Seguro garantia; 

III - Fiança bancária. 
 

21.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 
 

21.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da 

Conta Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 
 

21.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 
 

21.3. A cobertura do seguro garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 
 

21.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   
 

21.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 
 

21.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a 

respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data em que for notificada. 

21.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de 

qualquer reclamação a elas relativas. 

 

21.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se 

for o caso. 

 

21.8. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na 

execução do objeto deste contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 

CONTRATADA, ou de seu preposto, ou ainda, para satisfazer qualquer obrigação 

resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 
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22. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

22.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela Subsecretaria de Administração e Logística 

do Município de Belo Horizonte serão observadas as determinações que se seguem. 

 

22.2. A SUALOG exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética 

durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com 

os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

 

22.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 

processo de licitação ou execução do Contrato;  

 

22.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 

processo de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento do Contratante; 

 

22.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes 

(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do 

Contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não 

competitivos e privar o Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  

 

22.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação 

delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 

22.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

22.2.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais 

para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com 

o objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de 

Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 

significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida 

com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que 

sejam relevantes para a investigação; ou 

 

22.2.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

22.3. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se 

julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, 

fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 

 

22.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no 

Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante 

direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 
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23.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

23.3. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou 

jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua 

decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta. 

 

23.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

23.5. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

23.6. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta. 

 

23.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.7.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto 

Municipal nº 13.757 de 26.10.2009 e suas alterações. 

 

23.8. Será admitida a subcontratação de serviços acessórios, correlacionados a apoio à 

efetivação/consecução dos Serviços Técnicos que compõem os itens do Objeto e, também, 

para o item Treinamento. 

 

23.8.1. A subcontratação não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor global do 

CONTRATO e deverá, necessariamente, ser previamente autorizada pelo 

CONTRATANTE; 

 

23.8.2. Não será permitida a subcontratação de empresa que esteja participando como 

LICITANTE isolada ou em um CONSÓRCIO; 
 

23.8.3. A subcontratação, mesmo autorizada pelo CONTRATANTE, não exime a 

CONTRATADA das obrigações decorrentes do CONTRATO, permanecendo a 

mesma como única responsável perante o CONTRATANTE; 
 

23.8.4. A CONTRATADA responderá por todos os atos da SUBCONTRATADA. 

 

23.9. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por 

parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

23.10. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira. 

 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 28 de 246 
  

23.11. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela autoridade a ele 

superior. 

 

23.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

 

23.13. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via 

Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 

ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

23.14. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

edital. 

 

23.15. A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no item 7 deste edital, em cumprimento 

ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

23.16. O valor global estimado da prestação do serviço é de R$ 24.498.043,33 (vinte e quatro 

milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e três reais e trinta e três centavos). 

 

Os valores máximos admitidos para a proposta nos termos do Anexo VI são: 

 

Item Descrição Valor Total 

1 Licenças  6.024.745,87 

2 Serviços de Implantação 8.050.677,23 

2.1 
Banco de Horas de Serviços Técnicos na 

implantação  
2.393.646,98 

3 Suporte Técnico e Manutenção Corretiva 4.645.240,48 

3.1 
Banco de Horas de Serviços Técnicos para 

Manutenção Evolutiva 
2.470.493,28 

4 Treinamento  913.239,49 

VALOR GLOBAL 24.498.043,33 

 

23.17. É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da 

contratação, providenciar seu cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre 

cadastrado, nos termos do Decreto Municipal nº 11.245/03. Se cadastrado o licitante 

deverá manter a documentação atualizada. 

 

23.18. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital 

será o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

23.19. Fazem parte integrante deste edital: 

 

 Anexo I – Projeto Básico; 

 Anexo II – Requisitos Funcionais e Não Funcionais; 

 Anexo III – Níveis de serviços (SLA’s); 

 Anexo IV – Características da Equipe Técnica; 

 Anexo V – Requisitos de Treinamentos; 

 Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços; 
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 Anexo VII – Modelos de declarações; 

 Anexo VIII – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

 Anexo IX – Modelo de Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 

 Anexo X – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 Anexo XI – Modelo de Declaração da Lei Orgânica; 

 Anexo XII - Minuta do contrato.  

 

 

 

Belo Horizonte, 31 de julho de 2018 

 

 

 

 

 

João Antônio Fleury Teixeira 

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda 

Subsecretaria de Administração e Logística 
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ANEXO I  

 

 PROJETO BÁSICO 

 

 

1) OBJETO 

 

Aquisição de uma solução integrada de gestão de recursos humanos incluindo folha de 

pagamento e portal do servidor, contendo licenças e serviços técnicos necessários à implantação 

e sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração com os diversos 

macroprocessos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

O Objeto contempla o fornecimento dos seguintes itens:  

 

a) Fornecimento de licença de uso perpétuo/definitivo de software; 

b) Serviços Técnicos Especializados de implantação incluindo todas as parametrizações e 

customizações necessárias à efetiva entrada em produção de todos os requisitos previstos 

neste Termo de Referência e seus Anexos, operação assistida e banco de horas de 

serviços técnicos (HST) para demandas adicionais correlacionados a processos e a 

customização/parametrização de novos requisitos não previstos inicialmente levantados 

em tempo de projeto; 

c)  Serviços de suporte técnico e manutenção;  

d)  Treinamento. 

 

A Solução ofertada deverá atender na plenitude, em tempo de Projeto, a todos os Requisitos 

Funcionais e não Funcionais previstos neste Edital e seus Anexos. No que tange aos Requisitos 

Funcionais deve a Solução ofertada atender a no mínimo 70% de forma Nativa ou 

Parametrizável. Ou seja, no contexto dos Requisitos Funcionais previstos neste Edital e em seus 

Anexos só será admitido 30% de customizações.  

 

2) JUSTIFICATIVA 

 

O atual cenário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte revela a urgente necessidade de 

instrumentalizar e integrar os processos da área recursos humanos, de modo a permitir maior 

controle, registros hábeis de dados com geração de informações gerenciais mais rápidas e 

confiáveis para a tomada de decisões, ganho de produtividade, eliminação de ineficiências 

produzidas por múltiplos sistemas e controles não automatizados, gerando inclusive, economia 

de recursos e maior eficiência administrativa. 

 

As atuais dificuldades consistem na carência de documentação dos processos de trabalho, na 

ausência de sistemas para algumas áreas e na insuficiência operacional dos sistemas existentes, 

que não atendem satisfatoriamente às necessidades das áreas administrativas, inexistindo 

comunicação e integração entre eles. Nessa perspectiva, a instituição almeja, no âmbito da 

Administração Direta e Indireta Municipal adquirir uma solução informatizada para gestão 

integrada. Para suprir as deficiências apontadas, e seguindo a tendência de evolução tecnológica, 

com vistas à otimização de recursos, padronização de processos, uma melhor visão gerencial e 

maior controle, a PMBH necessita unificar e centralizar seus sistemas em um sistema único de 

gestão. 

 

 

 

 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 31 de 246 
  

Além disso, os atuais recursos de informática ofertados no mercado tem possibilitado uma nova 

forma de administração alicerçada na gestão por processos, contemplando inclusive 

funcionalidades de workflow, favorecendo uma gestão focada nos processos organizacionais e 

permitindo racionalizar a utilização dos recursos institucionais, sendo almejados como benefícios 

imediatos:  

 

 Integração e confiabilidade dos dados; 

 Padronização e Eficiência de processos;  

 Eliminação e redução de trabalho manual de entrada de dados nos atuais sistemas da 

PMBH (RH e outros); 

 Eliminação e redução de eventuais erros em folha de pagamento; 

 Otimização do quadro de pessoal; 

 Requalificação do orçamento de TIC; 

 Combate e prevenção à corrupção – Sistemas Integrados consistem num dos principais 

meios para aumento da transparência e combate à corrupção no setor público; 

 Aumento de Compliance, Transparência e Controle; 

 Agilidade na tomada de decisão; 

 Solução de longo prazo. 

 

Com a implantação de um sistema integrado de Recursos Humanos a instituição pretende 

solucionar esses problemas ao agregar, em uma única base de dados e ferramenta tecnológica, 

funcionalidades que suportam as atividades de diversos processos de negócio. Tais atividades e 

processos foram devidamente analisados e identificados agregando a instituição os seguintes 

benefícios: 

 

I) Diminuição de retrabalho, tempo, custo e quantitativo de pessoas envolvidas na execução 

para que seu direcionamento às atividades de análise dos resultados e nas inovações dos 

processos atuais de recursos humanos; 

II) Uniformização de procedimentos e agilidade na tomada de decisões em suas atividades; 

III) Maior integração entre as atividades e processos de recursos humanos da PMBH;  

IV) Obtenção rápida de relatórios gerenciais, com eliminação de planilhas ou sistemas 

redundantes; 

V) Maior confiabilidade e segurança; 

VI) Acompanhar continuamente os indicadores dos dados, de desempenho (realizado x 

planejado). 

 

Por fim, cita-se como motivação, da aquisição em tela, que visando aprimorar a gestão recursos 

humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte torna-se necessário contar com processos 

bem definidos e integrados, bem como ferramentas tecnológicas adequadas às suas necessidades, 

já que atualmente seus processos estão suportados por sistemas legados, em modelos superados, 

que não oferecem viabilidade de evolução ou por meio de planilhas eletrônicas que são 

alimentadas e gerenciadas nas máquinas dos usuários, o que não atende as necessidades de 

integração de dados e das informações da instituição. 

 

A não integração destes processos resulta em retrabalho, custo elevado, falta de confiabilidade e 

de necessidade extra de informações e, acima de tudo, dados desatualizados que podem gerar 

decisões equivocadas. 
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3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI 

 

3.1. DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLUÇÃO DE TI QUE SERÁ CONTRATADA 
 

Identificou-se em diversas órgãos/empresas/autarquias da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte a necessidade de implantação de um sistema integrado de gestão de Recursos 

Humanos (incluindo folha de pagamento) e o portal do servidor. 

 

O macroprocesso de recursos humanos está detalhado em requisitos específicos constantes, 

principalmente, no Anexo II. A solução deve contemplar todos os requisitos funcionais e não 

funcionais descritos e detalhados no mesmo anexo. 

 

 

 
 

4. REQUISITOS DA SOLUÇÃO 

 

4.1. REQUISITOS INTERNOS 

 

4.1.1. Requisitos Internos Funcionais 

 

As licenças de software e os demais serviços deverão ser entregues e executados nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte observando todas as exigências, 

restrições e requisitos detalhados no Edital e seus Anexos. Excepcionalmente a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte poderá autorizar, previamente, prestações de serviços, específicos, 

fora de suas dependências.  

 

É exigida aderência mínima de 70% em relação aos Requisitos Funcionais. A Solução Ofertada 

deverá, portanto, atender de forma Nativa ou Parametrizável à, no mínimo, 70% dos Requisitos 

Funcionais constantes do Edital e de seus Anexos. Somente serão admitidas 30% de 

customizações.  

 

Todos os Requisitos constantes deverão ser atendidos em tempo de Projeto, sejam eles 

parametrizáveis ou customizáveis nos termos e limites previstos e autorizados.  

Módulos  

RH 

Gestão de 
Pessoas 

Portal do 
Servidor 

Portal da 
Transparência 
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4.1.2. Requisitos Internos Não Funcionais 

 

A CONTRATADA atenderá às suas expensas todos os requisitos não funcionais descritos no 

Anexo II durante o período de validade do contrato, bem como outros que, porventura, sejam 

fundamentais a entrada em produção do objeto, e venham a surgir em tempo de Projeto. 

 

4.2. REQUISITOS DE MIGRAÇÃO 

 

A CONTRATADA atenderá às suas expensas todos os requisitos de migração durante o período 

de validade do contrato descritos no Anexo II. 

 

5. MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

5.1. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

A CONTRATADA deverá utilizar em sua metodologia no mínimo os seguintes itens abaixo, 

devidamente registrados em um software de gestão de projetos próprio ou de terceiros com 

acessos liberados a equipe de Gerenciamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. 

 

DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DO PROJETO 

Fase Etapa / Produto 

1. Iniciação 

1.1. Apresentação/aprovação da Equipe do Projeto; 

1.2. Preparar Abertura do projeto; 

1.3. Preparar um plano de trabalho; 

1.4. Kickoff do projeto. 

2. Planejamento 

2.1. Análise de processos e identificação de Gaps da PMBH; 

2.2. Definição do escopo; 

2.3. Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto); 

2.4. Definir e sequenciar as atividades; 

2.5. Preparação do cronograma; 

2.6. Planejamento do gerenciamento da qualidade; 

2.7. Planejamento de Recursos Humanos; 

2.8. Planejamento das Comunicações; 

2.9. Planejamento do Gerenciamento de Riscos; 

2.10. Planejamento dos Treinamentos; 

2.11. Planejamento da Migração. 

3. Execução 

3.1. Documentação das parametrizações; 

3.2. Documentação dos eventos/processos de trabalho em tutoriais 

eletrônicos e manual online; 

3.3. Capacitação;  

3.4. Treinamento; 

3.5. Execução da migração. 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 34 de 246 
  

4. Monitoramento 

4.1. Controle das mudanças; 

4.2. Validação do Escopo; 

4.3. Controle do Cronograma; 

4.4. Controle da Qualidade; 

4.5. Controle das Comunicações; 

4.6. Controle dos Riscos. 

5. Encerramento 

5.1. Preparação para entrada em Produção; 

5.2. Homologação; 

5.3. Preparação dos itens de validação por módulo/processo; 

5.4. Acompanhamento. 

 

6. ELEMENTOS PARA GESTÃO CONTRATUAL  

 

O contrato será gerido, sem prejuízo de normativos específicos da PMBH em vigor quando de 

sua assinatura, pelos seguintes itens abaixo. 

 

6.1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

PAPEL ENTIDADE RESPONSABILIDADE 

PATROCINADOR PMBH 

- Fornecer clareza e visão do projeto; 

- Garantir o cumprimento das responsabilidades 

financeiras e morais por parte do 

CONTRATANTE. 

COMITÊ DO 

PROJETO 

PMBH / 

CONTRATADA 

- Envolver as partes interessadas, aprovar mudanças 

no projeto, suportar as atividades de gerenciamento 

de projeto. 

ESCRITÓRIO DE 

GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS 

CONTRATADA 

- Centralizar e gerenciar todas as informações do 

projeto e fornecer relatórios sobre o andamento de 

todo o projeto aos Gerentes da PMBH. 

GERENTE DE 

PROJETOS 
PMBH 

- Responsável pelo direcionamento das etapas e 

fases do projeto junto a CONTRATADA 

garantindo a execução de todos os itens constantes 

no escopo do projeto. 

GERENTE DE 

PROJETOS 
CONTRATADA 

- Garantir o cumprimento de todos os itens e 

atividades do escopo do projeto em toda a sua 

abrangência incluindo Recursos Humanos, 

Cronograma, Escopo, Qualidade, Comunicação e 

Riscos. Além de direcionar as equipes operacionais 

nas frentes de trabalho. 

COORDENADOR 

DE PROJETOS 
CONTRATADA 

- Responsável pelo cumprimento das atividades de 

uma frente de trabalho especifica de acordo com o 

agrupamento dos módulos do projeto. Deverá 

comunicar aos Gerentes de Projetos eventuais 
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ocorrências de problemas identificados na 

implantação. 

COORDENADOR 

DE PROJETOS  
PMBH 

- Garantir que a equipe da PMBH esteja disponível 

para a realização das atividades de implantação do 

projeto para cada frente de trabalho especifica de 

acordo com o agrupamento dos módulos do projeto. 

Deverá comunicar aos Gerentes de Projetos 

eventuais ocorrências de problemas identificados na 

implantação. 

GERENTE DO 

CONTRATO 

PMBH / 

CONTRATADA 

- Responsável pela execução do presente contrato 

que será acompanhado pelo gestor do contrato 

designado pela CONTRATANTE, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a 

realização de seu objeto, observando as disposições 

deste Contrato, sem o que não será permitido 

qualquer pagamento. 

GERENTE 

CONTRATO 
CONTRATADA 

- Responsável por intermediar questões comerciais 

e contratuais junto ao PMBH visando garantir e 

equilíbrio econômico/financeiro do projeto. 

GERENTE 

FUNCIONAL 
PMBH 

- Garantir a integração dos Recursos Humanos de 

suas áreas ao projeto e acompanhar a execução das 

atividades dos módulos que estejam sob sua 

responsabilidade para que a implantação seja 

aderente aos processos de sua área. 

ANALISTAS DE 

IMPLANTAÇÃO 
CONTRATADA 

- Responsável por implantar as soluções de acordo 

com o escopo, além de documentar os parâmetros e 

procedimentos executados e capacitar os usuários 

finais nos processos sistêmicos. 

ANALISTA DE 

TESTE 
CONTRATADA 

- Responsável por testar as implementações antes 

da liberação para o teste integrado com os usuários 

e posterior homologação. 

ANALISTA DE 

INFRAESTRUTURA 
CONTRATADA 

- Responsável por configurar o ambiente de acordo 

com os requisitos mínimos para o perfeito 

funcionamento do sistema contratado; 

- Garantir a melhor performance possível dentro 

dos recursos fornecidos pela PMBH. 

ANALISTA DE 

PROCESSOS 
CONTRATADA 

- Realizar o mapeamento dos processos, 

identificação e documentação dos Gaps no MPES 

para melhor aderência entre os processos e o 

sistema. 

DBA CONTRATADA 

- Responsável pela administração e manutenção dos 

recursos de banco de dados, garantindo segurança e 

performance a aplicação. 
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DBA PMBH 

- Responsável por disponibilizar o ambiente de 

banco de dados descrito no Anexo II e alinhar as 

políticas de performance e segurança junto ao 

DBA da CONTRATADA. 

ANALISTA PMBH 

- Responsável pelo acompanhamento e 

intermediação entre os analistas da 

CONTRATADA e usuários finais da PMBH, de 

acordo com a sua área de conhecimento e módulo 

para o qual foi designado. Deverá comunicar aos 

Gerentes de Projetos eventuais ocorrências de 

problemas identificados na implantação. 

USUÁRIO CHAVE PMBH 

- Responsável por receber o analista da 

CONTRATADA, fornecer informações sobre os 

processos, realizar os testes solicitados e executar 

a validação dos processos na sua conclusão. 

Deverá notificar aos Coordenadores do Projeto os 

erros e inconsistências identificados pelos usuários 

finais. 

USUÁRIO FINAL PMBH 

- Responsável pela operacionalização do sistema 

de acordo com os processos mapeados. Deverá 

notificar ao usuário chave eventuais erros e 

inconsistências identificados. 

INSTRUTOR CONTRATADA 
- Responsável por ministrar os treinamentos dos 

usuários no sistema. 

 

A equipe da Contratada estará estruturada conforme o diagrama abaixo e no anexo IV – 

Características da Equipe Técnica: 
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6.2. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 

6.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Trabalho detalhando, de acordo com o 

item 1.3 do quadro Desdobramento das Fases do Plano do Projeto, com as ações 

necessárias para consecução dos objetivos do projeto, que deverá ser submetido à 

aprovação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte durante a fase de iniciação do 

projeto. A descrição do Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes itens de 

acordo com a metodologia de trabalho já estabelecida: 

 

 Detalhamento das atividades e prazos para realização; 

  Fases, marcos e entregáveis gerados; 

  Metodologia, ferramentas e procedimentos de trabalho a serem empregados; 

  Participantes envolvidos e responsabilidades; 

  Procedimentos de verificação e validação a serem adotados; 

  Plano de Governança para acompanhamento do projeto. 

 

6.2.2. A CONTRATADA deverá gerar relatórios semanais de acompanhamento do projeto, que 

devem ser apresentados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte durante toda a execução 

em reuniões de acompanhamento. Estas reuniões devem estar agendadas no plano de 

trabalho, devem ser presenciais e ocorrer semanalmente nas dependências da PMBH com a 

participação do gerente de projeto por parte da CONTRATADA, dos responsáveis pelo 

projeto por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e de membros da equipe 

técnica da CONTRATADA, quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. 

 

6.2.3. Nos relatórios de acompanhamento devem constar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) Acompanhamento do cronograma, com um comparativo entre as atividades planejadas 

para o período e as atividades executadas no período. Atividades que não tenham sido 

executadas conforme o planejamento deve ser acompanhado de justificativa. Caso a 

justificativa seja acatada pela PMBH, um novo prazo deve ser acordado em conjunto. 

Plano de trabalho atualizado contendo, quando necessário, os ajustes relativos ao 

cronograma, à alocação de recursos, à prioridade de execução de tarefas e à mudança de 

requisitos. Estes ajustes devem ser justificados pelo gerente do projeto e devem ser 

aprovados pelos responsáveis pelo projeto por parte da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte antes de serem executados; 

 

b) Análise de impacto e riscos referente às possíveis mudanças no projeto que virem a ser 

solicitadas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

 

c) A referida análise de impacto e riscos deverá ser realizada sempre que a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte assim solicitar. As solicitações de mudanças serão 

encaminhadas ao gerente de projeto por parte da CONTRATADA. Este deve 

providenciar uma análise de impacto e riscos que deve conter, no mínimo, as seguintes 

informações: 
 

I) Descrição do impacto da mudança sobre os produtos do projeto; 

II) Impacto no cronograma do projeto, incluindo o impacto em outras atividades; 

III) Análise de riscos oriundos da mudança. 

 

6.2.4. A CONTRATADA deverá elaborar uma sugestão de roteiros de teste de homologação, 

cujos resultados serão utilizados para homologação dos serviços. 
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6.2.5. A CONTRATADA deverá realizar a implantação assistida, a qual consiste no 

acompanhamento presencial por técnicos da CONTRATADA durante o período inicial de 

uso dos módulos pelos usuários, ocasião em que poderão ser identificadas inconsistências 

ou não conformidades com as exigências do edital, a fim de que sejam efetuadas as 

correções ou ajustes necessários. A operação assistida será estimada por módulo no 

cronograma de implantação. 

 

6.3. NÍVEIS DE SERVIÇOS 

 

Os níveis de serviços estão descritos no Anexo III - Níveis de Serviços. 

 

6.4. ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS/SERVIÇOS 

 

A solução definida para atender as demandas da PMBH, foi a contratação de uma solução 

composta pelos itens descritos na tabela abaixo com os respectivos quantitativos: 

 

Item Descrição Quantitativo Unidade 

6.4.1 Licenças  
Conforme 

Item 6.4.1 
N/A 

6.4.2 Serviços de Implantação 1 N/A 

6.4.2.1 
Banco de Horas de Serviços Técnicos na 

implantação  
10.000 Horas 

6.4.3 Suporte Técnico e Manutenção Corretiva 21 Meses 

6.4.3.1 
Banco de Horas de Serviços Técnicos para 

Manutenção Evolutiva 
15.000 Horas 

6.4.4 Treinamento  1 N/A 

 

6.4.1.  Licenças 

 

6.4.1.1. As licenças deverão ser suficientes para atendimento ao quantitativo total de 

usuários dos Órgãos da Administração Direta e Indireta Municipal, conforme 

requisitos descritos no Edital e em seus Anexos. Também, deverá ser considerada 

uma folha atual de 60.000 Servidores com estimativa de acréscimo anual de 5% 

para os próximos 5 (cinco) anos. 

 

6.4..1.2. Deverão ser contemplados no projeto acessos suficientes para o portal do RH, 

Servidor, considerando o total de 60.000 servidores, somado a uma expectativa de 

crescimento de 5% anual para os próximos 5 anos.  

 

6.4.2. Os Serviços de Implantação contemplam todos os esforços necessários no que tange a: 

 

● Instalação e configuração da Solução; 

 

● Parametrizações e Customizações necessárias para atender na plenitude, em tempo de 

projeto, a todos os requisitos constantes deste documento e seus Anexos; 

 

● Operação Assistida. 
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6.4.2.1. Faz parte desse item um banco de HST (Horas de Serviços Técnicos), a serem 

consumidas de acordo com o surgimento de necessidades excepcionais, mediante 

abertura de Ordens de Serviços específicas, relacionadas ao levantamento, 

identificação e desenho dos Processos e a customizações/parametrizações para 

atender a novos requisitos, não integrantes deste documento e seus Anexos, e que 

sejam identificados em tempo de Projeto. A existência desse banco de HST não 

gera para a PMBH qualquer obrigação de utilização.   

 

6.4.3. No que tange aos Serviços de Suporte Técnico e Manutenção Corretiva e Evolutiva, 

tem-se que seu início se dará no momento imediatamente após o término do período de 

garantia, que se estende por 3 (três) meses após o aceite final e definitivo da Solução 

Completa. Assim sendo, temos que seu início se dará no vigésimo oitavo mês do contrato, 

podendo ser antecipado/postergado se a implantação ocorrer antes ou depois dos prazos 

acima mencionados.  

 

6.4.3.1. Faz parte desse item um banco de HST, a serem consumidas de acordo com a 

necessidade da PMBH, mediante abertura de Ordem de Serviço, para evoluções 

necessárias e não efetivadas em tempo de Projeto. Tal banco de HST não cria 

nenhuma obrigação de utilização por parte da PMBH.  

 

6.4.4. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SERVIÇO 

A SER CONTRATADA 

 

A estimativa da quantidade de serviços a serem contratados deverá ser dimensionada pela 

CONTRATADA a partir das necessidades e critérios elencados neste Edital e em seus Anexos. 

A estimativa deverá se decompor em: 

 

a) Fornecimento de licenças de software, com cessão de direito de uso definitivo/perpétuo da 

Solução, não exclusivo, compatível com o ambiente tecnológico da PMBH, bem como demais 

softwares adicionais necessários ao funcionamento do aplicativo principal e para o atendimento, 

integral, dos requisitos funcionais e não funcionais descritos no Anexo II. O quantitativo de 

licenças deverá, necessariamente, ser suficiente para atender na plenitude a todos os Órgãos e 

Entidades integrantes da Administração Direta e Indireta Municipal, conforme requisitos 

previstos no Anexo II. Após o término de vigência do contrato todas as licenças em utilização, 

sejam elas do aplicativo principal ou dos softwares assessórios, necessárias ao pleno 

funcionamento da solução completa serão repassadas formalmente, passando a incorporar ao 

patrimônio definitivo da PMBH.  

 

b) Prestação de serviços especializados:  

 

I) Serviço de Implantação: fornecimento de Serviços Técnicos Especializados de 

Implantação da Solução ofertada. Incluem-se nesse contexto todo o esforço de 

parametrizações e customizações necessárias ao atendimento integral dos requisitos 

constantes do ANEXO II. Além de prover um conjunto de atividades que permitam o 

acompanhamento “pós-implantação” da solução (operação assistida). Também faz parte 

deste item o banco de horas de Serviços Técnicos Especializados para demandas 

adicionais correlacionadas a processos, customizações e parametrizações de novos 

requisitos não previstos inicialmente e levantados em tempo de projeto; 
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II) Serviços de Suporte e Manutenção - os serviços de suporte e manutenção se subdividem 

em: 

a) Suporte e Manutenção Corretiva – atenção aos usuários para resolução de problemas e 

esclarecimento de dúvidas relativas ao uso do sistema e eventuais correções necessárias, 

incluindo atualização e manutenção do sistema de forma a mantê-lo em conformidade 

com as exigências legais; 

 

b) Manutenção Evolutiva - são as possíveis evoluções e correções tecnológicas a serem 

implementadas no software principal após a entrada da solução em produção através da 

utilização de banco de horas de Serviço Técnico Especializado.   

 

III) Fornecimento de treinamento conforme o descrito no Anexo Requisitos de Treinamento. 

 

 Demonstrativo dos itens que compõem a solução: 

 

 
 
 

6.5. PRAZOS E CONDIÇÕES 

 

O contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, considerando a necessária ininterrupção 

dos serviços para o sucesso da implantação de todo o projeto, desdobrando-se de acordo com as 

características de cada serviço e entregas a serem realizadas conforme abaixo: 

 

6.5.1. Aquisição de Licenças da Solução e Efetivação dos Serviços de Implantação e 

Treinamento: o prazo total de execução é de até 24 meses, contados da data da emissão da 

ordem de serviço; 

 

 

 

Itens que compõem o objeto 

Licenças de 
software 

Serviços de 
implantação 

Serviço de 
suporte 

Suporte e 
Manutenção 

corretiva 
Manutenção 

evolutiva 

Serviço de 
treinamento 

Usuários de 
TI 

Usuários 
chaves 
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6.5.2. Serviços de Suporte Técnico e manutenção Evolutiva e Corretiva: o prazo de execução 

iniciará a partir da validação/homologação da primeira fase após a conclusão dos serviços 

de implantação, considerando 3 (três) meses subsequentes de garantia contratual 

obrigatória, desta até o prazo final de vigência do contrato, sendo garantido a PMBH o 

direito a todas as atualizações e novas versões do produto adquirido enquanto perdurar o 

contrato. 

 

6.6. DAS CONDIÇÕES DE ACEITE  
 

6.6.1. A PMBH efetuará o recebimento do objeto contratado, provisoriamente, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, e definitivamente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do objeto de acordo com o contrato. 
 

6.6.2. Em caso de rejeição total/parcial do objeto contratado, substituição ou demais hipóteses de 

descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliadas na etapa de recebimento, 

sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
 

6.6.3. Recebimento Provisório: 
 

6.6.3.1. A PMBH receberá provisoriamente o objeto contratado, que será decomposto em 

fases e pacotes de entrega mediante emissão de termo circunstanciado assinado 

pelas partes, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do objeto. 
 

6.6.3.2. O recebimento provisório caberá ao gestor do contrato especialmente designado 

para acompanhamento e fiscalização do contrato decorrente desta proposição. 
 

6.6.4. Recebimento Definitivo: 
 

6.6.4.1. A PMBH efetuará o recebimento definitivo do objeto contratado, que será 

decomposto em fases e pacotes após a verificação da qualidade e quantidade do 

objeto fornecido e se atende aos requisitos estabelecidos no contrato. 
 

6.6.4.2. Ocorrendo problemas durante a execução desta etapa, os mesmos serão 

informados à CONTRATADA, que deverá providenciar a correção do problema 

de acordo com os Níveis de Serviços previstos no ANEXO III (SLA’s), 

promovendo a substituição dos itens identificados, que fazem parte da 

contratação. 
 

6.6.4.3. Uma vez verificado o funcionamento do item contratado e entregue, com os 

termos contratuais, a PMBH efetuará o recebimento definitivo, mediante emissão 

de termo circunstanciado, em até 10 (dez) dias úteis após a emissão do termo de 

recebimento provisório. 

 

6.6.4.4. O termo de aceite definitivo caberá ao usuário final, ao coordenador de projetos 

da área a ser validada, aos gerentes de projeto, ao fiscal e gestor do contrato 

especialmente designados para acompanhamento e fiscalização do contrato 

decorrente desta proposição.  

 

6.6.4.5. O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as 

especificações, devendo a PMBH apontar, por escrito, esta ocorrência, onde 

detalhará as razões para deixar de emitir o termo de recebimento definitivo e 

indicará as falhas e pendências verificadas, bem como o prazo para sua 

resolutividade. 
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6.6.4.6. O recebimento definitivo do objeto não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA com relação ao funcionamento e configurações divergentes do 

especificado, durante todo o seu período de garantia. 

 

6.6.4.7. O recebimento definitivo, conforme Marcos estabelecidos, é condição 

indispensável para o pagamento da Ordem de Serviço. 

 

6.6.4.8. A solução definitiva a ser entregue pela CONTRATADA a PMBH deverá, 

necessariamente, estar de acordo com todas as normas e regramentos legais, para 

os quais a Administração Pública Municipal esteja submetida, vigentes na época 

da homologação final da Solução completa. Ou seja, adequação legal no período 

de implantação será de responsabilidade, exclusiva, da CONTRATADA. 

 

 

6.7. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

 

Os pagamentos dos itens adquiridos como parte da solução serão efetuados da seguinte forma, 

respeitado o limite do valor unitário: 

 

6.7.1. Licenças de software – 50% (cinquenta por cento) do valor da licença será pago na 

homologação da instalação física e condicionada ao aceite da equipe técnica da PMBH nos 

ambientes de desenvolvimento, produção, teste e homologação. Os 50% (cinquenta por 

cento) restante serão pagos no aceite Final da Solução Completa. 

 

6.7.2. Implantação – O planejamento de desembolso a seguir, corresponde aos faturamentos que 

serão realizados em relação à implantação do sistema no ambiente de produção da PMBH. 

 

DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DO PROJETO 

Fase Etapa / Produto Pagamento 

1. Iniciação 

1.1. Apresentação/aprovação da Equipe do projeto; 

1.2. Preparar abertura do projeto; 

1.3. Preparar um plano de trabalho; 

1.4.Kickoff do projeto. 

- 

2. Planejamento 

2.1. Análise de processos e identificação de Gaps da 

PMBH; 

2.2. Definição do escopo; 

2.3. Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto); 

2.4. Definir e sequenciar as atividades; 

2.5. Preparação do cronograma; 

2.6. Planejamento do gerenciamento da qualidade; 

2.7. Planejamento de Recursos Humanos; 

2.8. Planejamento das Comunicações; 

2.9. Planejamento do Gerenciamento de Riscos; 

2.10. Planejamento dos Treinamentos; 

2.11. Planejamento da Migração. 

5% 
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3. Execução* 3.1. Macroprocesso de Recursos Humanos 75% 

4. Monitoramento 

4.1. Controle das mudanças; 

4.2. Validação do Escopo; 

4.3. Controle do Cronograma; 

4.4. Controle da Qualidade; 

4.5. Controle das Comunicações; 

4.6. Controle dos Riscos. 

- 

5. Encerramento 
5.1. Treinamentos Efetivados Completamente; 

5.2. Operação Assistida Solução Global. 
20% 

 

*Para cada frente de trabalho, o do item 3 (três) da tabela acima, deverá ter além da 

validação/homologação aceita pela PMBH, em ambiente de Produção, os documentos 

relacionados na metodologia de trabalho. 

 

** Não há pagamento para os itens 1 e 4 desta tabela. 

 

*** Será construído, em conjunto entre a PMBH e a CONTRATADA com validação da 

primeira, na etapa 2 de Planejamento, cronograma Físico Financeiro com os respectivos marcos 

e percentuais de desembolso, dentro dos limites acima descritos, para a fase de Execução. Ou 

seja, serão definidos Marcos intermediários, com relativos percentuais financeiros, visando a não 

ter-se, somente, pagamentos quando da homologação final do previsto no item no item 3 

“Execução”. 

 

6.7.2.1. Para o banco de HST para implantação, o pagamento será efetivado após aceite 

definitivo dos itens descritos na respectiva Ordem de Serviço.  

 

6.7.3. Serviço Suporte e Manutenção – O pagamento será efetuado mensalmente a partir das 

notas fiscais emitidas de acordo com os valores estabelecidos. 

 

6.7.3.1. Para o banco de HST para manutenção evolutiva, o pagamento será efetivado após 

aceite definitivo dos itens descritos na respectiva Ordem de Serviço.  

 

6.7.4. Treinamento – O pagamento será efetuado após a validação/aceite pela PMBH de todos 

os treinamentos ministrados pela CONTRATADA, conforme item 5 da Tabela acima. 

 

6.8. GARANTIA 

 

6.8.1. A garantia para os serviços prestados será obrigatória e seu prazo se estenderá da data de 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pela PMBH até o terceiro 

mês subsequente a entrada em produção da Solução Global, completa. 

 

6.8.2. Durante o prazo de garantia, todos os eventuais erros ou falhas e, ainda, porventura 

adequações legais, identificados deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus 

para a PMBH. 

 

6.8.3. Os vícios identificados após a entrega de determinado serviço ou após a finalização do 

contrato deverão ser sanados pela CONTRATADA, sem ônus para a PMBH. 
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6.8.4. O prazo de garantia deverá ser respeitado pela CONTRATADA mesmo após o término do 

prazo de vigência do contrato. 

 

6.8.5. Funcionalidades desenvolvidas ou ajustadas pela CONTRATADA serão mantidas por ela 

no escopo do suporte técnico. 

 

6.9. PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES 

 

6.9.1. A CONTRATADA é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer 

dados, informações, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, 

de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob 

qualquer pretexto e forma divulgar, reproduzir ou utilizar. 

 

6.9.2. A CONTRATADA fica obrigada a obedecer às políticas e normas de Segurança de 

Informação adotadas pela PMBH. 

 

6.9.3. A PMBH, para todos os efeitos da aplicação da Lei Federal nº 9.609/98, que dispõe sobre a 

proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, 

deverá ser o único proprietário de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, 

devendo, para tanto, a CONTRATADA ceder a PMBH, mediante cláusula contratual: 

 

6.9.3.1. Os direitos de instalação e uso do software incluindo as licenças de uso das 

ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e 

necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e 

programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente 

computacional único, independentemente do número de servidores, processadores 

utilizados e de usuários simultâneos. 

 

6.9.3.2. Os direitos de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e 

atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em 

decorrência do contrato, sem ônus adicionais a PMBH. 

 

6.9.3.3. Os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e 

de arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do contrato, sem ônus 

adicionais a PMBH. 

 

6.9.4. Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts” e congêneres 

desenvolvidos durante a execução dos produtos são de propriedade da PMBH, ficando 

proibida a sua utilização pela CONTRATADA sem a autorização expressa da PMBH. 

 

6.9.5. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese qualquer 

informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados e/ou metadados 

trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a 

PMBH por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a 

execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos 

serviços. 

 

6.10. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

6.10.1. Toda execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA deverão ser 

administrados pelo Gerente de Projetos desta, que, formalmente, em até 5 (cinco) dias a 

contar da assinatura do contrato, será nomeado preposto da mesma. 
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6.10.2. Caberá ao Gerente de Projeto da CONTRATADA fornecer informações de controle e 

acompanhamento da execução dos serviços contratados, bem como responsabilizar-se 

pelo fiel cumprimento das Ordens de Serviço (OS). 

 

6.10.3. O Gerente de Projetos da CONTRATADA deverá coordenar as atividades necessárias ao 

atendimento das demandas, conforme descrito no Anexo III (Níveis de serviços), 

primando pela qualidade dos serviços prestados. 

 

6.10.4. Todas as Ordens de Serviços (OS) emitidas pela PMBH serão única e exclusivamente 

dirigidas ao Gerente de Projetos da CONTRATADA, que deverá acusar recebimento da 

OS, indicando a data e horário de seu recebimento. 

 

6.10.5. As interações dos profissionais da CONTRATADA com os usuários e profissionais da 

PMBH, para fins de execução dos serviços, ocorrerão nas instalações da PMBH, cabendo 

à CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento dos profissionais envolvidos até 

o local de prestação de serviços. 

 

6.10.6. A execução dos serviços pelos empregados da CONTRATADA no espaço físico da 

PMBH não gerará responsabilidade trabalhista para o Contratante. 

 

7. PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

 

7.1. Introdução 

 

7.1.1. O Plano Preliminar de Implantação descreve as principais fases, etapas, entregas e 

prazos máximos para referência na elaboração pela CONTRATADA do Planejamento de 

Implantação do Sistema. 

 

7.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar nas reuniões periódicas de análise e avaliação do 

andamento do projeto uma proposta de revisão do planejamento inicialmente apresentado, 

quando necessário. A aprovação das revisões propostas ficará a critério da equipe da 

PMBH. 

 

7.1.3. O Planejamento de Implantação do Sistema deverá detalhar a instalação da solução no 

CONTRATANTE, conforme descrito neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

 

7.1.4. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após assinatura do 

contrato, para dar início às atividades relativas à fase de planejamento. 

 

7.1.5. O projeto deve seguir as melhores práticas preconizadas pelo Project Management Body of 

Knowledge – PMBoK, em um nível de detalhamento que permita acompanhar, no mínimo, 

as atividades em cada fase e etapa e os recursos envolvidos, com as respectivas 

responsabilidades. 

 

7.1.5.1. O nível de detalhamento dos planejamentos do projeto deverá ser proposto pela 

CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, e deverá ser apresentado na 

fase de iniciação na etapa do Kickoff do projeto. 

 

7.1.5.2. No detalhamento dos planejamentos deverão constar as atribuições de cada 

envolvido. 

 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 46 de 246 
  

7.1.6. Para as atividades relacionadas à modelagem de negócio, deverá ser utilizado Business 

Process Modeling – BPM, com o padrão de representação Business Process Modeling 

Notation – BPMN. 

 

7.1.7. Ao final de cada fase deverá ser entregue pela CONTRATADA um relatório registrando as 

principais ocorrências durante a execução dos serviços. Esse relatório será homologado 

pela equipe da PMBH e servirá como base para emissão do Termo de Recebimento 

Provisório e do Termo de Recebimento Definitivo da fase. 

 

7.1.8. No planejamento, a CONTRATADA deverá prever a existência de, no mínimo, os 

ambientes operacionais descritos no documento “Requisitos Funcionais e Não Funcionais” 

(Anexo II). 

 

7.2. Plano preliminar de implantação 

 

7.2.1. O plano preliminar de implantação terá como base os prazos descritos abaixo: 

 
 

PRAZOS DAS FASES DO PLANO DO PROJETO 

Fase Etapa / Produto Prazo para Início (SLA) 

1. Iniciação 

1.1. Apresentação/aprovação da Equipe do 

Projeto 

15 dias após a assinatura do 

contrato. 

1.2. Preparar Abertura do projeto 
20 dias após a assinatura do 

contrato 

1.3. Preparar um Plano de trabalho 
20 dias após a assinatura do 

contrato 

1.4. Kickoff do projeto 
30 dias após a assinatura do 

contrato. 

2. Planejamento 

2.1. Análise de processos e identificação de 

Gaps da PMBH 

45 dias após a assinatura do 

contrato. 

2.2. Definição do escopo 
60 dias após a assinatura do 

contrato. 

2.3. Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 
90 dias após a assinatura do 

contrato. 

2.4. Definir e sequenciar as atividades 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 

2.5. Preparação do cronograma 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 

2.6. Planejamento do gerenciamento da 

qualidade 

90 dias após a assinatura do 

contrato. 

2.7. Planejamento de Recursos Humanos 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 

2.8. Planejamento das Comunicações 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 

2.9. Planejamento do Gerenciamento de Riscos 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 

2.10. Planejamento dos Treinamentos 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 

2.11. Planejamento da Migração 
100 dias após a assinatura 

do contrato. 
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3. Execução 

3.1. Documentação das parametrizações  
Após homologação do 

módulo RH. 

3.2. Documentação do dicionário de dados 
Após homologação do 

módulo RH. 

3.3. Documentação dos casos de uso quando for 

necessário desenvolvimento dos processos não 

contemplados pelo sistema 

Será entregue pela 

CONTRATADA após a 

identificação dos Gaps 

conforme o item 2.1 da 

tabela. 

3.4. Capacitação 
Após homologação do 

módulo RH. 

3.5. Treinamento 
Após homologação do 

módulo RH. 

3.6. Execução da Migração 
Após homologação do  

módulo RH. 

4. 

Monitoramento 

4.1. Controle das mudanças 
Mensal a partir do KickOff 

do projeto 

4.2. Validação do Escopo 

Será validado em até 60 dias 

após a entrega definida no 

item 2.2 da tabela. 

4.3. Controle do Cronograma 
Quinzenal a partir do 

KickOff do projeto. 

4.4. Controle da Qualidade 
Mensal a partir do KickOff 

do projeto. 

4.5. Controle das Comunicações 
Mensal a partir do KickOff 

do projeto 

4.6. Controle dos Riscos 
Quinzenal a partir do 

KickOff do projeto. 

5. Encerramento 

5.1. Preparação para entrada em Produção 

Após execução de todos os 

testes e homologação em 

seus respectivos ambientes. 

5.2. Homologação 

Será realizada pela Equipe 

da PMBH e devidamente 

documentada em até 30 dias 

após execução de testes. 

5.3. Preparação dos itens de validação por 

módulo/processo 

Juntamente com os itens 

definidos na EAP item 2.3 

da tabela. 

5.4. Acompanhamento 

Todos os módulos deverão 

ter acompanhamento por até 

90 dias após entrada em 

produção. 
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7.3. FASE “1 – INICIAÇÃO” 
 

7.3.1. Etapa – “1.1 – Apresentação/aprovação da Equipe do Projeto”. A CONTRATADA 

deverá apresentar a equipe do projeto com as respectivas funções, currículo, papéis e 

responsabilidades.  

Entregáveis: Documento com as informações acima descritas para cada colaborador. 
 

7.3.2. Etapa – “1.2 – Preparar Abertura do Projeto”. A CONTRATADA deverá desenvolver 

um documento que formalize a existência de um projeto designando o gerente e dando a 

este a autoridade necessária para aplicar os recursos organizacionais para desenvolver as 

atividades do projeto.  

Entregáveis: Termo de abertura do projeto. 
 

7.3.3. Etapa – “1.3 – Preparar um plano de trabalho”. A CONTRATADA deverá apresentar 

um documento detalhado descrevendo como pretende conduzir e orientar a execução do 

projeto.  

Entregáveis: Plano de trabalho. 
 

7.3.4. Etapa – “1.4 - Kickoff do projeto”. A CONTRATADA deverá realizar uma reunião de 

kickoff nas dependências da PMBH apresentando a equipe devidamente aprovada, 

formalizando a abertura do projeto e expondo o plano de trabalho.  

Entregáveis: Ata de reunião de Kickoff. 
 

7.4. FASE “2 – PLANEJAMENTO” 
 

7.4.1. Etapa – “2.1 – Análise de processos e identificação de Gaps da PMBH”. A 

CONTRATADA deverá preparar um documento detalhando como serão efetuadas as 

análises de processos e identificação de gaps da PMBH. Este documento deverá ser 

agrupado por atividade, processos, subprocessos de acordo com os módulos oferecidos na 

composição da solução proposta devidamente alinhados com as demandas das áreas 

conforme o Item 3 deste Anexo.  

Entregáveis: Plano de análise de processos e identificação de gaps. 

 

7.4.2. Etapa – “2.2 – Definição do Escopo”. A CONTRATADA deverá preparar plano de 

gerenciamento do escopo e definir como serão coletados e estruturados os itens do escopo 

para elaboração da EAP (Estrutura Analítica do Projeto). 

Entregáveis: Plano de gerenciamento do escopo e Modelo de documento para coleta de 

requisitos. 

 

7.4.3. Etapa – “2.3 – Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto)”. A CONTRATADA 

deverá planejar a EAP de acordo com as fases e os processos identificados na Etapa 2.1 e 

os itens que compõe deste Anexo, a saber: licenças de software, serviços de implantação, 

serviços de manutenção e suporte e treinamentos conforme definidos nos itens 1 e 2.1 

deste Anexo. 

Entregáveis: EAP e dicionário da EAP. 

7.4.4. Etapa – “2.4 – Definir e sequenciar as atividades”. A CONTRATADA deverá organizar 

todas as atividades com suas respectivas restrições e premissas dentro de uma sequencia de 

forma que seja possível o acompanhamento dessas através de marcos. A organização 

deverá obedecer a Etapa 2.3 e as respectivas frentes de trabalho.  

Entregáveis: Decomposição das atividades. 
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7.4.5. Etapa – “2.5 – Preparação do Cronograma”. A CONTRATADA deverá planejar todas 

as atividades referentes ao cronograma (planejamento, plano de execução, plano de 

monitoramento).  

 

Entregáveis: Cronograma do projeto em software próprio ou MSProject. 

 

7.4.6. Etapa – “2.6 – Planejamento do gerenciamento da qualidade”. A CONTRATADA 

deverá preparar todas as ações de como serão aferidas a qualidade dos entregáveis.  

 

Entregáveis: Plano de gerenciamento da qualidade. 

 

7.4.7. Etapa – “2.7 – Planejamento de Recursos Humanos”. A CONTRATADA deverá 

elaborar um planejamento detalhado para todas as fases e etapas do projeto distribuídas em 

suas respectivas fases à alocação da equipe técnica necessária para a execução do projeto.  

 

Entregáveis: Plano de Recursos Humanos. 

 

7.4.8. Etapa – “2.8 – Planejamento das Comunicações”. A CONTRATADA deverá preparar 

um documento onde serão registradas as ocorrências durante a execução do projeto e o 

modelo de comunicação com os respectivos responsáveis pelas ações/respostas, envio e 

recebimento das informações.  

 

Entregáveis: Matriz de Comunicação. 

 

7.4.9. Etapa – “2.9 – Planejamento do Gerenciamento de Riscos”. A CONTRATADA deverá 

elaborar um plano de como serão executadas as análises quantitativa e qualitativa dos 

riscos, suas respectivas probabilidades, impactos e ações a serem tomadas no caso de 

eventuais ocorrências.  

 

Entregáveis: Matriz de risco, Plano de resposta aos riscos e Matriz de análise quantitativa e 

qualitativa dos riscos. 

 

7.4.10. Etapa – “2.10 – Planejamento dos Treinamentos”. A CONTRATADA deverá planejar 

os treinamentos e recursos necessários para a execução desses conforme definido nos 

anexos I e V.  

 

Entregáveis: Planejamento dos Treinamentos. 

 

7.4.11. Etapa – “2.11 – Planejamento da Migração”. A CONTRATADA deverá elaborar uma 

programação de execução das migrações de acordo com os levantamentos efetuados na 

Etapa 2.1.  

 

Entregáveis: Planejamento da Migração. 

 

 

7.5. FASE “3 – EXECUÇÃO” 

 

7.5.1. Etapa – “3.1 – Documentação das parametrizações”. A CONTRATADA deverá manter 

atualizada a documentação de todos os parâmetros à medida que forem ajustados, inclusive 

os parâmetros vinculados a customização.  
 

Entregáveis: Documento de parâmetros atualizados. 
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7.5.2. Etapa – “3.2 – Documentação do dicionário de dados”. A CONTRATADA deverá 

disponibilizar documento que constem todas as informações relativas ao dicionário de 

dados incluindo no mínimo tabela, campo, tipo, obrigatoriedade, formato, nível de acesso e 

regra de validação. O dicionário de dados deverá possibilitar a consulta dos atributos 

específicos de customização e deverá ser atualizado sempre que houver qualquer 

intervenção técnica.  

 

Entregáveis: Dicionário de Dados atualizado. 

 

7.5.3. Etapa – “3.3 – Documentação dos casos de uso”. A CONTRATADA deverá elaborar a 

documentação dos casos de uso quando for necessário desenvolvimento dos processos não 

contemplados pelo sistema.  

 

Entregáveis: Documento padrão para registro dos casos de uso. 

 

7.5.4. Etapa – “3.4 – Capacitação”. A CONTRATADA, durante a capacitação dos usuários 

deverá garantir que todos os processos e os repasses de conhecimento sejam feitos de 

forma que a PMBH possa extrair o máximo de benefícios e recursos do Sistema de Gestão 

de RH. A execução da capacitação deverá contemplar não apenas o processo específico no 

qual o usuário está sendo capacitado, mas também os processos periféricos e suas 

respectivas integrações.  

 

Entregáveis: Registro de capacitação e Mapa de integração do processo. 

 

7.5.5. Etapa – “3.5 – Treinamento”. A CONTRATADA deverá executar todos os treinamentos 

de acordo com os requisitos do ANEXO II.  

 

Entregáveis: Registro de treinamentos por módulos e usuários devidamente certificados. 

 

7.5.6. Etapa – “3.6 - Execução da migração”. A CONTRATADA deverá executar a migração 

conforme descrito no ANEXO II.  

 

Entregáveis: Registro das migrações e registro das ocorrências na migração. 

 

7.6. FASE “4 – MONITORAMENTO” 

 

7.6.1. Etapa – “4.1 – Controle das mudanças”. A CONTRATADA deverá manter por registro 

e acompanhamento de eventuais mudanças que ocorrerem durante a execução do projeto. 

Todas as mudanças somente poderão ser efetuadas após aprovação pela equipe da PMBH.  

 

Entregáveis: Controle integrado de mudanças. 

 

 

 

7.6.2. Etapa – “4.2 – Validação do Escopo”. A CONTRATADA deverá apresentar toda a 

documentação do escopo para aprovação pela equipe da PMBH. Qualquer atividade 

somente poderá ser executada caso conste no escopo do projeto e esteja devidamente 

registrada na Etapa 2.3.  

 

Entregáveis: Documentação do escopo atualizada, inclusive das versões anteriores.  
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7.6.3. Etapa – “4.3 – Controle do Cronograma”. Todas as atividades preparadas na Etapa 2.5 

deverão sofrer constantes atualizações e controles e o documento atualizado deverá ser 

disponibilizado a PMBH através de ferramenta própria ou de terceiros.  

 

Entregáveis: Acesso ao cronograma atualizado sempre que solicitado. 

 

7.6.4. Etapa – “4.4 – Controle da Qualidade”. A CONTRATADA deverá manter os níveis de 

qualidade planejados na Etapa 2.6 e permitir o acesso a PMBH sempre que necessário. 

 

Entregáveis: Documentos de gestão da qualidade. 

 

7.6.5. Etapa – “4.5 – Controle das Comunicações”. A CONTRATADA deverá manter o 

controle da Etapa 2.8 com todos os históricos de comunicação ocorridos durante a 

execução do projeto.  

 

Entregáveis: Documento de controle das comunicações. 

 

7.6.6. Etapa – “4.6 – Controle dos Riscos”. A CONTRATADA deverá manter o controle dos 

itens definidos na Etapa 2.9 monitorando todas as ocorrências e registrando todas as 

respostas e ações tomadas.  

 

Entregáveis: Documento de controle de riscos. 

 

7.7. FASE “5 – ENCERRAMENTO” 

 

7.7.1. Etapa – “5.1 – Preparação para entrada em produção”. A CONTRATADA deverá 

elaborar todo o planejamento para a entrada em produção por módulo. Este plano deverá 

contemplar todas as atividades necessárias, cargas de dados, preparações, informações 

adicionais para que o módulo entre produção com o menor impacto possível, inclusive um 

plano de rollback caso haja algum problema impeditivo para entrada em produção. 

 

Entregáveis: Lista de tarefas para entrada em produção. 

 

7.7.2. Etapa – “5.2 – Homologação”. A CONTRATADA deverá preparar no devido ambiente 

todos os processos a serem homologados pela equipe da PMBH.  

 

Entregáveis: Ambiente para homologação atualizado e documento para registro da 

homologação caso os processos estejam em conformidade com o escopo do projeto. 

 

7.7.3. Etapa – “5.3 – Preparação dos itens de validação por módulo/processo”. A 

CONTRATADA deverá preparar todos os pontos descritos na EAP a serem validados pela 

equipe da PMBH. 

 

Entregáveis: Documento de validação a ser avaliado pela equipe da PMBH. 

 

7.7.4. Etapa – “5.4 – Acompanhamento”. A CONTRATADA deverá disponibilizar um 

profissional para acompanhamento de todos os processos a serem executados pelos 

usuários da PMBH. Todas as frentes de trabalho devem possuir uma quantidade de horas 

que seja suficiente para tal acompanhamento.  

 

Entregáveis: Registro dos acompanhamentos de execução dos processos. 
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8. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

8.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Contrato. 

 

8.2. Comunicar tempestivamente a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis 

irregularidades observadas no decorrer da prestação dos serviços, para a imediata adoção das 

providências de modo a sanar problemas eventualmente ocorridos. 

 

8.3. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o 

estabelecido no Edital e no Contrato. 

 

8.4. Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este 

contrato, verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, 

devidamente atestadas, para pagamento dentro do prazo determinado. 

 

8.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre eventuais imperfeições, falhas, e demais 

irregularidades verificadas na execução dos procedimentos previstos no Edital e no 

Contrato, de modo a que possam ser adotadas medidas para correção do que for notificado. 

 

8.6. Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, após a 

assinatura do Aceite Definitivo e comunicar a CONTRATADA quaisquer irregularidades ou 

problemas que possam inviabilizar os pagamentos. 

 

8.7. Fornecer, em tempo hábil, todos os dados técnicos e informações de sua responsabilidade, 

necessários à execução do objeto do contrato. 

 

8.8. Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos 

determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devem ser 

confirmados por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da efetivação do 

entendimento. 

 

8.9.  Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da 

CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido. 

 

8.10. Informar a CONTRATADA da presença de profissionais que não possua o conhecimento 

técnico e postura profissionais necessários à perfeita realização dos serviços. 

 

8.11. Rejeitar, no todo ou em parte as entregas efetuadas em desacordo com o contrato. 

 

8.12. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA 

pertinentes aos serviços. 

 

9. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições estabelecidas no EDITAL 

e em seus ANEXOS, e assim como em relação às demais exigências contratuais. 

 

9.2. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do contrato, arcar com os eventuais prejuízos 

causados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ou a terceiros, provocados por 

ineficiência no fornecimento dos produtos, respondendo integralmente pelo ônus decorrente, 

o que não exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se evidenciarem, 

independentemente do controle e fiscalização exercidos pela PMBH. 
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9.3. Entregar os produtos livres de defeitos e adequados de acordo com as legislações vigentes, 

obrigando-se a substituir/corrigir/reparar, de imediato, se algum defeito for constatado. 
 

9.4. Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações 

fiscais decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações 

fiscais daí advindas. 
 

9.5. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação, que venham 

a ser solicitados pelos agentes designados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 

9.6. Arcar com todos os custos inerentes à prestação de serviços e ao fornecimento, tais como 

deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho aos sábados, domingos, 

feriados ou em horário noturno, bem com qualquer outro valor adicional. 
 

9.7. Observar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem entregues todas as leis, 

decretos, normas, portarias, instruções normativas, enfim, todas as normas a que esteja 

submetido à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 

9.8. Entregar após o término de vigência do contrato todas as licenças em utilização, sejam elas 

do aplicativo principal ou dos softwares assessórios, necessárias ao pleno funcionamento da 

solução completa. Todas as licenças passarão a incorporar ao patrimônio definitivo da 

PMBH.  
 

9.9. A CONTRATADA deverá designar um preposto da empresa, o qual será responsável por 

toda comunicação com o CONTRATANTE. 
 

9.10. A CONTRATADA deverá possuir, quando do início dos trabalhos, suporte técnico 

localizado na região metropolitana de Belo Horizonte para atendimento “in loco” em face 

de eventuais necessidades específicas de forma a garantir os níveis de SLA ou facilitar 

intermediações entre o implantador e o fabricante do software na solução contratada. 
 

9.11. Submeter, previamente, para aprovação do CONTRATANTE, qualquer substituição por 

motivos de faltas injustificadas, afastamentos médicos, doenças, afastamentos legais, férias 

ou qualquer outro motivo, seja temporário ou definitivo, dos profissionais envolvidos na 

execução do objeto. 
 

9.12. Substituir, de imediato, em até 15 dias úteis, a qualquer tempo e por determinação do 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização operacional da execução do contrato, os 

profissionais que não atenderem às exigências e aos requisitos e padrões de qualidade 

necessários ao adequado desempenho das funções e atividades relativas aos serviços 

contratados, conforme descrito no Anexo IV – Características da Equipe Técnica. 
 

9.13. Fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, responsabilizando-se por 

qualquer acidente que venha a ocorrer em decorrência da execução dos serviços 

contratados. 
 

9.14. Prestar obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas pelo 

responsável do acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos contratos, 

documentando-as. 
 

9.15. Propor em seu plano de projeto prazos que não excedam o prazo de vigência do contrato. 

 

9.16. Manter, para desenvolvimento dos trabalhos, replica do ambiente tecnológico da PMBH, 

incluindo, neste contexto, a mesma arquitetura e ambiente operacional.  
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ANEXO II 

 

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este ANEXO tem como objetivo detalhar os requisitos Funcionais e Não Funcionais deste 

Edital. 
 

1. REQUISITOS FUNCIONAIS 
 

Os requisitos abaixo representam as principais funcionalidades da solução. Os que estão 

identificados como obrigatórios devem ser atendidos de forma nativa ou parametrizável, não 

podendo assim ser objeto de customização. Cabe ressaltar, ainda, que necessariamente todos os 

requisitos, identificados como obrigatórios ou não, deverão ser atendidos na plenitude em tempo 

de projeto. 

 

Macroprocesso ID Atividade Descrição do requisito 
Requisito 

Obrigatório 

1. Requisitos 

Gerais 
1.1 Assinatura digital 

Permitir digitalização de assinaturas para 

chancela em documentos. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.2 Auditoria 

 Possuir recursos de trilha de auditoria, com 

dados sobre os eventos referentes à 

autenticação de usuários e suas ações, de 

forma a manter registros das operações. 

Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.3 Auditoria 

Permitir a rastreabilidade de operações para 

auditoria, de modo a garantir a estruturação 

de um histórico de alterações. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.4 Cadastro 

Permitir a parametrização de substitutos, com 

a substituição automática de 

responsabilidades/ atividades/ funções em 

caso de ausência do titular (por exemplo: 

workflow e mensagens de alerta). 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.5 Cadastro 

Possuir funcionalidade que permita, a cada 

usuário, alterar sua própria senha e atualizar 

seus dados pessoais. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.6 Cadastro 

Possuir funcionalidade para tratamento de 

situações de esquecimento de senhas por 

usuários. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.7 Cadastro 

Possuir funcionalidade que permita configurar 

um período de validade padrão (default) para 

as contas de usuário cadastradas na 

SOLUÇÃO. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.8 Cadastro 

Manter o histórico dos usuários e grupos de 

usuários, registrando as alterações realizadas 

sobre cada um ao longo do tempo e provendo 

funcionalidades de consulta a essas 

informações. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.9 Cadastro 

Garantir que usuários só tenham acesso às 

funcionalidades da SOLUÇÃO após sua 

devida autenticação (exceto no caso das 

consultas definidas como sendo de acesso 

público). 
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1. Requisitos 

Gerais 
1.10 

Consultas e 

relatórios 

Gerar nos documentos impressos pelo 

sistema com identificação da entidade, da 

unidade responsável, do sistema, o usuário 

responsável pela operação, a data e a hora 

de sua emissão. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.11 

Consultas e 

relatórios 

Verificação em tela e com possibilidade de 

impressão da movimentação de qualquer 

período, além da exportação de arquivos para 

Excel ou txt. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.12 

Consultas e 

relatórios 

Possibilitar a criação de relatórios 

parametrizados pelos usuários responsáveis. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.13 

Consultas e 

relatórios 

Gerar a lista de processos pendentes, 

aprovação de férias, solicitação benefícios, 

dentre outros, com a possibilidade de geração 

de alertas, através do envio automático de e-

mails. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.14 

Estrutura 

Organizacional 

Possibilitar a geração ou cadastramento de 

código da instituição. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.15 

Estrutura 

Organizacional 

Possibilitar a importação, exportação e 

integração de dados de estrutura 

organizacional. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.16 

Estrutura 

Organizacional 

Possibilitar a tramitação das solicitações de 

mudanças institucionais. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.17 

Estrutura 

Organizacional 

Possibilitar o uso de estrutura de multi-

institucional. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.18 

Estrutura 

Organizacional 

Possuir tabela de unidades organizacionais 

com as seguintes características: 

Sim 

 Estrutura organizacional (hierarquia); 

 Possibilitar movimentação das áreas na 

estrutura organizacional; 

 Manter histórico das movimentações; 

 Ter relação com a tabela de localidades; 

 Ter relação com o plano de contas; 

 Permitir criar estruturas organizacionais 

múltiplas (formais e informais). 

1. Requisitos 

Gerais 
1.19 

Estrutura 

Organizacional 

Permitir o cadastro de unidades 

administrativas externas à PMBH, com 

registro de: código, nomenclatura, sigla, 

CNPJ, endereço, regime previdenciário, e 

vinculação hierárquica. Deve ser possível a 

vinculação de agentes públicos a esta 

unidade como unidade de origem ou unidade 

de lotação atual (cessões). 

Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.20 Gerais 

Possuir telas e ajuda em português referente 

a campos e funcionalidades. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.21 Gerais 

Permitir a implementação de time out no nível 

da aplicação. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.22 Gerais 

Contemplar feriados (municipais, estaduais e 

federais) e pontos facultativos municipais nos 

calendários para a programação de 

operações financeiras/processos dos 

recursos humanos. 

Sim 
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1. Requisitos 

Gerais 
1.23 Gerais 

Permitir o envio de mensagens de orientação 

aos usuários do Sistema. 
  

1. Requisitos 

Gerais 
1.24 Gerais 

Permitir a necessidade de controle das 

etapas de execução de cada processo no 

sistema. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.25 Gerais 

A solução tem de assegurar a retenção de 

dados durante um período de tempo 

suficiente, dada a sua utilização pela 

auditoria. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.26 Gerais 

Solução deve ser capaz de executar 

trabalhos em segundo plano (background). 
Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.27 Gerais 

 Permitir anexar arquivos em qualquer 

formato (texto, imagem, apresentação, 

animação, áudio, vídeo, etc.). 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.28 

Perfil e 

autorizações 

Permitir que um mesmo usuário pertença a 

mais de um grupo de usuários. 
Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.29 

Perfil e 

autorizações 

Possuir funcionalidade para definição de 

perfis de usuário, permitindo a atribuição de 

permissões de acesso por perfil, garantindo 

que as alterações feitas nas permissões de 

acesso de um perfil sejam automaticamente 

refletidas nos usuários a ele vinculados. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.30 

Perfil e 

autorizações 

Manter o histórico dos perfis de usuário, 

registrando as alterações realizadas sobre 

cada um ao longo do tempo e provendo 

funcionalidades de consulta a essas 

informações. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.31 

Perfil e 

autorizações 

Garantir que somente usuários autorizados 

sejam capazes de conceder e revogar 

permissões de acesso no sistema. 

  

1. Requisitos 

Gerais 
1.32 

Perfil e 

autorizações 

 Garantir que alterações em permissões de 

acesso sejam imediatamente refletidas sobre 

o sistema para novas sessões. 

Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.33 

Perfil e 

autorizações 

Permitir bloquear os usuários que tiverem 

alteração da lotação funcional e/ou restrições 

funcionais e retirar os perfis cadastrados para 

o mesmo. 

Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.34 

Perfil e 

autorizações 

Permitir a definição de perfis de acesso e 

níveis de alçadas através de parâmetros para 

fins de aprovação, conforme tipo de evento/ 

atividade. 

Sim 

1. Requisitos 

Gerais 
1.35 Processos 

Permitir o compartilhamento de informações, 

de forma estruturada. 
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1. Requisitos 

Gerais 
1.36 Workflow 

O sistema deve possuir funcionalidade 

Workflow para automatizar, orientar e 

orquestrar os fluxos de trabalho do RH 

através de regras parametrizáveis de: 

 

  Interação e aprovação de processos 

segregados por alçadas e níveis de 

autorização (Solicitante, Aprovador, 

Executante); 

  Encaminhamentos, aprovação e alertas de 

Demandas solicitadas ao RH via Portal ou 

manual; 

 Atribuir tarefas aos responsáveis com 

alertas e prazos; 

 Permitir a consulta e rastreamento 

completo de todas as requisições, tarefas e 

processos; 

 Envio de cobranças automáticas aos 

responsáveis pelas aprovações. 

 

2. Recursos 

Humanos 
2.00 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Permitir emissão descentralizada da CAT, 

gerando um pdf (Comunicação de Acidente 

do Trabalho), conforme regulamentado pelo 

Ministério da Previdência Social. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.01 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir cadastro de agentes públicos / 

empregados municipais expostos a risco por 

área / lotação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.02 

Averbação de 

Tempo 

Permitir a parametrização de regras, para 

geração de efeitos nas verbas de pagamento 

e na contagem de tempo do agente público, a 

partir de averbações de tempo. As regras 

devem incluir a possibilidade ou não de 

sobreposição de períodos para fins de 

contabilização. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.03 

Averbação de 

Tempo 

Permitir Simulação de impacto na folha de 

pagamento. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.04 Benefícios 

Permitir cadastro dos beneficiários e regras 

de cada benefício bem como a inscrição/ 

reinscrição de filhos maiores, companheiro, 

tutela. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.05 Benefícios 

Permitir revalorização automática ou 

programada dos valores de subsídios de 

plano de saúde, em função de reajuste 

salarial ou alteração contratual. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.06 Benefícios 

Permitir a cessação automática de efeitos 

(exemplo: tempo de serviço, pagamento e 

benefícios) por ocorrências previstas em lei, 

tais como afastamentos, faltas ou ao término 

de determinado evento, como por exemplo, o 

término de exercício de determinado cargo 

que implica na cessação das vantagens 

respectivas. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.07 Benefícios 

Permitir a suspensão de um ou mais 

benefícios associados a um agente público, a 

critério do usuário que efetuará a suspensão, 

de forma que também sejam suspensos os 

acréscimos e descontos aplicáveis aos 

vencimentos. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.08 Benefícios 

Permitir o registro e controle de benefícios, 

bem como a parametrização de regra que 

permita a validação de um benefício 

concedido a um agente público baseando-se 

no tipo de vínculo, na situação funcional, 

jornada de trabalho, carga horária, idade, 

remuneração e outros parâmetros específicos 

do benefício. O usuário deverá ainda informar 

a fundamentação legal que regulamenta a 

concessão em questão. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.09 Benefícios 

Efetuar os cálculos da contribuição 

previdenciária, aplicando os descontos 

devidos, de forma automática, no momento 

do processamento da folha de pagamento, 

conforme parametrização dos percentuais de 

descontos previamente efetuados no próprio 

sistema. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.10 Cadastro Básico 

Permitir o cadastro único de pessoas, com 

todos os tipos de vínculo (inclusive os 

cedidos), seus dependentes e pensionistas, 

registrando os dados pessoais e funcionais. 

Nesse cadastro, mesmo que um agente 

público tenha vários vínculos com o 

Município, não deve ser possível a inclusão 

em duplicidade de seus dados. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.11 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Emitir relatório de impacto financeiro referente 

a cálculo (Simulado ou definitivo) de reajustes 

salariais, evidenciando o impacto financeiro 

total e o impacto financeiro por verbas, 

possibilitando a emissão por diferentes 

agrupamentos: todos os servidores / 

individual / carreira / natureza do vínculo 

(exemplo: estatutário, celetista, contrato 

administrativo, estagiário) / grau de 

escolaridade, cargos, lotação. O relatório 

deverá apresentar os mesmos impactos 

financeiros nos casos de reajustes com 

períodos escalonados (ou seja, com mais de 

uma data de vigência). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.12 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Integração do sistema de ponto eletrônico 

com a folha de pagamento, calculando 

automaticamente vantagens e descontos 

decorrentes da frequência do agente público, 

assim como a proporcionalização dos 

pagamentos 
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2. Recursos 

Humanos 
2.13 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir correções e atualizações de rubricas, 

com base em parametrizações e índices 

monetários, contidos em tabelas próprias, que 

contenham histórico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.14 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir importação de lançamentos de 

rubricas por meio de arquivo texto, de forma 

parametrizável, com registro de auditoria do 

evento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.15 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir consulta, via portal do servidor, de 

informações financeiras como informe de 

rendimento anual e contracheque. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.16 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar geração de rubrica de rendimento 

nos casos em que os descontos devidos no 

salário são maiores que o valor bruto 

recebido (Líquido negativo). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.17 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir rateio de pagamento de forma 

parametrizada (exemplo: conforme a fonte de 

recursos) 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.18 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o processamento e de cálculo de 

valores separando-os por empresa (CNPJ´s 

diferentes), tipo de contrato e vários regimes 

jurídicos de trabalho. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.19 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar processamento e 

reprocessamento de folha total, parcial, 

prévias, Simulações, por diversos níveis de 

agrupamento (individual, grupo específico de 

servidores/empregados públicos, área, 

carreira, cargo, funções gratificadas, tipos de 

vínculo (exemplo: estatutários, celetistas, 

estagiários, etc.), lotação de agentes públicos 

/ empregados municipais) com diferentes 

periodicidades (retroativa ou futura). 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.20 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o cadastro de rubricas com os 

seguintes campos específicos: código da 

rubrica, descrição completa, descrição 

abreviada, tipo (vencimento ou desconto), 

calculada ou manual, incidências da rubrica 

sobre outras rubricas, datas de criação e 

extinção, descrição da fundamentação legal, 

classificação contábil e classificações 

exigidas no E-Social.  

  Deverão ser mantidos os históricos de todos 

os cadastros/alterações/exclusões de verbas. 

A exclusão ou suspensão de verba deve ser 

apenas lógica e não física. Ou seja, a verba 

não deve ser excluída da base de dados. Ela 

deve apenas ser desativada, mas estará 

disponível para consulta, processamento da 

folha e reativações, quando for o caso, 

conforme parametrização das regras de 

cálculo. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.21 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir criação, parametrização e 

visualização das regras de cálculo (fórmulas 

de cálculo), associadas às respectivas 

rubricas, com descrição e conceituação das 

regras e, se for o caso, vinculação à 

fundamentação legal (tabela de registro de 

legislações de pessoal). Todas as alterações 

deverão manter histórico. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.22 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir processamento de cálculos 

retroativos automáticos de diferenças a serem 

pagas (incluindo os efeitos sobre as outras 

rubricas, como, por exemplo, Imposto de 

Renda e Previdência), independentemente do 

período de retroatividade.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.23 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Utilizar dados e parametrizações cadastradas 

nos demais módulos de RH, sem 

necessidade de duplicação de dados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.24 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Registrar e controlar suspensão de líquido a 

creditar, de forma individual ou coletiva. 
Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.25 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Executar cálculo / recálculo de encargos 

legais, contribuições e impostos como RGPS, 

RPPS, IR, FGTS e contribuição sindical, 

permitindo parametrizações e inclusão de 

novos encargos e aplicando automaticamente 

as respectivas alíquotas no processamento 

mensal da folha. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.26 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Executar cálculo e recálculo de 13º salário, 

adiantamento de 13º, junto à folha normal ou 

em separado, inclusive nos desligamentos 

(como rescisão contratual e exoneração) e 

afastamentos. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.27 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possuir tabela temporal de rubricas por tipo 

(vencimento ou desconto), com possibilidade 

de associação à carreiras, cargos/funções, 

grupo de carreiras, lotações e tipo de vínculo. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.28 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possuir tabela temporal de valores permitindo 

a inclusão de faixas de valores, contendo no 

mínimo, limites percentuais e parcelas. Deve 

ser possível associar essa tabela a uma ou 

mais regra de cálculo. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.29 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir controle de teto remuneratório, de 

forma parametrizável, considerando a 

legislação vigente. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.30 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Executar cálculo de folha complementar 

através de recálculo de folha mensal e 

comparação de resultados com a folha paga, 

com possibilidade de pagar ou descontar 

eventuais diferenças, ou ainda as transferir, a 

critério do usuário, para próxima folha. 

Sim 
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2. Recursos 

Humanos 
2.31 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir geração de informações automáticas 

de crédito em conta dos pagamentos 

processados, por meio magnético (de forma 

parametrizável) e relatório para impressão e 

demais métodos permitidos legalmente. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.32 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar geração prévia de folhas (total ou 

parcial) sob diversas perspectivas, tais como 

por vínculos funcionais (estatutário, celetista, 

estagiário, etc.), carreiras, cargos, matrículas 

e lotações, com possibilidade de aplicação de 

índices de reajustes e concessão de 

vantagens específicas. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.33 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o cadastro dos bancos e das 

respectivas agências que serão utilizados 

para pagamento dos agentes públicos. Esse 

cadastro deve conter o código e o nome do 

banco, bem como o código, o nome, o 

endereço e o telefone de contato da agência. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.34 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o cadastro dos valores máximo e 

mínimo a serem aplicados para cada verba 

previamente cadastrada. Esses valores 

deverão ser parametrizáveis. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.35 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir que as verbas cadastradas possam 

ser associadas a uma ou mais estruturas de 

cargo previamente cadastradas no sistema, 

de forma que o processamento da folha 

associe a estrutura do cargo às verbas que 

devem ser calculadas. Além disso, se uma 

verba ou estrutura de cargo for alterada ou 

deixar de existir, a associação que existiam 

entre ambos deve continuar registrada no 

sistema com data de validade para fins 

cálculos retroativos e auditoria da folha e 

acertos. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.36 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir que sejam feitos lançamentos em 

folha para pagamento de valores de forma 

retroativa ao mês de exercício. Com isso, o 

sistema deverá, no processamento da folha 

efetuar os cálculos de forma automática (não 

só da verba lançada, mas também das outras 

verbas de vantagens e descontos, como, por 

exemplo, Imposto de Renda e Previdência 

que serão impactadas), levando-se em 

consideração período entre a data referência 

do lançamento retroativo e a data corrente de 

processamento da folha. 

Sim 
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2. Recursos 

Humanos 
2.37 

Cargos e 

Salários 

Permitir cadastro/alteração de estrutura de 

tabelas salariais, com possibilidade de 

definição da quantidade de posições 

horizontais (graus) e verticais (níveis), índice 

de variação percentual de valores entre graus 

e níveis com possibilidades de associação a 

cargos e jornadas, mantendo todo o histórico 

de alterações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.38 

Cargos e 

Salários 

Permitir reajuste de forma automática de 

tabelas salariais a partir da parametrização: 

  

a) de índices que poderão ser aplicados para 

todas as posições da tabela (níveis e graus); 

b) de índices específicos que serão aplicados 

para variação entre posições horizontais 

(graus) e verticais (níveis). É necessário 

manter todo o histórico de alterações. 

2. Recursos 

Humanos 
2.39 

Cargos e 

Salários 

Permitir o controle de cargos, empregos e 

funções, de modo a impedir o provimento de 

cargos que já estejam ocupados. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.40 

Cargos e 

Salários 

Possibilitar cadastro do custo inicial dos 

cargos/empregos/contratos. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.41 

Cargos e 

Salários 

 Controlar histórico de cargos e funções 

transformados, aglutinados ou extintos, 

indicando a origem, a legislação e a 

motivação que ensejou a alteração. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.42 

Cargos e 

Salários 

Permitir o controle e atualização, da tabela de 

cargos com registro mínimo de: código, 

descrição, CBO, carreira, atribuição do cargo 

conforme a legislação, referência salarial, 

categoria funcional, vantagens inerentes ou 

concedidas ao cargo, quantidade de cargos 

criados por lei, jornadas de trabalho 

permitidas, formas e requisitos de evolução, 

classe, data de criação, extinção, 

fundamentação legal, entre outros.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.43 

Cargos e 

Salários 

Permitir a geração de relatório contendo o 

histórico de criação, alteração e exclusão de 

faixas salariais. O histórico deve mostrar qual 

usuário efetuou a alteração, quando (data, 

hora, dia, mês e ano), e qual dado foi 

modificado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.44 

Cargos e 

Salários 

Permitir cálculo Simulado ou definitivo de 

reajustes salariais, com possibilidade de 

alteração de taxa de variação de graus e 

níveis das tabelas salariais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.45 

Cargos e 

Salários 

Cadastrar, atualizar e disponibilizar, de forma 

on-line, registro e controle dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para o provimento de cada 

cargo/função, bem como, todas as demais 

informações qualitativas e seletivas, conforme 

perfil do cargo. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.46 

Cargos e 

Salários 

Permitir minimamente o cálculo Simulado ou 

definitivo referente à ocupação de vagas por 

processo de recrutamento e seleção, com 

respectivo impacto na folha de pagamento. A 

Simulação deverá receber como entrada um 

período de testes (de - até) e poderá ser 

configurada para que o cálculo ocorra 

considerando apenas agentes públicos de 

unidades funcionais selecionadas em filtro 

prévio. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.47 Dependentes 

Permitir a utilização do cadastro de 

dependentes para cálculo automático de 

benefícios em folha de pagamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.48 Desligamento 

Permitir o acompanhamento e controle 

gerencial das entrevistas de desligamento 

realizadas com a emissão de relatórios 

comparativos conforme seleção de campos 

pelo usuário (entre unidades, cargos, 

períodos, etc). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.49 Desligamento 

Permitir a movimentação em massa de 

agentes públicos após alterações de estrutura 

organizacional do Município cadastrada no 

sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.50 Desligamento 

Permitir o registro e controle de desligamento 

do agente público, considerando 

minimamente as formas possíveis de 

Exoneração, Demissão e Termino de 

Contrato. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.51 Desligamento 

Calcular os valores (incluindo os retroativos) a 

pagar ou a receber de agentes públicos que 

estejam sendo desligados, 

independentemente da situação funcional e 

vínculo. A forma de cálculo deverá levar em 

consideração a parametrização do 

processamento da folha de pagamento, a 

data de desligamento do agente público e seu 

tipo de vínculo com o Município. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.52 

Direitos do 

Agente público 

Gerar relatório de agentes públicos 

cadastrados contendo as seguintes 

informações: situação (ativo ou inativo), 

adicionais por tempo de serviço (quantidade e 

percentual), cargo ocupado, órgão de lotação, 

tipo de vínculo com o Município, categoria do 

agente público e regime jurídico de trabalho. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.53 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a parametrização das regras para 

concessão automática de benefícios a agente 

público, baseando-se no cargo ocupado, no 

órgão de lotação, horário de trabalho, tempo 

de serviço, frequência mensal do servidor, 

local de trabalho e férias adquiridas e 

gozadas. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.54 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a parametrização de regras para 

verificação dos critérios de progressão de um 

agente público, quando a mesma for lançada 

no sistema. Essas regras devem permitir o 

cruzamento dos dados de tempo de efetivo 

exercício do agente público no grau em que 

ele se encontra, das notas de avaliação de 

desempenho recebidas nesse grau e dos 

dados de controle de frequências do agente 

público, incluindo-se aqui as variações na 

frequência por motivo de licença (saúde ou 

não) concedida ao agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.55 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a Simulação dos impactos em folha 

de pagamento decorrentes da concessão de 

reajustes e concessão, remoção ou alteração 

de um ou mais benefícios previamente 

cadastrados no sistema. A criação, edição e 

exclusão de benefícios não deve ter efeito 

sobre os dados no sistema. Deve apenas ter 

efeito sobre a Simulação. No relatório de 

Simulação devem ser listadas quaisquer 

mensagens de erro de cálculo que sejam 

encontradas, bem como os valores 

calculados informando se há impacto positivo 

ou negativo por verba e na despesa total com 

a folha. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.56 

Estrutura 

Organizacional 

Permitir o cadastro e a alteração de cada 

unidade da estrutura organizacional da 

PMBH, com registro de: código, 

nomenclatura, sigla, CNPJ, endereço, data de 

criação, data de extinção, situação (ativa ou 

extinta), vinculação hierárquica e gestor 

responsável, sendo possível identificar se 

essas unidades foram criadas a partir de 

outras unidades já cadastradas, se a unidade 

que deu origem à nova foi extinta ou fundida 

e qual é a legislação que regulamentou a 

criação/alteração. Às unidades deve ser 

possível relacionar os cargos/carreiras que 

podem ser ocupados na unidade. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.57 

Gestão 

Estratégica 

Permitir consultar frequências de agentes 

públicos / empregados municipais (tais como 

faltas, licenças médicas, afastamentos) e 

relatórios de absenteísmo comparativo entre 

unidades de lotação, cargos e carreiras (com 

os seguintes recortes: custo, sexo, idade). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.58 Ingresso 

 Possibilitar a parametrização, pelo próprio 

usuário, das várias tabelas de apoio 

necessárias ao cadastro de todos os tipos de 

vínculo, considerando os dados pessoais e 

funcionais. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.59 Ingresso 

 Possibilitar a checagem automática, via CPF, 

de duplicidade de cadastro de mesmo agente 

público municipal ou se já pertenceu ao 

quadro de pessoal da PMBH. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.60 Ingresso 

 Permitir o cadastro e o controle de vagas por 

vínculo, conforme status (ocupada, livre, 

reservada judicialmente, reservada por 

concurso) bem como a vinculação e 

desvinculação de agentes públicos admitidos 

às mesmas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.61 Licença 

 Permitir o registro e controle gerencial de 

afastamentos, e suas prorrogações, de 

agentes públicos de todos os vínculos 

(licenças, cessões, etc.). O registro deve 

conter minimamente o tipo de afastamento, 

período concedido, data de publicação e 

órgão de destino, se for o caso. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.62 Licença Prêmio 

Efetuar o cálculo do tempo, de acordo com 

regras estabelecidas, para concessão 

automática do direito à licença prêmio. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.63 Plano de Saúde 

Permitir o desconto da mensalidade do Plano 

de Saúde PMBH na folha de pagamento do 

servidor: mensalidade do plano de saúde 

calculada individualmente para cada 

beneficiário, histórico mantido no sistema e 

desconto efetuado no contrato do servidor. O 

beneficiário deverá contribuir mensalmente 

para a operadora através de desconto na 

folha de pagamento. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.64 

Quadro de 

Pessoal 

Permitir o controle e visualização do Quadro 

de Pessoal da PMBH, a partir das seguintes 

parametrizações: por carreira; por tipo de 

vínculo, por motivo de admissão, por forma 

de provimento, permitindo a associação dos 

parâmetros aos custos por servidor, bem 

como à Lei de Responsabilidade Fiscal, para 

que seja possível visualizar, se a PMBH, está 

cumprindo ou não os requisitos legais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.65 

Quadro de 

Pessoal 

Permitir o controle e visualização do Quadro 

de Pessoal da PMBH, por vagas, conforme 

status: ocupada, disponível, reservada. Além 

de impedir o provimento de uma vaga 

ocupada ou reservada. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.66 

Rotinas 

Genéricas 

Gerar em formato arquivo eletrônico, com 

garantia de integridade dos dados, todas as 

informações previstas nos termos da 

legislação e leiautes do E-social. 

Sim 
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2. Recursos 

Humanos 
2.67 

Rotinas 

Genéricas 

Nos processos e atividades de RH que 

envolvam documentos, permitir o 

armazenamento e gerenciamento de 

documentos digitalizados, considerando o 

upload (on-line) por usuários internos 

(servidores) e externos (candidatos) e a 

vinculação dos documentos ao cadastro do 

servidor. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.68 

Rotinas 

Genéricas 

 Permitir o preenchimento automático de 

logradouro a partir do CEP (Código de 

Endereçamento Postal), via integração com o 

sistema do Correios. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.69 Ação Judicial 

Permitir parametrização de tabelas, valores 

ou índices de reajuste de verbas para 

cumprimento de decisões judiciais de forma a 

associar determinada carreira, cargo, grupo 

de indivíduos ou apenas um indivíduo. 
Sim 

Na parametrização deve ser possível indicar 

as outras verbas que terão sua base de 

cálculo afetadas pela decisão judicial. 

2. Recursos 

Humanos 
2.70 Ação Judicial 

Permitir a consulta de ações judiciais que 

tenham sido cadastradas para um ou mais 

agentes públicos. Na consulta deve ser 

possível visualizar a descrição do tipo e da 

natureza da ação, bem como as matrículas, 

os nomes e os cargos dos agentes públicos 

abrangidos e o código e descrição da unidade 

funcional à qual eles estejam vinculados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.71 Ação Judicial 

Permitir a extração de relatório contendo os 

dados dos agentes públicos que tenham 

algum tipo de alteração registrada em sua 

remuneração (descontos ou adicionais) por 

motivo de determinação judicial (exceto 

pensão alimentícia). Nesse relatório deve ser 

possível visualizar a matrícula e o nome do 

agente público, bem como a unidade 

funcional à qual ele esteja vinculado; o 

código, o tipo (adicional ou desconto) e o 

valor da verba judicial; e o impacto financeiro 

nas demais verbas que compõem a 

remuneração. 

  

 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 67 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.72 Ação Judicial 

Permitir a geração de relatório que mostre 

Simulação da variação nas despesas com 

folha de pagamento decorrente do cadastro 

de uma ou mais ações judiciais (incluindo as 

verbas que sofrem incidência das verbas de 

ações judiciais). O relatório deve exibir a 

variação por verba em Reais e em pontos 

percentuais, considerando-se a aplicação por 

um período determinado no momento da 

pesquisa. No relatório deve ser possível 

visualizar os valores Simulados de forma total 

(para todo o Município) e por unidade 

funcional (código e descrição da unidade). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.73 Ação Judicial 

Permitir o cadastro e consulta das ações 

judiciais que sejam abertas por agentes 

públicos. No cadastro deve ser possível 

informar a matrícula e o nome responsável 

pela abertura da ação, bem como a unidade 

funcional à qual ele esteja vinculado. 

Também deve ser possível informar o número 

do processo vinculado à ação, a descrição da 

natureza e do tipo e o cargo do agente 

público que a abriu, sumário, despacho, tipo 

de reajuste / benefício concedido. Vincular 

todo este cadastro ao agente da ação e 

tramitação e fluxo interno da ação via 

sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.74 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Manter o histórico dos acidentes de trabalho 

registrados para um agente público. No 

histórico deve constar o número do CAT, a 

data, o local, o tipo e a descrição do acidente 

e o agente público acidentado (nome, BM e 

órgão de lotação). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.75 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Efetuar controle de acidentes por matrícula, 

nome, tipo de acidente (típico / trajeto / 

doença ocupacional, existência de 

afastamento (<= 15 dias; > 15 dias) ou não, 

data do acidente ou data diagnóstico para 

doença ocupacional, horário de trabalho, 

horário da ocorrência do acidente, dia da 

semana da ocorrência, objeto ou situação 

causadora, código de lotação, local do 

acidente, função, sexo, parte do corpo 

atingida, CID (primeiro e segundo), idade, 

tempo de PMBH, matrícula, número de dias 

concedidos de licença médica, tipo de alta, 

existência de sequela, tipo de nexo 

ocupacional, transformação de benefícios, 

sequela, e resultado de reconsideração e 

recurso, médico que realizou perícia, origem 

(local onde realizou a perícia).  
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2. Recursos 

Humanos 
2.76 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Permitir o registro dos eventos de acidente de 

trabalho, sendo possível contabilizá-los pelo 

órgão de lotação do agente público 

acidentado e pelos peritos que compuseram 

as juntas de avaliação desses acidentes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.77 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Permitir o registro de acidentes de trabalho 

informando os dados a serem definidos. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.78 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir a parametrização de regras para 

emissão automática do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), do 

Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (PCMSO) e do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP), 

conforme normas legais vigentes, através 

inclusive do acesso à ficha funcional e 

prontuário médico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.79 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir o registro da Avaliação Ambiental 

com fins específicos 

(INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE/APO

SENTADORIA ESPECIAL. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.80 

Avaliação 

Ambiental 

Emitir relatório estatístico das avaliações por 

períodos e por diversas variáveis (tais como 

código endereçamento, setor trabalhado), 

inclusive através de representação gráfica. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.81 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir que seja feito o registro da análise da 

avaliação ergonômica contendo minimamente 

os locais de avaliação, as inconformidades 

encontradas e as medidas a serem adotadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.82 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir a geração de relatório com o histórico 

de avaliações de risco ambiental cadastradas. 

O relatório deve conter o número da 

avaliação, a data e o local de execução da 

mesma. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.83 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir associar a cada função de trabalho 

cadastrada no sistema a lista de riscos 

ambientais aos quais o agente público poderá 

estar exposto no cumprimento de suas 

atividades diárias. Deve ser possível informar 

um código, um nome e uma descrição para 

cada risco cadastrado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.84 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir o registro histórico das avaliações 

ambientais efetuadas, permitindo a consulta 

das mesmas. Na consulta deve ser possível 

informar como parâmetro de pesquisa 

palavras-chave relacionadas às avaliações, 

datas de ocorrência e código de identificação. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.85 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir o registro de avaliações de risco 

ambiental informando: o setor de trabalho, 

fatores de risco, agentes públicos expostos 

ao risco (sexo / faixa etária), grau de risco 

(baixo, moderado ou alto), equipamentos de 

proteção existentes (EPI e EPC, com uso 

adequado ou não), descrição das medidas 

propostas (na fonte ou propagação, de 

engenharia, de manutenção, de controle no 

indivíduo, administrativas), especificação dos 

exames periódicos devidos à exposição ao 

risco apurado, descrição do local onde foi 

realizada a avaliação e tipo de 

encaminhamento dado aos riscos 

encontrados (orientação técnica, discussão 

com trabalhadores do local, negociação com 

gerente local, negociação com gerente 

hierárquico superior, discussão com entidade 

de classe, interdição parcial, interdição total e 

"outros", com campo para especificação). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.86 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir o registro de datas e de atividades 

realizadas para a elaboração da avaliação de 

risco ambiental, bem como do registro 

individual dos profissionais envolvidos (BM, 

nome e função) e das equipes formadas por 

esses profissionais. As atividades registradas 

podem ser: visita inicial, reconhecimento de 

riscos, atividades de medição e avaliação do 

risco, reunião com gerente local, avaliação de 

implantação de medidas controle, "outros" 

com campo para digitação da descrição da 

atividade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.87 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir que as solicitações de avaliação de 

risco ambiental e de ergonomia criadas 

possam ser consultadas para fins de análise 

e atendimento pela equipe de Perícias 

Médicas e Saúde Ocupacional. Na consulta 

deve ser possível buscar avaliações pela 

situação (recebidas, em atendimento, 

atendidas e não atendidas), pela data de 

atendimento, pela localidade de execução, 

pelo tipo (solicitação de avaliação de risco 

ambiental, solicitação de avaliação de 

ergonomia ou ambas), pelo solicitante e pelo 

atendente (quem recebeu a solicitação de 

avaliação). Também deve ser possível 

atualizar a situação da avaliação consultada 

(de recebida para em atendimento ou não 

atendida e de em atendimento para atendida 

e não atendida). 
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2. Recursos 

Humanos 
2.88 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir que sejam feitas solicitações por 

parte das Secretarias do Município e pela 

própria equipe de perícias médicas e saúde 

ocupacional para execução de avaliações de 

risco ambientais. Na solicitação devem ser 

informados os locais onde ela deverá 

acontecer e o motivo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.89 

Avaliação de 

Desempenho 

O sistema deve permitir a Simulação prévia 

de impacto da concessão de uma progressão 

em folha de pagamento, para um cargo, 

carreira, equipe e/ou unidade funcional da 

PMBH. Tendo ao final possibilidade de 

efetivar ou não a Simulação de forma oficial 

na folha. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.90 

Avaliação de 

Desempenho 

Apresentar formas de controle das 

fases/etapas do processo avaliatório 

permitindo identificar ao seu final, tanto para o 

administrador do sistema, quanto para os RH 

setoriais e gestores das equipes, a listagem 

dos agentes públicos e empregados 

municipais que concluíram, ou não, a 

avaliação de desempenho. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.91 

Avaliação de 

Desempenho 

Gerar modelos de avaliação diferentes por 

data, por cargo, por função e por código de 

contrato, variando os tipos de avaliadores 

(auto avaliação, pares, subordinados ou 

chefia), os fatores de avaliação e os pesos, 

tanto dos fatores de avaliação quanto do tipo 

de avaliador. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.92 

Avaliação de 

Desempenho 

Gerar e permitir a emissão de relatórios por 

unidade organizacional e/ou código de 

contrato do servidor público, a pontuação 

obtida em cada avaliação realizada, a 

pontuação total obtida no período avaliatório 

e a média aritmética da pontuação das 

avaliações no período de estágio probatório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.93 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a parametrização de 

responsabilidades, tempo mínimo para ser 

avaliado, prazos, fases, competências, 

ponderações, critérios de avaliação para cada 

cargo, função ou código de contrato em cada 

processo de avaliação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.94 

Avaliação de 

Desempenho 

Cadastrar, atualizar on-line e ter disponíveis 

os programas de treinamento introdutório por 

cargo / emprego e controlar datas e 

participações de recém-empossados / 

admitidos, de forma integrada à avaliação de 

desempenho do estágio probatório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.95 

Avaliação de 

Desempenho 

Registrar e ter disponíveis os resultados das 

avaliações de desempenho para consulta dos 

agentes públicos, gestores, RH setoriais e 

administrador do sistema. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.96 

Avaliação de 

Desempenho 

Manter histórico da avaliação para fins de 

progressão e registro das ações do Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.97 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a identificação e emissão de 

relatórios indicando o prazo de encerramento 

do período de estágio probatório de cada 

servidor, agrupados por unidades funcionais 

da PMBH, por código de contrato, por cargo 

ou carreira, com a antecedência definida pelo 

Gestor do processo de avaliação de 

desempenho e geração da avaliação de 

desempenho automaticamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.98 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar para cada cargo, função, carreira 

ou hierarquia de unidade funcional, a seleção 

dos agentes públicos que serão avaliados e 

por quem serão avaliados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.99 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a identificação, registro no sistema e 

emissão de relatório de agentes públicos, por 

código de contrato, situação funcional, cargo, 

função, carreira / hierarquia de unidade 

funcional da PMBH que não participam do 

processo de avaliação ou daqueles 

dispensados da avaliação com respectivas 

motivações. No relatório deve constar o 

código de contrato, o nome e órgão de 

lotação do agente público, bem como a 

descrição da motivação da dispensa. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.100 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar o registro e visualização das 

regras de avaliação de desempenho, por 

todos os usuários do sistema (RH, gestores, 

agentes públicos/empregados). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.101 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a definição e alteração do conteúdo 

dos relatórios a serem gerados 

(parametrização) pela área gestora do 

módulo de avaliação e pelas áreas de 

recursos humanos setoriais.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.102 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir, por meio de indicadores e 

parâmetros, o acompanhamento do 

desempenho global dos agentes públicos, por 

tipo de vínculo, código de contrato, cargo, 

carreira, equipe e/ou unidade funcional da 

PMBH, com possibilidade de comparação de 

resultados entre áreas Similares, e opção de 

visualização em gráficos estatísticos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.103 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a emissão de relatórios, com opção 

para visualização gráfica das progressões 

concedidas, com série histórica, evolução 

profissional por níveis concedidos e de forma 

cronológica, contemplando cargo, carreira, 

equipe e unidades funcionais da PMBH, com 

possibilidade de impressão. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.104 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar o controle e a parametrização do 

modelo de avaliação: etapas/fases, 

competências/critérios, tipos de avaliadores, 

tipos de avaliados, ponderações/pesos, 

resultados, por código de contrato, cargo, 

equipe, carreira e unidade funcional da 

PMBH, com possibilidade a alteração a cada 

processo de avaliação, mantendo-se os 

históricos. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.105 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir o registro e atualização dos recursos 

interpostos durante o procedimento 

avaliatório, devendo ser possível ainda a 

retificação de uma avaliação já realizada em 

função de decisão de recursos interpostos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.106 

Avaliação de 

Desempenho 

Apurar a avaliação de desempenho, 

possibilitando a seleção por código de 

contrato, data, carreira, cargo, função, equipe, 

unidade funcional e/ou a combinação de dois 

ou mais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.107 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir parametrização pelo usuário da 

interferência das ocorrências de frequência 

na contagem de tempo, para diversas 

finalidades, mantendo registro histórico e 

permitindo adequações por carreira, cargo ou 

individuais (obtidas judicialmente). 

Determinada quantidade de eventos deve 

poder interromper o período aquisitivo, 

podendo esta interferência ser parametrizável 

de forma diferenciada por cargo, carreira e 

agentes públicos/empregados municipais com 

tipos de vínculos diferentes, regidos por 

legislações diferentes e pertencentes a 

categorias funcionais diferentes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.108 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir listar mapa das competências por 

código de contrato, cargo, equipe, carreira, 

unidade funcional da PMBH com informações 

sobre a evolução do desenvolvimento dessas 

competências e suas distribuições por órgão, 

carreira e cargo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.109 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a elaboração e manutenção no 

sistema de Plano de Compromissos, 

acompanhamentos do desempenho e Plano 

de Desenvolvimento para os agentes 

públicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.110 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a delegação de responsabilidade 

para a realização da avaliação de 

desempenho nos casos de chefias não 

formais. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.111 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar a geração, gestão e manutenção 

de histórico de processos de avaliação de 

desempenho distintos, com regras, métricas, 

público alvo e etapas específicas 

considerando a realização nos órgãos e 

entidades da administração direta, autárquica 

e fundacional do poder executivo municipal. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.112 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir o monitoramento do status e o 

progresso de cada etapa dos processos de 

avaliação de desempenho definidos, 

permitindo a configuração de lembretes e 

avisos para as unidades de Recursos 

Humanos, gestores e agentes públicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.113 

Avaliação de 

Desempenho 

Gerar avaliação por contagem de tempo 

concomitantemente com a geração da 

avaliação por data personalizada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.114 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a parametrização dos descontos para 

fins de contagem dos dias efetivamente 

trabalhados no cargo ou função para definir 

quem estará apto a ser avaliado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.115 

Avaliação de 

Desempenho 

Tratar da mudança na contagem de tempo 

em função de ações judiciais. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.116 

Avaliação de 

Desempenho 

Gerar automaticamente a progressão no 

contrato. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.117 

Avaliação de 

Desempenho 

Apurar nota por triênio ou por qualquer outro 

tempo, considerando a média de aprovação. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.118 

Avaliação de 

Desempenho 

Apurar nota por triênio ou por qualquer outro 

tempo, considerando a média aritmética de 

pontos das avaliações anuais realizadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.119 

Avaliação de 

Desempenho 

Tratar pontuação decimal na escala de 

avaliação e apuração da média das notas da 

avaliação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.120 

Avaliação de 

Desempenho 

Gerar avaliação para mais de um código de 

contrato 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.121 

Avaliação de 

Desempenho 

Disponibilizar opção de escolha da data, 

cargo, função ou código de matrícula para a 

realização da avaliação em cada processo de 

avaliação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.122 

Avaliação de 

Desempenho 

Disponibilizar do lançamento de progressão 

manual por decisão judicial ou administrativa. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.123 

Avaliação de 

Desempenho 

Criar parâmetro para definição da 

periodicidade das progressões dentro de 

cada carreira. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.124 

Avaliação de 

Desempenho 

Parametrizar os descontos para fins de 

contagem de tempo (para a realização da 

Avaliação de Desempenho e para a 

concessão de progressão), considerando as 

especificidades de cada carreira (o que 

desconta em cada carreira). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.125 

Avaliação de 

Desempenho 

Atribuir uma comissão a um tipo de avaliador 

para um grupo de avaliados. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.126 

Avaliação de 

Desempenho 

Pesquisar por código de contrato e nome em 

todos os relatórios. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.127 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir reiniciar a contagem de tempo para 

fins de progressão horizontal, no caso de o 

agente público ter obtido promoção vertical. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.128 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar criação de interface para migração 

das notas das avaliações dos anos anteriores 

(três últimos anos) para a composição do 

resultado final para agentes públicos que já 

iniciaram o ciclo (planilha Excel). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.129 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar criação de interface para inserir 

data de início para contagem de tempo para 

as próximas concessões de progressão por 

mérito (planilha Excel). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.130 

Avaliação de 

Desempenho 

Possibilitar a geração de relatório para 

identificação de servidores a serem avaliados 

no mês com base na contagem de tempo, 

considerando regras de contagem de dias 

para avaliação de desempenho. Ex.: 01 dia 

de licença médica deverá ser descontado.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.131 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a realização da avaliação de 

desempenho via web e o acesso a todos os 

documentos que fazem parte dela (inclusive 

histórico) mediante uso de login e senha. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.132 

Averbação de 

Tempo 

Permitir formação de tabelas de apoio de 

unidades funcionais da PMBH, cargos, tipos 

de regime previdenciário e jurídico para fins 

de controle da averbação e desaverbação de 

tempo.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.133 

Averbação de 

Tempo 

Permitir requerimento de averbação de tempo 

pelo próprio interessado, em Web e de forma 

segura com posterior comprovação. Fluxo de 

aprovações e validações via sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.134 

Averbação de 

Tempo 

Permitir atualização pelo próprio usuário das 

tabelas de apoio para registro de averbações 

e desaverbações, inclusive com 

parametrizações das regras para geração de 

efeitos nos demais módulos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.135 

Averbação de 

Tempo 

Possibilitar a emissão automática de 

documentos de averbação e desaverbação 

de tempo pela Web, os documentos devem 

conter os dados cadastrais do agente público 

e das respectivas unidades, além das 

informações relativas aos períodos de tempo 

averbados / desaverbados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.136 

Averbação de 

Tempo 

Permitir a atualização das tabelas de apoio 

para registro de averbações e 

desaverbações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.137 Benefícios 

Cadastrar e controlar as evoluções de 

escolaridade, desde a habilitação 

apresentada no ingresso, com respectivas 

pontuações para efeito de progressão. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.138 Benefícios 

Possibilitar a contagem de tempo para 

diversas finalidades na composição de 

diversos eventos como adicionais, progressão 

por merecimento, promoções, atestados / 

certidões (por exemplo: concessão 

automática de gratificação por tempo de 

serviço, entre outros).  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.139 Benefícios 

Permitir a parametrização de regras de 

contagem de tempo para concessão de 

vantagens / benefícios, bem como progressão 

profissional e promoção. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.140 Benefícios 

Possibilitar o registro das promoções e 

progressões profissionais, por mérito e por 

escolaridade, com alteração de níveis e 

descrição, no banco de dados/cadastro de 

pessoal, com manutenção do histórico. Além 

disso atualizar automaticamente os níveis no 

caso de uma ação judicial. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.141 Benefícios 

Permitir controle de número ou valor de 

benefícios mínimos e máximos, concedido 

por dia e/ou mês, por agente público e por 

órgão, com regras diferentes para cada órgão 

(ex: possibilidade de limitar o número máximo 

de vales transporte para um agente público / 

empregado). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.142 Benefícios 

Permitir através de parametrização pelo 

próprio usuário e para cada modalidade de 

benefício, o estabelecimento de regras na 

participação dos valores entre unidade 

funcional da PMBH e agente público / 

empregado municipal, com contabilização 

automática em folha de pagamento (por 

exemplo: valor fixo e percentual sobre base 

salarial). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.143 Benefícios 

Permitir o controle e a geração de relatório 

que aponte benefícios que tenham sido 

concedidos indevidamente, conforme regras 

de concessão de benefícios previamente 

parametrizadas no sistema. O relatório deve 

listar os agentes públicos para os quais os 

benefícios foram concedidos irregularmente, 

quais benefícios foram concedidos 

irregularmente e a data de concessão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.144 Benefícios 

Permitir revalorização automática das 

mensalidades. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.145 Benefícios 

Permitir visualização das regras de 

concessão de benefícios para o agente 

público / empregado municipal, tais como a 

relação de convênios e limites de descontos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.146 Benefícios 

Permitir importação de outros sistemas, com 

leiaute definido pelo usuário. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.147 Benefícios 

Solicitar vale transporte. O sistema deverá 

permitir ao agente público / empregado 

realizar a solicitação de vale-transporte, 

através do Portal do Agente público, 

possibilitando a exibição das 

instruções/orientações para a efetivação da 

solicitação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.148 Benefícios 

Permitir que o agente público consulte 

informações sobre os itens de benefícios a 

ele concedidos. Essa consulta pode ser feita 

em tela do sistema ou por meio de relatório 

exportado. Os dados a serem consultados 

são o código, o nome, a descrição do 

benefício, bem como o conveniado afetado e 

a unidade funcional que concedeu o 

benefício. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.149 Benefícios 

Disponibilizar o demonstrativo dos valores 

dos vales mensais concedidos para consulta 

pelo agente público/empregado, que recebe 

vales através de cartão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.150 Benefícios 

Permitir que seja feito o controle, por meio de 

relatórios de conferência dos apontamentos 

por rateio e por participação em comissão de 

cada agente público afetado. Os relatórios 

deverão conter o código, a descrição e o valor 

calculado do apontamento, bem como a BM, 

nome e o código e descrição da unidade 

funcional do Município ao qual o agente 

público afetado esteja vinculado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.151 Benefícios 

Permitir, por meio de relatório, a visualização 

de valores (totais e individuais) dos benefícios 

(exemplo: vale transporte, vale refeição) 

concedidos a cada mês, incluindo os valores 

de coparticipação (se for o caso), data de 

concessão do benefício e data de início de 

pagamento. Esse relatório deverá possibilitar 

a extração por tipo de benefício, por órgão da 

estrutura administrativa, por vínculo e por 

cargo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.152 Cadastro Básico 

Gerar relatórios funcionais e cadastrais 

customizáveis para atender as diversas 

demandas de informação, podendo buscar 

quaisquer campos de cadastro (pessoal e 

funcional), gratificação ou benefícios, a partir 

de uma ferramenta plenamente documentada 

e com filtros de restrição baseados em 

qualquer campo procurado, podendo fazer 

relações entre as diversas tabelas no 

sistema. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.153 Cadastro Básico 

Permitir a vinculação do quadro de vagas 

(ocupadas e livres), relativas aos cargos e 

funções, à estrutura organizacional da PMBH, 

possibilitando o registro histórico das 

alterações, além de permitir a consulta on-

line. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.154 Cadastro Básico 

Permitir o cadastro, atualização e 

disponibilização, de forma on-line, dos dados 

e informações básicas pessoais e funcionais 

dos atuais e futuros agentes públicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.155 Cadastro Básico 

Permitir cadastramento das atividades 

desempenhadas, conforme vaga e unidade 

de lotação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.156 Cadastro Básico 

O sistema deve permitir o cadastro dos 

atendimentos e as respectivas informações 

dos mesmos. Possibilitando a emissão de 

senhas, agendamento prévio do atendimento 

via web, emissão de relatórios de 

acompanhamento do atendimento, a 

funcionalidade do supervisor para 

acompanhar o panorama da unidade, os 

status dos guichês, do atendente, do serviço, 

da fila, tempos de espera, atendimento, 

deslocamento e a avaliação do atendimento 

realizado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.157 Cadastro Básico 

Efetuar a integração com os sistemas da 

PMBH que controlam as tabelas básica, por 

exemplo, Fornecedores, Bancos e outras que 

serão levantadas em tempo de projeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.158 Cadastro Básico 

Possibilitar a criação de campos adicionais às 

tabelas da SOLUÇÃO, alfanuméricos, para 

inclusão de informações, dados pessoais e 

funcionais necessários à gestão de pessoas e 

ao processamento da folha de pagamento no 

âmbito da CONTRATANTE. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.159 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar geração de pagamentos 

retroativos automaticamente de acordo com 

os eventos registrados nos demais módulos, 

que tenham reflexo na folha de pagamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.160 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Efetuar cálculo Simulado ou definitivo de 

reajustes salariais, por diferentes 

agrupamentos: todos os servidores / 

individual / carreira / natureza do vínculo 

(exemplo: estatutário, celetista, contrato 

administrativo, estagiário) / grau de 

escolaridade, cargos, lotação, nível. O cálculo 

em questão (Simulado ou definitivo) deverá 

permitir reajustes em períodos escalonados 

(ou seja, com mais de uma data de vigência). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.161 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Realizar cálculo de bases para FGTS, RGPS, 

RPPS, IR e demais descontos previstos na 

legislação para agentes públicos municipais 

com mais de um vínculo. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.162 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Fornecer comparativo sobre vários aspectos 

parametrizáveis entre competências de folha, 

inclusive através de gráficos estatísticos e em 

diversos níveis de agregação, por exemplo, 

mês atual e mês anterior. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.163 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possuir tabelas de elementos de despesa 

contábeis associados às verbas. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.164 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir tratamento e conversões em 

múltiplas moedas ou diversos tipos de 

indicadores econômicos, contidos em tabelas 

próprias, que contenham histórico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.165 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir correções e atualizações monetárias 

de pagamentos retroativos, com base em 

parametrização de índices monetários, 

contidos em tabelas próprias, que contenham 

histórico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.166 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar a critério do usuário, que os 

valores retroativos possam ser retidos para 

pagamento/desconto, inclusive com previsão 

de parcelamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.167 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar o lançamento de diversos tipos de 

pagamentos manuais de forma 

individualizada ou coletiva. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.168 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o cálculo / recálculo automático de 

indenização e férias, com parametrização de 

índice por períodos de indenização. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.169 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Emitir informação de gastos com pessoal de 

forma parametrizada e por diversas visões, 

tais como: por lotação; por cargo; por carreira; 

por rubrica. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.170 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Emitir relação de valores consignados por 

diversas visões, tais com: lotação, agente 

público municipal, cargo, tipo consignação, 

consignatária, ou grupo de consignatárias. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.171 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir integração de informações de crédito 

de pagamento com diversas instituições 

bancárias. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.172 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Calcular valores, inclusive proporcionais, de 

repasses a terceiros (do mês, em atraso, de 

exercícios anteriores, de recálculos, de 

acumulados), de acordo com as informações 

constantes da base de dados funcionais e 

financeiros do agente público municipal. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.173 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Criar, atualizar, excluir e consultar, os 

lançamentos de rendimentos e descontos 

associados aos agentes públicos, mantendo 

histórico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.174 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar o lançamento de rubricas por 

periodicidade. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.175 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir validação de inclusões de eventos 

excludentes, como por exemplo, gratificação 

gabinete X horas suplementares. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.176 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Disponibilizar rotina automática de auditoria 

de cálculo da folha de pagamento, dirigida 

pelo usuário, contemplando todas as fases 

previstas no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.177 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Criar, atualizar e ter disponível a tabela de 

limites mínimos e máximos de lançamentos 

de valores e referências para códigos de 

rendimentos / descontos, indicando, através 

de alertas, os excessos na fase de validação 

desses lançamentos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.178 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a incorporação de verbas ao cálculo 

de proventos de aposentadoria de forma 

parametrizável. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.179 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Exibir ao usuário uma projeção do impacto 

financeiro quando um processamento da 

folha já executado precisar ser reprocessado. 

Essa projeção deve exibir o valor processado 

originalmente, o novo valor, a diferença 

apurada, o total já gasto no ano e a previsão 

de gasto considerando uma variação mensal 

igual à diferença apurada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.180 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o processamento da folha, com 

restrição de verbas e regras de cálculo, de 

forma parametrizável. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.181 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a associação de um agente público a 

uma determinada classificação contábil, 

previamente cadastrada, para fins de 

apropriação da folha. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.182 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a emissão do demonstrativo de 

pagamento (contracheque) individual, 

permitindo consulta por mês de exercício e 

impressão, assim como a exportação dos 

dados por meio de arquivo texto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.183 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a extração de um relatório que 

contenha a listagem dos valores pagos em 

um período (de - até) informado no momento 

da geração do relatório, para fins de custeio 

de cursos, diárias, passagens e ajudas de 

custo. Deve ser possível parametrizar esse 

relatório para incluir novas verbas, a critério 

do usuário, de forma que novos elementos de 

custeio possam ser listados. O relatório deve 

apresentar a quantidade de agentes públicos 

auxiliados, os valores pagos, divididos por 

meses e anos de exercício e o código da 

verba utilizada. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.184 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a geração de relatório que contenha 

os valores processados e enviados com 

sucesso ou rejeitados para o banco para 

pagamento de agentes públicos, entidades 

consignatárias e depósitos judiciais. O 

relatório deve conter a listagem de agentes 

públicos pagos (BM e nome), de entidades 

pagas (código e nome), a unidade funcional 

pagadora (código e descrição), a conta 

corrente que recebeu os valores no caso de 

depósitos judiciais e os valores pagos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.185 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir controle de agentes públicos com 

líquido negativo (descontos devidos no salário 

são maiores que o valor bruto recebido). O 

relatório deve conter minimamente o agente 

público afetado (BM, nome e órgão de 

lotação), o valor negativo, a remuneração 

bruta do agente público, o somatório dos 

descontos e o registro da contrapartida. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.186 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir geração de informações (relatórios / 

arquivos) de informações sociais e 

recolhimentos (RGPS / RPPS / RAIS / DIRF / 

GRPS / RDE / RDT / informe de rendimentos 

/ CAGED / GFIP/ SEFIP / PIS / PASEP / 

MANAD/e-Social) de forma individual ou 

coletiva, considerando agentes públicos 

municipais com um ou mais vínculos, 

integrado com os módulos de licença médica, 

situação funcional, entre outros relevantes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.187 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a geração de relatórios que exibam a 

comparação entre os processamentos da 

folha de cada mês em um período. O 

comparativo deve exibir os valores de todas 

as rubricas de pagamento, incluindo 

patronais, e os totais de vencimentos, 

descontos e líquido. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.188 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a geração de um relatório contendo 

informações sobre o gasto com folha de 

pagamento. Esse relatório deve permitir a 

visualização dos dados por categoria do 

agente público, lotação (código e descrição) e 

cargo (código). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.189 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Inibir lançamentos, mesmo no processamento 

da folha, de valores que tenham excedido os 

limites máximos ou que tenham ficado abaixo 

dos limites mínimos previamente cadastrados 

para cada rubrica. Deve ser emitido alerta 

para estes casos. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.190 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o cadastro das alíquotas para cálculo 

do fundo de garantia (FGTS), regimes de 

previdência próprio e privado (RGPS e 

RPPS), do imposto de renda, contribuições 

sindicais e seguro contra acidente de 

trabalho, entre outros descontos legais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.191 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir que sejam feitos os cálculos dos 

valores médios a serem pagos para uma 

verba, conforme parametrização das regras 

de cálculo. Essa funcionalidade cobre a 

necessidade de cálculo de valores baseados 

na média recebida por um agente público de 

determinada verba em determinado período. 

A aplicação ou não da média deverá ser 

determinada na respectiva regra de cálculo, 

por meio de parametrização que possa ser 

ajustada quando necessário, sem afetar os 

processamentos já concluídos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.192 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Emitir relatório de impacto financeiro referente 

a cálculo (Simulado ou definitivo) de reajustes 

salariais, evidenciando o impacto financeiro 

total e o impacto financeiro por verbas. O 

relatório deverá apresentar os impactos 

financeiros para cada mês, no caso de 

reajustes com períodos escalonados (ou seja, 

com mais de uma data de vigência). 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.193 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir que sejam retidos valores lançados 

para pagamento de um ou mais agentes 

públicos, a critério do usuário, para fins de 

inspeção desses valores. Os valores retidos 

poderão ser liberados a qualquer tempo. Uma 

vez retidos, esses valores não poderão ser 

contabilizados ou processados na folha de 

pagamento até que sejam liberados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.194 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir que sejam efetuados lançamentos 

para processamento em folhas de pagamento 

futuras, referentes a meses posteriores 

àquele de exercício. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.195 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a geração e o envio dos arquivos 

bancários para a instituição financeira 

previamente cadastrada no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.196 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possuir funcionalidade que permita processar 

a folha de pagamento a partir de critérios 

como código de natureza orçamentária da 

verba de pagamento, fonte orçamentária, 

fonte de recursos, centro de custo e 

instituição destino do recurso (instituição 

financeira, depósito judicial). Deve ser 

possível gerar relatório com resultados deste 

processamento. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.197 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir que sejam cadastrados os centros de 

custo contábeis, informando-se o código e a 

descrição do centro de custo e permitindo a 

associação de cada centro a um ou mais 

órgãos da PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.198 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir o cálculo dos valores devidos para 

fins de pensões alimentícias, descontos 

legais, incidentes sobre as pensões, geração 

de contracheque e crédito ao beneficiário no 

processamento da folha de pagamento do 

agente público. Deve também efetuar a 

geração de contracheque individual para cada 

alimentando relacionado com o agente 

público processado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.199 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Efetuar os pagamentos das parcelas 

remuneratórias do agente público de acordo 

com a opção de composição remuneratória 

selecionada por ele (exemplo: recebimento 

pelo cargo efetivo + gratificações de cargo 

comissionado, recebendo integralmente pelo 

cargo comissionado, etc.). Cada opção 

remuneratória poder ser parametrizada e 

disponível para seleção pelo agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.200 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Possibilitar a definição de parâmetros para 

emissão de alertas quando o montante da 

verba pago, a determinado agente público ou 

grupo, ultrapassar determinado valor. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.201 

Cálculo de Folha 

de Pagamento 

Permitir a definição de regras que 

impossibilite um percentual desconto em folha 

maior que o estipulado (ex: desconto máximo 

de 10% do salário bruto). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.202 

Características 

Gerais 

Permitir agrupar as aplicações desenvolvidas 

em um Portal Web com acesso via Intranet e 

Internet. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.203 

Características 

Gerais 

Permitir criação de pesquisas (consulta / 

relatório) ad hoc sem programação de forma 

parametrizável. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.204 

Características 

Gerais 

Permitir criação de pesquisas no banco de 

dados e a publicação das mesmas (consulta / 

relatório) pré-construídas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.205 

Cargos e 

Salários 

Permitir o controle e registro das informações 

referentes à constituição das carreiras, 

vinculando os cargos, empregos e funções 

que as integram. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.206 CIPA 

Permitir o cadastro de sugestões via web, 

pelos agentes públicos de sugestões para a 

SIPAT e sugestões para a comissão de 

segurança. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.207 CIPA 

Prover ao usuário cadastros para controle e 

realização do processo eleitoral da CIPA, 

contemplando o cadastro de comissões, dos 

candidatos, mecanismo para votação via 

Web, além de efetuar a devida apuração dos 

votos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.208 CIPA 

Permitir a candidatura dos candidatos pela 

Web. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.209 CIPA 

Permitir a consulta dos prazos para término 

do mandato da CIPA em exercício e deve 

emitir notificações por e-mail em tela aos 

componentes da CIPA sobre o término do 

mandato. O período a partir do qual as 

notificações deverão ser enviadas, a 

periodicidade de envio e o texto deverão ser 

parametrizados no sistema, origem (local 

onde realizou o evento). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.210 CIPA 

Permitir a emissão dos seguintes 

documentos: cursos de segurança no 

trabalho aplicados (contendo data de 

aplicação, número de participantes, BM e 

nome do responsável pelo curso), termo de 

convocação eleitoral (para posse dos eleitos 

em uma CIPA, contendo data de convocação 

e BM e nome dos convocados), atas de 

posse dos eleitos para a CIPA (contendo data 

de posse, BM e nome dos eleitos e campo 

para assinatura) e atas de reuniões da CIPA 

que tenham sido executadas (contendo data, 

nome e BM dos participantes, lista dos itens 

discutidos e campo para assinatura dos 

participantes). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.211 CIPA 

Permitir a geração de histórico das CIPAs 

criadas. O histórico deve conter a data de 

criação e de extinção da CIPA, a BM e o 

nome dos integrantes e a data de eleição dos 

integrantes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.212 CIPA 

Permitir a geração de relatório que exiba 

dados sobre os projetos de prevenção e 

segurança do trabalho aplicados por uma 

CIPA. O relatório deve conter a quantidade de 

projetos executados por mês, a quantidade 

de agentes públicos afetados, o tempo 

mínimo, máximo e médio de duração do 

projeto e o quantitativo de projetos 

executados por localidade. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.213 CIPA 

Permitir o cadastro das Comissões Internas 

de Prevenção de Acidentes (CIPAs), onde 

deve ser possível informar o número de 

componentes, a data de início do mandato 

dos componentes, a data de início do próximo 

processo eleitoral (calculada 

automaticamente a partir da data de início e 

da duração padrão do mandato da comissão 

em exercício), data fim do mandato (também 

calculada automaticamente) e a descrição do 

local onde a eleição da CIPA ocorreu. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.214 CIPA 

Permitir o cadastro dos integrantes de uma 

CIPA, informando a BM, o nome, a função e o 

período de mandato do mesmo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.215 CIPA 

Permitir o cadastro dos itens do processo 

eleitoral das CIPAs, permitindo que sejam 

cadastrados integrantes das comissões 

candidatas (BM, nome e órgão de lotação), 

do formulário de votação a ser utilizado via 

portal na Internet para eleição da comissão e 

das principais propostas de cada comissão 

para consulta pelo eleitor. O sistema também 

deve permitir a apuração dos votos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.216 CIPA 

Permitir o registro dos cursos com 

participação dos integrantes da CIPA, onde 

deve ser possível informar a data de início e 

conclusão do curso, a BM e o nome dos 

cipeiros que participaram, o código do 

mandato da CIPA em exercício e o local de 

realização do curso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.217 CIPA 

Permitir que os agentes públicos enviem 

sugestões para aproveitamento na 

planejamento da Semana de Interna de 

Prevenção de Acidentes (SIPAT). A sugestão 

deverá ser enviada por meio de texto livre 

informado pelo agente público solicitante e 

deverá estar disponível para os integrantes 

da CIPA avaliarem se a aproveitam ou não. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.218 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Competência 

Permitir a inclusão e atualização das 

habilidades, competências, conhecimentos e 

experiências dos agentes públicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.219 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Competência 

Permitir a identificação de vagas em aberto 

na hierarquia de unidades funcionais da 

PMBH, com a visualização dos 

conhecimentos, habilidades e competências 

específicos da vaga. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.220 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Competência 

O sistema deve possibilitar o mapeamento, 

identificação, controle e registro do perfil 

profissional das áreas / unidades funcionais, 

pontuando informações como tempo de 

experiência do grupo de agentes públicos, 

habilidades, capacidades e conhecimentos 

mais recorrentes, perfil etário e de gênero. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.221 Consignações 

Permitir formação e controle de cadastro de 

entidades consignatárias e / ou conveniadas 

por CNPJ (exemplo: entidades educacionais, 

bancos e seguradoras). O cadastro deve 

possuir campos distintos para nome fantasia, 

razão social, endereço, telefone de contato e 

e-mail da instituição e também deve ser 

possível informar em campos distintos o 

nome, e-mail e telefone de contato do 

responsável pela entidade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.222 Consignações 

Possibilitar a parametrização (criação, 

alteração e exclusão) de limites de descontos 

sobre a margem consignável (composição do 

somatório de diversas rubricas de 

pagamento), de acordo com a legislação, que 

poderão ser aplicados sobre a remuneração 

dos agentes públicos. Esses limites poderão 

ser parametrizados a qualquer momento, de 

acordo com as alterações em legislação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.223 Consignações 

Permitir cadastro/exclusão e carga através de 

arquivos previamente formatados de 

descontos pelas consignatárias com dados do 

agente público / empregado municipal da 

PMBH, e dados das consignações tais como: 

identificação do agente público municipal, 

identificação da instituição consignante, verba 

de desconto, data da inclusão da 

consignação, data de início da consignação, 

data fim da consignação, quantidade de 

parcelas (quando for o caso), valor ou 

percentual, indicativo de operação desejada 

no cadastro (inclusão / alteração / exclusão), 

campo texto para observações e emitir 

relatórios sobre estas informações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.224 Consignações 

Permitir exportação de dados relativos à 

consignação por meio de arquivos texto, de 

forma parametrizável. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.225 Consignações 

 Permitir a emissão de relatório, por tipo de 

consignação, que contenha a percentual e 

valor da margem utilizada, percentual e valor 

da margem disponível, inclusive, indicando os 

agentes públicos que já ultrapassaram os 

limites. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.226 Consignações 

Permitir a contagem de tempo de contribuição 

do agente público, para fins de concessão de 

benefícios, conforme parametrização de 

regras de contagem de tempo. Essa 

contagem deverá levar em consideração a 

frequência do agente público, as mudanças 

de cargo e nível, o ingresso no Município. 

  



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 86 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.227 

Controle de 

Acesso 

O sistema deve possuir mecanismo de 

autenticação/acesso único e centralizado 

para todos os módulos de RH com as devidas 

permissões de acesso, sem a necessidade de 

login/logoff ao mudar de módulo. 
  

Permitir o controle de acesso do usuário ao 

sistema utilizando autenticação com senhas. 

Para as opções do sistema de RH a senha 

deve ser propagada sem a necessidade de 

logar novamente.  

2. Recursos 

Humanos 
2.228 

Controle de 

Acesso 

A senha deve ser verificada por meio de 

mecanismo que impeça fraudes de repetição, 

interceptação ou quebra de integridade na 

comunicação entre o cliente e o agente 

público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.229 

Controle de 

Acesso 

Registrar falhas de login, indicando o número 

de tentativas realizadas. O mecanismo de 

autenticação do usuário deve bloquear o 

acesso após número definido de tentativas de 

login com falha. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.230 

Controle de 

Acesso 

O sistema deve possuir a funcionalidade de 

grupos de acesso. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.231 

Controle de 

Acesso 

Exibir / ocultar telas e campos de tela em 

função do perfil do usuário atendendo a 

necessidade de visão diferenciada de dados 

por parte dos usuários. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.232 Dependentes 

Permitir consultas com parametrização por 

diversas variáveis, combinação destas, do 

cadastro de dependentes, tais como relação 

de agentes públicos municipais com 

dependentes e relação de dependentes por 

tipo de dependência, por diversas ordens de 

classificação, a ser determinada pelo usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.233 Dependentes 

Manter histórico de alterações no conjunto de 

dependentes que um agente público tem ou 

teve, permitindo identificar os que deixaram 

de ser dependentes, os que passaram. O 

histórico deve mostrar quais dados foram 

alterados, por quem (BM e nome) e quem 

momento (data, hora, dia, mês e ano). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.234 Dependentes 

Permitir a busca por dependentes de agentes 

públicos cadastrados no sistema por meio do 

CPF, RG, nome, data de nascimento ou 

filiação. A pesquisa deve permitir a busca por 

um termo completo ou por parte (Exemplo: 

CPF "080.123.456-78 OU "080""; nome "José 

da Silva Xavier" OU "da Silva"). 
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2. Recursos 

Humanos 
2.235 Dependentes 

Cadastrar os dependentes de um agente 

público, registrando os seguintes dados do 

dependente: nome, CPF, RG, sexo, grau de 

parentesco com o agente público, número da 

carteira de vacinação, data de nascimento, 

data de óbito, grau de escolaridade, tipo de 

invalidez, data a partir da qual a invalidez foi 

diagnosticada, estado civil, tipo de 

dependência, data a partir do qual a 

dependência passou a vigorar, dados 

universitários do dependente (nome da 

instituição de ensino, curso e período em que 

esteja matriculado, tipo de prescrição da 

dependência e data de prescrição). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.236 Dependentes 

Permitir cálculo automático da data de 

prescrição de dependência. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.237 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar o registro, mapeamento, controle 

e acompanhamento de necessidades 

(inclusive programas estratégicos) de 

educação profissional na PMBH, por órgão, 

unidade funcional. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.238 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o mapeamento da força de trabalho 

atual, independente do regime jurídico de 

trabalho ou tipo de vínculo com o Município, 

classificada por cargo, atividade exercida, 

lotação, local de efetivo trabalho e tempo de 

serviço. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.239 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir minimamente o registro do perfil 

profissional necessário, com conhecimentos e 

experiência profissional, classificados por 

cargo, atividade e lotação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.240 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar a emissão de informações 

qualitativas de discrepâncias entre 

habilidades exigidas e habilidades 

apresentadas pelos agentes públicos lotados 

em diversas unidades funcionais da PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.241 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir registro de perfil profissional com 

todos os cursos que o agente público/servidor 

deverá participar, classificado por cargo, 

atividade e lotação.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.242 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a inserção, alteração e controle do 

cronograma anual/semestral dos 

cursos/eventos e a sua publicação via web. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.243 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o controle e acompanhamento de 

requisições descentralizadas de educação 

profissional, tanto das unidades funcionais da 

PMBH, como dos agentes públicos 

municipais. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.244 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir controle e acompanhamento de 

programas, catálogo de eventos de 

treinamentos ofertados com descrição, tais 

como: objetivos do treinamento / 

desenvolvimento, duração / carga horária, 

número de módulos, pré-requisitos, custos 

envolvidos, material de apoio necessário, 

metodologia, resultados esperados, interno / 

externo, tipo (presencial / à distância, aberto 

ou fechado), quantidade de vagas, se 

contratado junto a terceiros, instrutores. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.245 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que seja possível cadastrar, para fins 

de registro, os contratos de terceiros, os 

convênios tais como entidades prestadoras 

de serviços, tipos de serviços / instrutores / 

tutores, com código, descrição, histórico, 

custo e performance (valor numérico 

percentual) da instituição/empresa. Deverá 

haver interface com o SISTEMA DE GESTÃO 

DE CONTEÚDO CORPORATIVO para que 

seja possível associar o cadastro de um 

contrato/convênio à digitalização de cópia 

física do mesmo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.246 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que os agentes públicos possam se 

inscrever via portal na Internet para um ou 

mais treinamentos. No ato da inscrição o 

agente público poderá buscar o treinamento 

que esteja cadastrado para o seu tipo de 

carreira e poderá efetuar uma solicitação para 

inscrição. Essa solicitação deverá ser 

recebida pelo chefe imediato deste agente 

público que então deverá ser capaz de 

aprová-la ou não. O agente público poderá ter 

acesso ao treinamento somente se teve sua 

inscrição autorizada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.247 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar o registro e a visualização da rede 

de multiplicadores dos treinamentos 

efetuados, e dos agentes públicos que 

usufruíram de licença para atividade de 

aperfeiçoamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.248 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o registro e o acompanhamento e 

avaliação do curso/evento, o instrutor, o 

participante (quantitativa e qualitativamente) 

através de critérios parametrizados pelo 

próprio usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.249 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a geração de relatório gerencial 

contendo as seguintes informações (por 

unidade funcional, por temas, cursos ou por 

participante): gastos com treinamento, 

número de inscritos, número de concluintes, 

percentual de presença, percentual de 

evasão, informações sobre desempenho dos 

treinados, entidade e do instrutor 
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(porcentagem de inscritos com em faixas de 

nota, divididas em dezenas), informações 

sobre o ambiente de formação (tamanho da 

sala, material de apoio existente, descrição 

de ocorrências do evento e capacidade) para 

treinamentos presenciais ou sobre nível de 

acesso no caso de treinamento via Internet, 

quantidade de material de apoio publicado ou 

disponibilizado para baixa pelo inscrito e 

descrição do ambiente de TI requerido 

(capacidade de acessos / tipo de rede / 

pontos de apoio, sistemas de avaliação 

utilizados). 

2. Recursos 

Humanos 
2.250 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir alimentação de currículo do agente 

público / empregado municipal com eventos 

onde o mesmo obteve o aproveitamento no 

mínimo satisfatório. Atualizar o banco de 

dados do agente público, acrescentando em 

suas qualificações a realização do 

curso/evento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.251 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir as informações dos cursos realizados 

na plataforma EAD da Prodabel (Moodle via 

integração) e treinamentos presenciais sejam 

cadastradas no currículo de treinamento do 

agente público. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.252 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o cadastro de modelos de certificado 

e listas de participação em treinamentos e 

deve permitir associá-los a um ou mais 

treinamentos para geração automática 

desses documentos, para cada participante. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.253 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Contabilizar o total de horas gastas por um 

agente público em treinamentos e deve 

informar qual é o saldo de horas disponíveis, 

baseando-se no limite de horas previamente 

cadastrado para o agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.254 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o registro dos dados de convênios 

firmados com instituições de ensino, onde 

deve ser possível informar o código e o nome 

da instituição de ensino, o percentual de 

desconto permitido, a descrição dos objetos 

dos termos de convênio e prorrogação e de 

suas respectivas datas de início, prazo de 

encerramento, descrição das obrigações dos 

participantes e relação de agentes públicos 

beneficiados (BM, nome e quantidade total), 

obrigação dos partícipes, relação de 

beneficiados - numérico e nominal, entre 

outros. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.255 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar o registro de salas, materiais / 

equipamentos para fins de treinamento, bem 

como agendamentos e situações: 

programadas / em utilização / liberadas, 

capacidade das salas, demais ambientes, 

entre outros.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.256 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar a emissão de relatórios de 

aproveitamento e desempenho dos agentes 

públicos / empregados municipais, aos 

gerentes imediatos.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.257 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o cadastro dos dados dos instrutores 

de treinamentos. Esses dados são nome, 

sexo, telefone de contato, e-mail de contato, 

código e nome da empresa que provê o 

treinamento. Se o instrutor for agente público 

do município, os dados devem ser buscados 

do sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.258 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Controlar custos de treinamento, tais como: 

hora / aula de instrutor / tutor, equipamentos, 

salas / auditórios.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.259 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir visualizar e emitir a relação de 

agentes públicos que obtiveram licenças para 

aperfeiçoamento profissional, para curso, 

aproveitamento, tema, tese, entre outros. A 

relação deve apresentar os dados agrupados 

por órgão, localidade, período, carreira, cargo 

e função. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.260 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a inclusão e a visualização de dados 

de todos os agentes públicos que 

participaram de cursos, palestras, 

treinamentos, com o aproveitamento, tema 

dentre outros. A relação dos agentes públicos 

deve apresentar os dados agrupados por 

órgão, localidade, período, carreira, cargo e 

função. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.261 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a compatibilização dos agentes 

públicos inscritos como requisito do 

curso/evento, perfil do agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.262 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a visualização gráfica do 

planejamento do desenvolvimento anual do 

agente público, possibilitando visualizar o 

concluído e o não concluído, com regras de 

permissão de acesso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.263 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir acesso de todos agentes públicos / 

empregados municipais, observando as 

regras e os níveis de segurança, da base de 

conhecimento (inclusive em Web).  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.264 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Cadastrar e  controlar  editais / processos 

seletivos com registro mínimo de forma de 

seleção, órgão solicitante, número de vagas, 

cargos e especialidades ofertadas, controle 

de autorizações para realização de edital / 

processo seletivo, homologação, validade do 
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edital, número de inscritos, controle de fases 

(datas de realização / número edital / datas 

de publicação no diário oficial / data de 

divulgação de resultados / publicação de lista 

de aprovados / entrega de títulos / recursos 

solicitados / publicação dos recursos / 

publicação de lista definitiva de aprovados e 

classificação), porcentagem de vagas para 

portador de deficiência, regras de desempate, 

tratamento de aplicação de ações judiciais e 

comissão organizadora (funções / 

avaliações).  

2. Recursos 

Humanos 
2.265 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a interação com a plataforma Moodle 

ou Plataforma utilizada para EAD pela 

PRODABEL. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.266 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir realizar para "Prêmio Inovar" as 

seguintes atividades: Cadastrar e controlar  

editais / processos seletivos com registro 

mínimo de forma de seleção, fases do 

processo, condições para participação, órgão 

solicitante, número de vagas, cargos e 

especialidades ofertadas, controle de 

autorizações para realização de edital / 

processo seletivo, homologação, validade do 

edital, número de inscritos, controle de fases 

(datas de realização / número edital / datas 

de publicação no diário oficial / data de 

divulgação de resultados / publicação de lista 

de aprovados / entrega de títulos / recursos 

solicitados / publicação dos recursos / 

publicação de lista definitiva de aprovados e 

classificação), porcentagem de vagas para 

portador de deficiência, regras de desempate, 

tratamento de aplicação de ações judiciais e 

comissão organizadora (funções / 

avaliações). As informações referentes aos 

participantes da PMBH devem ir para o 

currículo do servidor.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.267 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o controle de tempo de liberação 

para novo curso/evento do agente público, 

incluindo o agente público que 

desistiu/abandonou ou foi reprovado de 

acordo com o termo de compromisso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.268 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Associar a um agente público recém-admitido 

um currículo de treinamento previamente 

cadastrado, baseando-se no tipo de carreira e 

no nível em que o agente público tenha sido 

alocado. Essa associação deve então ficar 

disponível ao supervisor imediato do agente 

público que poderá aprová-la ou rejeitá-la 

mediante justificativa. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.269 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a geração de relatório contendo a 

listagem de itens cadastrados em cada Plano 

Anual de Desenvolvimento do Agente público 

e também permitir a listagem de todos os 

planos vinculados a determinado treinamento 

ou item de desenvolvimento cadastrado no 

plano. A listagem deve conter a unidade 

funcional que cadastrou o plano (código e 

descrição), o código do plano, o código de 

cada item do plano e a descrição de cada 

item do plano. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.270 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que as unidades funcionais possam 

cadastrar o Plano Anual de Desenvolvimento 

do Agente Público. No cadastro do sistema 

deve registrar o código da unidade funcional 

que está fazendo o cadastro e deve permitir 

que sejam informados o código para o plano, 

uma descrição e uma lista de itens que 

deverão ser executados pela unidade 

funcional para capacitação dos agentes 

públicos. Cada item deve conter um código, 

uma descrição do item e uma descrição da 

meta a ser alcançada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.271 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar o registro das habilidades exigidas 

para o desempenho de determinado cargo. 

Deve ser possível a avaliação de 

desempenho dos agentes públicos lotados 

em tais cargos, em relação a habilidade 

registrada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.272 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Possibilitar o registro de programas de 

educação profissional no Município, 

permitindo minimamente o registro de data de 

início e término, descrição, marcos do 

programa, registro dos agentes públicos 

participantes. Emissão de certificado do 

treinamento e validação externa do mesmo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.273 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o registro dos agentes públicos 

capacitados em determinado treinamento 

que, posteriormente, foram utilizados como 

replicadores desse mesmo treinamento. Esse 

registro deve ser criado por meio do 

cruzamento do histórico de treinamentos em 

que o agente público participou e o histórico 

de treinamentos por ele ministrados, 

apontando as ocorrências em que ele tenha 

sido um replicador/multiplicador. Deve ser 

possível gerar um relatório contendo esses 

registros, listando o BM e o nome do agente 

público, bem como os treinamentos em que 

ele tenha sido replicador/multiplicador. 

Também deve ser possível criar a relação 

entre replicadores multiplicadores que 

treinaram replicadores/multiplicadores, para 
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que seja possível visualizar a rede de 

multiplicação. 

2. Recursos 

Humanos 
2.274 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que os participantes e o executor de 

um treinamento possam avaliá-lo, de acordo 

com os critérios de avaliação previamente 

cadastrados. Essa avaliação ocorrerá em 

formulário de avaliação automaticamente 

criado pelo sistema, baseando-se nos 

critérios cadastrados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.275 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que seja gerado relatório contendo os 

resultados das avaliações de um treinamento, 

efetuadas conforme critérios previamente 

cadastrados para o treinamento em questão. 

O relatório deve gerar lista o código do 

treinamento, sua descrição, o período em que 

foi ministrado, o BM e o nome do instrutor, o 

número de vagas abertas, o número de vagas 

preenchidas e o somatório das respostas por 

cada tipo/critério de avaliação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.276 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que sejam cadastrados um ou mais 

critérios de avaliação de treinamentos 

associando-os ao treinamento previamente 

cadastrado. No cadastro dos critérios deve 

ser possível informar a descrição e a lista de 

valores possíveis para o critério em questão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.277 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que sejam visualizados em tela ou 

por meio de relatórios as datas para as quais 

um ou mais treinamentos tenham sido 

marcados. A visualização deve ser possível 

por treinamento e / ou por período de 

pesquisa (de - até). Também deve ser 

possível exportar os dados para arquivos 

formatados para visualização em portais na 

Internet. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.278 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o cadastro de treinamentos para fins 

de qualificação profissional, qualificação 

gerencial, formação e desenvolvimento do 

agente público. No cadastro deve ser possível 

informar o código do curso a ser aplicado, o 

código e a descrição da ementa, o tema, o 

custo, a carga horária, a duração, o código do 

item de programação orçamentária, a 

descrição dos materiais e equipamentos 

necessários, o número de módulos, o tipo 

(presencial ou via Internet), a quantidade de 

vagas, se foi contratado junto a terceiros 

(informando-se o código e o nome do 

terceiro), descrição do ambiente de TI 

requerido (capacidade de acessos / tipo de 

rede / pontos de apoio, sistemas de avaliação 

utilizados) e o perfil de agente público ao qual 

o treinamento se aplica. No cadastro do perfil, 

deve ser possível informar as carreiras, a 

área de atuação o cargo e a função 

associados ao perfil em questão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.279 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir que seja possível criar um repositório 

de vídeos e livros digitais para acesso pelos 

agentes públicos, com o objetivo de 

complementar os treinamentos. O cadastro 

de cada item deve permitir informar o código, 

o nome, a descrição e o tipo (filmes, vídeo-

aulas, livros, artigos e crônicas). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.280 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Registrar o histórico de treinamentos em que 

um agente público foi inscrito, informando se 

o treinamento foi concluído, se está em 

andamento ou se houve evasão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.281 Desligamento 

Permitir o armazenamento e upload de 

documento de óbito. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.282 Desligamento 

Permitir a emissão de requerimentos de 

desligamento de forma descentralizada, seja 

a partir dos agentes públicos (requerimento 

de desligamento por vontade do agente 

público) ou das chefias (requerimento de 

desligamento ex ofício), não se limitando aos 

requerimentos de desligamento e termos 

rescisórios, contendo minimamente a data e o 

motivo do desligamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.283 Desligamento 

Permitir a emissão dos atos de desligamento / 

laudas contendo minimamente a data, o 

motivo do desligamento e a legislação que 

embasou o ato. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.284 Desligamento 

Permitir o registro e o controle de todo o 

processo de desligamento, gerenciando e 

garantindo a manutenção do histórico de 

eventos relacionados a um agente público. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.285 Desligamento 

Permitir registrar a lista de direitos e deveres 

que devem ser observados no momento do 

desligamento do agente público. Nesse 

registro devem ser informados o código, a 

descrição e tipo (direito ou dever) do item. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.286 Desligamento 

Associar um ou mais deveres e direitos aos 

diversos tipos de desligamento previamente 

cadastrados no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.287 Desligamento 

Permitir registrar os tipos de desligamento, 

não se limitando a Exoneração, Demissão e 

Término de Contrato, informando o seu 

código e sua descrição. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.288 Desligamento 

Permitir registro e acompanhamento dos 

processos administrativos disciplinares que 

tenham sido abertos para um agente público, 

de forma que seja possível identificar se um 

agente público está ou esteve envolvido em 

algum processo desse tipo. O registro deve 

apresentar o código do processo, a descrição, 

a motivação, a data de instauração e o status. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.289 Desligamento 

Disponibilizar relatórios de informações 

relacionadas ao desligamento de agentes 

públicos, como Entrevistas de Desligamento 

realizadas com respostas consolidadas, 

servidores em situação de abandono de 

cargo, contratos com término iminente, etc. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.290 Desligamento 

Permitir a identificação automática dos 

agentes públicos que, de acordo com as leis 

específicas, parametrizadas por meio de 

regras no sistema, possuem a possibilidade 

ou não de prorrogação de seus Contratos 

(Contratos de Estagiário, Contrato 

Administrativo) com o Município. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.291 Desligamento 

Processar automaticamente o desligamento 

quando há o fim do período de contrato, 

providenciando o bloqueio automático do 

agente público e a consequente retenção no 

pagamento para períodos subsequentes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.292 Desligamento 

Permitir que o servidor preencha a entrevista 

de desligamento, via portal, com conteúdo a 

ser definido no sistema, envio de 

comprovante de realização e emissão de 

relatório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.293 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a consulta da contagem de tempo do 

agente público, registrada conforme 

parametrização do sistema. Na consulta deve 

ser possível visualizar o tempo já 

contabilizado (em anos, meses e dias). 

Também deve ser possível extrair o relatório 

para um ou mais agentes públicos. 

Possibilidade de consulta pelo servidor via 

portal do servidor. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.294 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a contagem de tempo de contribuição 

do agente público, para fins de concessão de 

benefícios, conforme parametrização de 

regras de contagem de tempo. Essa 

contagem deverá levar em consideração a 

frequência do agente público, as mudanças 

de cargo e nível, o ingresso no Município. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.295 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a execução de promoções e 

progressões de agentes públicos, conforme 

regras a serem parametrizadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.296 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a geração de relatório que liste os 

benefícios concedidos a agentes públicos que 

tenham expirado, que vão expirar dentro de 

determinado período, com as respectivas 

datas de expiração. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.297 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a parametrização das regras de 

validação da permissão de recebimento de 

benefícios por parte dos agentes públicos que 

estejam em estágio probatório. Por meio 

dessas regras, o sistema deverá validar se o 

agente público em estágio probatório tem 

direito ao recebimento do benefício, 

impedindo que ele seja registrado, no caso 

desse direito não existir. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.298 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a vinculação e a desvinculação de 

gratificações previamente cadastradas no 

sistema e de seus respectivos benefícios 

(também cadastrados no sistema) a um ou 

mais cargos ou carreiras, bem como os 

respectivos impactos financeiros na folha total 

e por verba. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.299 

Direitos do 

Agente público 

Possuir funcionalidade que identifique quando 

um agente público tiver alguma vantagem, 

benefício ou desconto removido, de forma a 

efetuar os devidos ajustes em folha de 

pagamento e na contagem de tempo para 

aposentadoria. Essa funcionalidade deverá 

ser parametrizada no sistema, permitindo a 

relação entre a remoção do benefício, 

vantagem ou desconto e a folha de 

pagamento e a contagem de tempo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.300 

Direitos do 

Agente público 

Controlar tempo e valor de contribuição dos 

agentes públicos à disposição e licença sem 

vencimento.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.301 

Direitos do 

Agente público 

Permitir o registro/gerenciamento dos pedidos 

de informações preliminares ao processo de 

aposentadoria. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.302 

Direitos do 

Agente público 

Permitir que o cadastro ou alteração da 

situação funcional de um ou mais agentes 

públicos, modifique automaticamente a 

situação de recebimento de remuneração do 

servidor. As alterações efetuadas devem ter 

impacto imediato na contagem de tempo do 

agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.303 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a geração dos termos para aviso 

prévio, rescisão, dispensa, demissão, 

falecimento e dos recibos de homologação de 

rescisão, com o respectivo recibo de quitação 

de valores a receber do agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.304 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a parametrização das regras de 

acúmulo de cargos e verificação automática 

de licitude com bases nas regras 

determinadas, para fins de análise de 

processo de verificação de licitude de 

acúmulo de cargos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.305 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a parametrização de regras para 

verificação dos critérios de promoção de um 

agente público, quando a mesma for lançada 

no sistema. Essas regras devem permitir o 

cruzamento dos dados de tempo de efetivo 

exercício do agente público, escolaridade 

registrada em sistema e resultado e 

quantidade de avaliações de desempenho. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.306 

Direitos do 

Agente público 

Permitir a Simulação de impacto da 

concessão de uma promoção ou progressão 

em folha de pagamento, mostrando o valor 

estimado após a efetivação e mostrando a 

diferença em Reais e em pontos percentuais 

para o valor real da folha. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.307 

Direitos do 

Agente público 

Identificar, no momento de um lançamento de 

um evento funcional para um agente público, 

se ele é incompatível com outros já lançados 

ou com a situação funcional ou cargo do 

agente público. As regras de compatibilidade 

estarão parametrizadas no sistema, cabendo 

a ele verificá-las no momento do lançamento 

dos eventos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.308 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir a geração de relatório contendo 

quantitativo dos equipamentos (EPI, EPC e 

dosímetro) por localidade, fabricante, tipo, 

validade e outras variáveis, contendo os 

dados sobre sua utilização (dias utilizados, 

data início, data fim, localidades e 

manutenções). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.309 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o cadastro dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) a serem utilizados 

em cada localidade de trabalho cadastrada no 

sistema, informando- se o tipo de risco à 

saúde a ser evitado nessas localidades. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.310 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o cadastro dos Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC) a serem utilizados 

em cada localidade de trabalho cadastrada no 

sistema, informando- se o local de instalação 

e o projetista associado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.311 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o cadastro dos Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC) informando o 

fabricante, o modelo, a validade e a data de 

instalação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.312 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o cadastro dos dosímetros 

informando o fabricante, o modelo e a data de 

validade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.313 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o cadastro dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) informando o 

fabricante, o modelo, o certificado de 

aprovação, a validade e o tempo máximo de 

vida útil. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.314 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o registro das datas de distribuição e 

troca dos equipamentos (EPI, EPC e 

dosímetro), por agente público, das inspeções 

periódicas executadas (informando-se tipo de 

inspeção, data de execução e 

recomendações gerais após a inspeção), das 

manutenções periódicas (informando-se a 

data, o motivo e as recomendações pós 

manutenção) e da remoção do equipamento 

(informando-se a data, o motivo e o local para 

onde o equipamento foi levado). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.315 

Equipamento de 

Proteção 

Permitir o registro do histórico do uso de 

EPCs, EPIs e dosímetros. O histórico deve 

conter a data de utilização, o profissional que 

o utilizou (BM e nome) e o local de trabalho 

em que ele tenha sido utilizado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.316 

Estágio 

Probatório e 

Adaptação 

Emitir relatórios dos agentes públicos / 

empregados municipais, indicando o prazo de 

encerramento do seu estágio probatório ou 

adaptação, com a antecedência definida pelo 

usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.317 

Estágio 

Probatório e 

Adaptação 

Emitir relatórios contendo dados da ficha 

funcional (nome, idade, sexo, endereço, 

telefone de contato, data e número de 

admissão, cargo, unidade funcional do 

Município de lotação), com os registros e 

avaliações do agente público, no período de 

estágio probatório ou na adaptação. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.318 

Estágio 

Probatório e 

Adaptação 

Permitir a extração de relatório que indique a 

frequência de agentes públicos em estágio 

probatório (de acordo com critérios 

estabelecidos), informando aqueles que 

estejam infrequentes. O relatório deve 

apresentar a BM e o nome do agente público, 

a unidade funcional do Município onde ele se 

encontra lotado, o número de faltas e o 

percentual de presença. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.319 

Estágio 

Probatório e 

Adaptação 

Possibilitar registro dos dados dos agentes 

públicos em estágio probatório, permitindo 

minimamente registro do processo 

correcional, frequência, saúde do trabalhador, 

ingresso, pagamento e histórico funcional. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.320 

Estágio 

Probatório e 

Adaptação 

Registrar e ter disponível os resultados das 

avaliações de desempenho, próprias de 

estágio probatório ou adaptação, na 

periodicidade a ser informada pelo usuário 

avançado. Deve possuir interface com 

processos que utilizam a nota de avaliação de 

desempenho para concessão de 

remuneração e movimentação de carreira 

(promoção e progressão). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.321 

Cargos e 

Salários 

Permitir a atualização e disponibilização, de 

forma on-line, da evolução histórica dos 

cargos e funções vinculados à estrutura 

organizacional, por unidade funcional, da 

PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.322 Férias 

Controlar o processo de programação 

periódica de férias notificando os servidores 

que ainda não realizaram a programação, 

bem como o responsável (chefia imediata ou 

delegado/designado) que ainda não validou o 

período sugerido de férias. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.323 Férias 

Permitir a alteração da solicitação de férias 

pelo agente público, de acordo com o período 

aberto para a programação, observados os 

parâmetros legais de número de dias mínimo 

e máximo de gozo permitido, número de 

período de gozo permitido, limite de idade 

para fracionamento das férias (conforme 

vínculo). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.324 Férias 

O saldo de férias proveniente de interrupção 

deverá ser visualizado pelo servidor e chefia 

imediata para nova programação. O sistema 

deverá registrar e controlar o saldo de 

interrupção por período aquisitivo de férias 

pelo prazo de até 05 anos. Terminado os 5 

anos de guarda do saldo, deve-se zerar o 

saldo que completar os 5 anos primeiro. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.325 Férias 

Permitir que as chefias imediatas das 

unidades designem um substituto por período 

determinado para os tratamentos necessários 

de férias (programação, interrupção, etc.) no 

caso de afastamento temporário. O substituto 

poderá ser da mesma unidade de lotação ou 

outra (vertical e horizontal). Ao final do prazo 

a visualização retorna de forma automática 

para a chefia imediata da unidade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.326 Férias 

Permitir que as chefias imediatas das 

unidades deleguem outro(s) servidor(es), por 

período indeterminado, para os tratamentos 

necessários de férias (programação, 

interrupção, etc.) de todos os servidores da 

unidade ou servidores específicos. O servidor 

delegado poderá ser da mesma unidade de 

lotação ou outra (vertical e horizontal). 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.327 Férias 

Notificar todos os envolvidos sobre abertura 

da programação de férias, período aquisitivo, 

dentre outros. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.328 Férias 

Permitir o controle e acompanhamento das 

fases do processo de férias: período 

aquisitivo, direito a férias, requerimento, 

concessão / não concessão, reprogramação, 

interrupção, abono pecuniário (deferimento / 

indeferimento) e emissão de concessão de 

férias. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.329 Férias 

Efetuar o processamento automático em folha 

de pagamento das férias efetivadas de forma 

a garantir o pagamento dos valores devidos 

ao agente público e de forma a registrar o 

gozo dessas férias. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.330 Férias 

Controlar automaticamente a data de 

expiração dos dias de férias ainda não 

gozados pelo agente público, de acordo com 

a data de aquisição e o seu vínculo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.331 Férias 

Controlar a quantidade de dias de férias por 

período aquisitivo para diversos vínculos 

empregatícios, com opção de contagem em 

dias úteis ou corridos, com regras diferentes 

de concessão do direito. Por exemplo: o 

período de férias regulamentares dos 

servidores estatutários, com exceção de 

alguns cargos, será de 25 dias úteis ao ano, 

podendo no primeiro ano de exercício, ser 

gozado a partir do 11º mês. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.332 Férias 

Disponibilizar relatórios consolidados de 

previsão de férias por unidade funcional da 

PMBH (programação e escala de férias). 

  



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 101 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.333 Férias 

Permitir a alteração na programação de férias 

de modo descentralizado após validação da 

chefia imediata. O período poderá ser 

reprogramado com no mínimo 30 dias de 

antecedência (prazo deve ser 

parametrizável). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.334 Férias 

Permitir o registro pelo servidor no momento 

da programação de férias sobre as opções: 

gozo, férias em pecúnia ou adiantamento de 

oitenta e cinco por cento de sua remuneração 

líquida normal no mês anterior ao gozo das 

férias, conforme o vínculo e sua regra.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.335 Férias 

Permitir a consulta do saldo de férias pelo 

agente público, pelo chefe imediato do agente 

público e pelos usuários de RH. Nessa 

consulta devem ser apresentados a BM, o 

nome e o órgão de lotação do agente público, 

bem como a quantidade de dias de férias 

adquiridos utilizados no período de referência 

da consulta, a quantidade de dias não 

utilizados no mesmo período, a quantidade de 

dias a expirar e a data limite para gozo 

desses dias. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.336 Férias 

Permitir a geração de recibo de férias, com 

modelo previamente cadastrado no sistema, 

para os agentes públicos que desejarem 

obtê-lo. No recibo deverá ser possível 

minimamente listar a BM, o nome e a unidade 

funcional do agente público, bem como o 

período de gozo das férias para as quais o 

recebido está sendo gerado, o número de 

dias e os valores a serem pagos ao agente 

público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.337 Férias 

Permitir a geração de relatório que contenha 

a previsão de gozo de férias, baseada na 

data início do período de aquisição e baseada 

na data início de férias que já estejam 

programadas. O relatório deve conter o 

quantitativo e a descrição dos agentes 

públicos com previsão de entrada em férias, 

agrupados por unidade funcional à qual o 

agente público esteja vinculado e por período 

de gozo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.338 Férias 

Permitir a integração das informações dos 

processos de Férias Regulamentares com os 

processos de Licenças e Afastamentos, 

Controle de Frequência, Pensão Alimentícia e 

Benefícios, na medida em que as 

informações consumidas ou gerados por 

esses processos afetam uns aos outros. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.339 Férias 

Permitir a parametrização das regras de 

concessão de gozo de férias regulamentares 

e férias prêmio, de acordo com o cargo, a 

unidade funcional à qual o agente público 

esteja vinculado e o regime jurídico de 

trabalho. As regras devem ser mantidas e 

relacionadas com as respectivas datas de 

validade de acordo com a legislação de cada 

período. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.340 Férias 

Permitir a consulta e a geração de relatório 

das seguintes informações sobre férias 

registradas no sistema: período aquisitivo, 

período concessivo e data limite para gozo 

dos dias não gozados, bem como data de 

requisição, data de concessão, período de 

gozo, mudança no período de gozo, 

interrupção ou cancelamento de férias em 

curso e respectiva justificativa e registro da 

autorização para gozo de férias dada pelo 

gestor do agente público solicitante. O 

relatório deve conter o quantitativo e a 

descrição dos agentes públicos, agrupados 

por unidade funcional conforme os 

parâmetros solicitados pelo usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.341 Férias 

Contabilizar o saldo de férias de um agente 

público calculando com base na quantidade 

de dias adquiridos a cada mês trabalhado e 

na quantidade de dias usufruídos em férias. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.342 Férias 

Calcular automaticamente o período 

aquisitivo de férias com base nas informações 

do histórico funcional do agente público e por 

tipo de tempo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.343 Férias 

Permitir o registro e controle automático do 

cadastro de férias coletivas e recessos para 

determinados segmentos. Nesse cadastro 

deverão ser informados o período de gozo 

das férias bem como quais as unidades ou 

grupos de agentes públicos serão afetados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.344 Férias 

Permitir a solicitação de férias pelo agente 

público, de acordo com o período aberto para 

a programação, observados os parâmetros 

legais de número de dias mínimo e máximo 

de gozo permitido, número de período de 

gozo permitido, limite de idade para 

fracionamento das férias (conforme vínculo) e 

permitindo informar o seu substituto (tela de 

pesquisa e de solicitação de férias). O 

período de abertura de férias deve ser 

parametrizado, pois pode ocorrer mais de 

uma vez no ano. 

  



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 103 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.345 Férias 

Permitir o envio de e-mails de notificação do 

processo de férias para os envolvidos (agente 

público, chefia imediata, delegado, designado 

e RH) de acordo com modelo a ser definido. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.346 Férias 

Permitir a visualização do histórico de 

solicitação e gozo de férias pelo agente 

público, chefia imediata, delegado/designado 

e RH (Tela de pesquisa e de solicitação de 

férias). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.347 Férias 

Permitir a parametrização de tipo de férias 

(Tela de parâmetro de férias). Por exemplo: 

coletiva, administrativa, recesso ou misto 

(servidor que tira período férias coletiva e 

migra para administrativo ou vice-versa). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.348 Férias 

Gerar a concessão/aviso de férias com no 

mínimo 30 dias de antecedência, por meio de 

tela no sistema ou relatório a ser impresso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.349 Férias 

Possibilitar a previsão de impacto em folha de 

pagamento ao longo do tempo, considerando 

e sem se limitar aos eventos de concessão de 

férias regulamentares. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.350 Férias 

Permitir que seja possível registrar se o 

período de férias lançado será considerado 

para pagamento ou não (parametrizável). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.351 Férias 

O sistema deve controlar e permitir a 

visualização pelo servidor, gestor e RH do 

saldo de férias proveniente de 

interrupção/retorno antecipado pelo prazo de 

até 5 anos após a data de interrupção e deve 

registrar o saldo por período aquisitivo de 

férias. Terminado os 5 anos de guarda do 

saldo, deve-se zerar o saldo que completar os 

5 anos primeiro. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.352 Férias 

Notificar todos os envolvidos sobre abertura 

da programação de férias, período aquisitivo, 

dentre outros. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.353 

Fluxo de 

Trabalho 

Cadastrar, atualizar on-line e ter disponíveis 

os fluxos e processos de trabalho. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.354 

Fluxo de 

Trabalho 

Acompanhar os processos de trabalho com 

possibilidade de aprovação, rejeição, 

encaminhamento, anotações e uso de 

formulários. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.355 

Fluxo de 

Trabalho 

Verificar pendências, atrasos, tempo de 

respostas, históricos e comandos/ações 

gerados. Estas informações devem estar 

disponíveis através de relatórios e gráficos 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.356 

Fluxo de 

Trabalho 

Integrar todos os módulos por meio de 

workflow de todas as etapas envolvidas nos 

processos de gestão de RH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.357 

Fluxo de 

Trabalho 

Permitir a parametrização de avisos/ 

cobranças automáticas para aquelas 

demandas com prazo vencido ou a vencer. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.358 Frequência 

Integração do sistema de ponto eletrônico 

com a folha de pagamento, calculando 

automaticamente vantagens e descontos 

decorrentes da frequência do agente público, 

assim como a proporcionalização dos 

pagamentos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.359 Frequência 

Permitir a parametrização das escalas e 

horários, diferenciados por empresa, unidade 

funcional, carreira, cargo e vínculo funcional. 

As escalas poderão ter apuração diária, 

semanal ou mensal. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.360 Frequência 

Permitir o cadastro de ocorrências de 

frequência com as devidas parametrizações 

para contagem de tempo, benefícios (VT e 

VR), concessão de direitos (férias 

regulamentares, quinquênio, férias prêmio, 

progressão por mérito, dentro outras) e 

pagamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.361 Frequência 

Permitir que cada usuário realize o reset 

automático da senha, via web, por meio de 

confirmação de dados, ou recebimento de e-

mail/sms. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.362 Frequência 

Permitir o registro de compensação de horas 

não trabalhadas/estagiadas para determinado 

vínculo ou grupo de servidores com prazo de 

compensação previamente determinado 

(parametrizável). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.363 Frequência 

Permitir o cadastro dos relógios com número 

de IP, número de série, nome e endereço da 

unidade em que o relógio está instalado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.364 Frequência 

Permitir a integração dos dados processados 

no controle de frequências com o 

processamento da folha de pagamento, para 

que os descontos por motivo de falta ou 

pagamentos de adicionais por motivo de 

horas extras, entre outras situações de ponto, 

possam ser devidamente incluídos na 

remuneração do agente público. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.365 Frequência 

Permitir a inclusão de justificativas para 

abono e/ou exclusão de horas não 

trabalhadas, conforme critérios a serem 

definidos (parametrizável). A justificativa deve 

ser parametrizável ainda se deve ser 

visualizada por todo os usuários, ou grupo de 

usuários determinado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.366 Frequência 

Permitir planejamento e controle histórico de 

abonos para diversos regimes jurídicos de 

trabalho, conforme os limites definidos em 

legislação (parametrizável). 
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2. Recursos 

Humanos 
2.367 Frequência 

Gerar relação de agentes públicos / 

empregados municipais com número de faltas 

(ou de outros tipos de frequência) superior a 

uma certa quantidade num determinado 

período a ser determinado pelo usuário, 

sendo necessário que seja possível mostrar a 

Sit. Funcional atual e anterior (falta de retorno 

após licenças) com saída em arquivo nos 

formatos XLSX, TXT, XML e HTML. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.368 Frequência 

Permitir a parametrização e tratamento de 

limites abono de frequência, limite mínimo e 

máximo de cada ocorrência de frequência 

dentro de determinado período (mês ou ano). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.369 Frequência 

Permitir planejamento e parametrização pelo 

usuário de horários não básicos (exemplos: 

horas‐extras, escalas e plantões) por 

enquadramentos de percentuais (exemplos: 

quantidade horas, faixa de horários / 

quantidade), arredondamentos e sobreaviso; 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.370 Frequência 

Permitir incluir e controlar as programações 

de ocorrências, por tipo de ocorrência (horas 

extras, horas de sobreaviso, entre outras), 

possibilitando alteração e manutenção do 

histórico, por regime jurídico (vínculo). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.371 Frequência 

Permitir a inclusão de justificativas para as 

ocorrências de frequência, conforme cadastro 

prévio, para posterior validação da chefia 

imediata ou responsável 

(designado/delegado), conforme nível 

hierárquico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.372 Frequência 

Permitir a exportação dos dados das grades 

de frequência cadastradas no sistema para 

arquivo texto, conforme leiaute definido no 

sistema. Também dever ser possível importar 

grades de frequência geradas no mesmo 

padrão de arquivos utilizado na exportação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.373 Frequência 

Permitir criação, alteração e inativação, pelo 

usuário de RH, das tabelas de códigos de 

frequência, jornadas de trabalho e escalas, 

por empresa. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.374 Frequência 

Permitir a parametrização de diversos banco 

de horas (banco de greve, banco de 

compensação de horas), diferenciados por 

empresa, unidade funcional, carreira, cargo e 

vínculo funcional. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.375 Frequência 

Permitir a transferência, quando autorizado, 

para pagamento em folha, obedecendo aos 

critérios de pagamento da verba de origem do 

banco de horas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.376 Frequência 

Permitir o registro e controle do horário de 

sobreaviso, observando: 
  

 O agente público que se encontra nesta 

ocorrência; 
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 O controle do horário permitido; 

 O controle da frequência no período de 

sobreaviso; 

 A transferência, quando autorizado, para 

pagamento em folha. 

2. Recursos 

Humanos 
2.377 Frequência 

Permitir o controle (inclusão) da convocação, 

com sua justificativa e do atendimento 

correspondido para o trabalho pelo agente 

público, durante o período do sobreaviso, que 

antes do seu pagamento deverá ter sido 

confirmado pelo seu gestor. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.378 Frequência 

Permitir o controle da convocação não 

atendida, para impedir o pagamento das 

horas de sobreaviso, a partir da data da 

convocação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.379 Frequência 

Permitir o controle das horas trabalhadas no 

período das horas de sobreaviso, obedecidos 

os critérios estabelecidos para cômputo das 

horas excedentes e a dedução destas horas 

nas horas de sobreaviso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.380 Frequência 

Permitir importar e exportar quaisquer 

informações necessárias para o controle de 

frequência, a partir de arquivo texto, com 

opção de definição de diferentes tipos de 

leiaute. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.381 Frequência 

Permitir extrair informações através de 

relatórios, analítico e/ou sintético, com dados 

e layout a serem definidos, com saída em 

arquivo nos formatos XLSX, TXT, XML e 

HTML. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.382 Frequência 

Gerar relatórios diversos de ocorrência, 

parametrizável pelo usuário: por período, por 

agente público, por unidade funcional, centro 

de custo, cargo, carreira e vínculo funcional, 

com saída em arquivo nos formatos XLSX, 

TXT, XML e HTML. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.383 Frequência 

Gerar relatório comparativo de horas 

trabalhadas, faltas + atrasos, e horas 

abonadas por ocorrência, por unidade 

funcional, centro de custo ou outro critério 

possibilitando a opção do nível de quebra 

(empresa, unidade, agente público). Os tipos 

de ocorrências e o período serão 

parametrizáveis pelo usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.384 Frequência 

Permitir a visualização e impressão de 

relatórios de espelho de ponto, de quadro de 

horários e ocorrências geradas, individual ou 

de subordinados hierarquicamente: 
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 O agente público poderá visualizar, via 

web, de acordo com o período informado e 

disponibilizado para consulta (espelho de 

ponto, saldo de banco de horas, dentre 

outras telas em que é permitido o acesso 

para seu tipo de usuário.). 

 O gestor poderá consultar, via web, o 

extrato do banco de horas de um agente 

público. Acessar e tratar, via web, o 

espelho do ponto, bem como fazer a 

impressão. 

2. Recursos 

Humanos 
2.385 Frequência 

Permitir a emissão de relatórios com o 

histórico e a memória de cálculo do banco de 

horas, com horas a serem compensadas, 

prazo de compensação, horas vencidas e/ou 

enviadas para folha de pagamento, conforme 

parametrização. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.386 Frequência 

Demonstrar os créditos, débitos e saldo do 

banco de horas, por período. Demonstrar no 

espelho de ponto o saldo do banco de horas 

e data limite para compensação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.387 Frequência 

Permitir tratamento de horários flexíveis com 

compensação automática de faltas e atrasos. 

Assim, desde que a jornada diária, semanal, 

ou mensal, conforme escala em que o agente 

público estiver cadastrado, não irá gerar 

ocorrências para tratamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.388 Frequência 

Possibilitar controle de tolerância de atraso 

por empresa, grupo de servidor ou tipo de 

escala (fixo ou flexível). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.389 Frequência 

Emitir relatórios de auditoria da apuração e 

dos abonos efetuados. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.390 Frequência 

Permitir e limitar o acesso / intervenção aos 

registros de frequência, com a sua 

administração por perfil de 

autorização/hierarquia. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.391 Frequência 

Manter histórico por agente público, 

mantendo íntegros os dados do controle de 

frequência, referentes às marcações e todos 

os registros de ocorrências. Nesse registro 

deve ser possível informar as faltas, os 

atrasos, as horas extras e demais itens de 

frequência que tenham sido cadastrados no 

sistema previamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.392 Frequência 

Possibilitar acesso Simultâneo de diferentes 

tipos de usuários, sem limitação por número 

de acessos. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.393 Frequência 

Possibilitar consultas e impressão de 

relatórios em tela ou papel, entre outros: 

registro de marcações realizadas (entradas e 

saídas); por ordem cronológica (data/hora); 

com nome e endereço do local de registro; 

relatório de intervalo de registros entre 

relógios/terminais; controle de período de 

permanência; parametrizado pelo usuário por 

período, servidor e/ou grupo de servidores. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.394 Frequência 

Permitir a utilização do sistema mediante 

senhas de administrador e de usuário, 

conforme perfis a serem definidos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.395 Frequência 

Permitir a exportação de dados para arquivos 

do Adobe Acrobat Reader (pdf), Microsoft 

Word (doc), Bloco de Notas (txt) ou leitura 

direta dos registros de controle de 

marcações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.396 Frequência 

Possuir telas e ajuda em português referente 

a campos e funcionalidades. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.397 Frequência 

Controlar horários fixos, fixo com intervalo 

flexível, horário flexível mensal, parcialmente 

e totalmente flexível, flexível semanal, 

composto, isento de ponto, horas-aulas e 

registro único diário por categoria, usuário ou 

grupo de usuários.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.398 Frequência 

Os intervalos legalmente definidos com 

mínimo de minutos/horas não deverão gerar 

hora excedida (no caso de marcações com 

intervalo inferior a 1h, por exemplo). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.399 Frequência 

Controle e manutenção de banco de horas, 

de vários tipos de vínculo ao mesmo tempo, 

sendo automático ou manual, parcial ou total. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.400 Frequência 

Permitir o cadastro de feriados/pontos 

facultativos, escala mínima, escala de 

plantão, calendário escolar por departamento 

e/ou cargo e também criar exceções dos 

mesmos, por critérios como servidor, cargos e 

lotações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.401 Frequência 

Permitir o gerenciamento de horas normais, 

horas excedidas, atrasos, faltas, adicional 

noturno, descanso semanal remunerado - 

DSR, folgas, compensações, hora noturna, 

entre outros. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.402 Frequência 

Permitir que o agente público que possua 

mais de um vínculo (matrículas diferentes) 

acesse espelhos de ponto diferentes, um para 

cada vínculo, e que o tratamento da 

frequência seja realizado por gestores 

diferentes, conforme hierarquia. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.403 Frequência 

Permitir definições de usuários individuais ou 

por grupo, através de níveis de autorização 

para cada módulo, mantendo a segurança 

dos dados entre os vários membros que 

utilizam o sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.404 Frequência 

Disponibilizar o log de acesso dos usuários e 

da manutenção das marcações. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.405 Frequência 

Impedir a alteração das marcações realizadas 

nos relógios de ponto. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.406 Frequência 

Possibilitar o controle de dia trabalhado, por 

cargo ou local de trabalho quando apenas 

uma marcação por dia for realizada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.407 Frequência 

Possibilitar impressão de relatório em papel: 

totalizador mensal, por unidade, constando, 

no mínimo, os dados da unidade e do 

responsável, relacionando a matrícula, o 

nome e o cargo dos agentes públicos com as 

respectivas ocorrências/justificativas por dia, 

totalizadores de faltas, atrasos e adicional 

noturno (Apuração Mensal de Presença 

Consolidada). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.408 Frequência 

Possibilitar a gestão de frequência por 

hierarquia, sendo que esta pode ser por 

departamento/unidade, por pessoa ou ainda o 

uso de hierarquia mista. A hierarquia 

departamental deverá seguir a vinculação 

entre departamentos, conforme estrutura 

organizacional, possibilitando que a 

integração reflita todas as alterações de 

criação, extinção, vacância das unidades 

administrativas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.409 Frequência 

Permitir a designação temporária de outro 

agente público para tratamento do ponto 

baseada na hierarquia por pessoa ou por 

departamento/unidade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.410 Frequência 

Possibilitar a nomenclatura de campos no 

sistema, conforme termos utilizados na 

PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.411 Frequência 

Apresentar todas as ocorrências para o 

gestor (aprovador) em tela que contenha as 

mesmas opções de tratamento das 

ocorrências no espelho de ponto (confirmar 

abonos, enviar horas para os bancos de 

horas, etc.). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.412 Frequência 

Permitir configurar prazo de vencimento para 

Banco de horas. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.413 Frequência 

Exibir nas opções de menu e permissões do 

sistema somente os itens permitidos pelo 

nível de acesso (hierárquico ou perfil de 

usuário). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.414 Frequência 

Exibir subordinados ao pesquisar pelo nome 

do gestor ou da gerência. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.415 Frequência 

Permitir a inclusão de mais de um 

abono/justificativa por dia. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.416 Frequência 

Exibir Horas excedentes e Horas débito (não 

trabalhadas) no totalizador do espelho de 

ponto mesmo quando zerados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.417 Frequência 

Possibilitar a delegação do acesso para 

tratamento do ponto de forma individual ou 

por unidade administrativa por tempo 

indeterminado ou até que seja alterado algo 

no cadastro do servidor, como lotação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.418 Frequência 

Permitir que a frequência do agente público 

que realiza sua jornada de trabalho em mais 

de uma unidade, seja visualizada por 

gestores diferentes. Da mesma forma, 

permitir que a frequência do agente público 

que realize sendo jornadas complementares 

(mais de uma escala, mais de uma chefia, 

mais de uma lotação), seja visualizada por 

gestores diferentes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.419 Frequência 

Permitir associar mais de um banco de horas 

para um único agente público (exemplo: 

banco de horas e banco de greve). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.420 Frequência 

Permitir estabelecer critérios com base nas 

informações do cadastro funcional para a 

permanência ou exclusão dos agentes 

públicos no sistema de ponto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.421 Frequência 

Exibir no espelho de ponto no mínimo os 

seguintes dados do agente público: nome, 

lotação, situação funcional, horário de 

trabalho, cargo e admissão, tipo de escala e 

nome do responsável pelo tratamento da sua 

frequência. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.422 Frequência 

Permitir criação de jornadas individualizadas 

e com prazo de validade (exemplo: horário 

especial de estudante). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.423 Frequência 

Permitir enviar alertas para o agente público e 

chefia da ausência das ocorrências da 

frequência, exemplo: ocorrências não 

abonadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.424 Frequência Permitir o controle de frequência dos cedidos.   

2. Recursos 

Humanos 
2.425 Frequência 

O sistema de ponto deverá estar preparado 

para reconhecer os diversos vínculos 

(celetista - início imediato, estatutário - 10 

dias, empregado público e contrato 

administrativo). Cada vínculo tem sua regra 

de dia de início efetivo, por exemplo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.426 Frequência 

Permitir o cadastro e controle de diferentes 

formas de registro de ponto (eletrônico, 

manual, isento, 01 marcação). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.427 Frequência 

Permitir o desconto do DSR e feriados 

compreendidos entre faltas conforme regras 

específicas para cada cargo ou escala. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.428 Frequência 

Permitir a consulta de número de horas não 

básicas (horas extras e faltosas) registradas 

para um ou mais agentes públicos. Na 

consulta deve ser possível visualizar a BM, o 

nome e órgão de lotação do agente público, 

bem como o total de horas não básicas 

registrado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.429 Frequência 

Permitir a geração de relatório com agentes 

públicos cujo número de itens de frequência 

contabilizados seja maior que um valor 

utilizado como parâmetro utilizado na geração 

do relatório em si. Devem ser apresentados 

no relatório a BM e o nome do agente público, 

bem como o órgão de lotação, o item de 

frequência contabilizado e sua quantidade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.430 Frequência 

Permitir a geração de relatório contendo a 

Simulação do impacto na folha de pagamento 

mediante aumento ou redução no número de 

horas não básicas registradas para os 

agentes públicos. O relatório deve mostrar a 

despesa conhecida da folha, e a despesa 

Simulada, considerando-se a variação por 

conta das horas não básicas testadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.431 Frequência 

Permitir a geração de relatório que contenha 

o saldo do banco de horas de um ou mais 

servidores. O relatório deve apresentar a 

matrícula, o nome e órgão de lotação do 

servidor, bem como o total de horas em 

banco registradas, pagas e não pagas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.432 Frequência 

Permitir a geração de relatórios que 

contenham os quadros de horário 

cadastrados no sistema (com os respectivos 

grupos de agentes públicos que são afetados) 

e que contenham a grade de frequências de 

um ou mais agentes públicos, listando o 

nome, BM e órgão de lotação do agente 

público e quais e quantos dias trabalhados no 

período de pesquisa foram apurados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.433 Frequência 

Permitir a geração de relatórios que permita 

verificar os abonos de falta que tenham sido 

registrados, informando os agentes públicos 

contemplados (BM, nome e órgão de 

lotação), os gestores que efetuaram o abono 

(BM, nome e órgão de lotação) e a 

justificativa dada pelo agente público no 

momento da solicitação do abono. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.434 Frequência 

Permitir a integração com os sistemas de 

controle de ponto para apuração automática 

da frequência, de forma que a frequência 

apurada nesses sistemas possa ser recebida 

e registrada no sistema. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.435 Frequência 

Permitir a integração dos dados de férias, do 

controle de frequências, da concessão de 

licenças e afastamentos de forma que o 

agente público tenha a frequência apurada 

somente depois da verificação (por meio de 

regras parametrizadas no sistema) de todos 

esses dados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.436 Frequência 

Permitir a parametrização da interferência das 

ocorrências de frequência na contagem de 

tempo. Determinada quantidade de eventos 

deve poder interromper o período aquisitivo, 

podendo cada interferência ser 

parametrizável de forma diferenciada para 

agentes públicos com tipos de vínculos 

diferentes com o Município, regidos por 

legislações diferentes e pertencentes a 

categorias funcionais diferentes. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.437 Frequência 

Permitir a parametrização do envio 

automático de notificações via tela do sistema 

e via e-mail aos agentes públicos e gestores, 

informando sobre as ações a serem tomadas 

e os respectivos prazos, relacionados ao 

lançamento (e aprovação, no caso do gestor) 

mensal da frequência. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.438 Frequência 

Permitir o cadastro de regras para validação 

do lançamento de horas extras de trabalho. 

Essas regras devem ser avaliadas sempre 

que um item de frequência do tipo hora extra 

for lançado, de forma que o lançamento não 

seja possível caso alguma regra seja afetada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.439 Frequência 

Permitir o cadastro e apuração da frequência 

baseado em múltiplas jornadas de trabalho 

para o mesmo agente público, nos casos em 

que houve o acúmulo de cargos ou funções, 

ou mesmo alteração da escala durante o 

período de apuração. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.440 Frequência 

Permitir o registro da compensação de 

atrasos e saídas antecipadas de forma 

automática (no momento em que a leitura dos 

horários de saída e chegada for feita enviada 

pelos sistemas de controle ponto) ou que 

esse automatismo seja desabilitado para um 

ou mais agentes públicos e deve permitir o 

processamento de horas extras e dos abonos 

de faltas mediante justificativa por parte do 

agente público e autorização por parte do 

gestor. Pode ser mensal, semanal ou outro 

período parametrizável no sistema e por tipos 

de carreira e atividades, por exemplo. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.441 Frequência 

Permitir o registro das ocorrências que afetem 

a frequência de um agente público. Essas 

ocorrências são horas extras, escalas, 

sobreavisos, plantões, alterações na jornada 

de trabalho e trabalho em período noturno. 

No registro de cada item devem ser 

informados o tipo de item, o dia e o horário da 

jornada de trabalho ao qual ele se aplica. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.442 Frequência 

Permitir o registro do controle de frequência 

do agente público. Nesse registro deve ser 

possível informar as faltas, os atrasos, as 

horas extras e demais itens de frequência que 

tenham sido cadastrados no sistema 

previamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.443 Frequência 

Permitir que o agente público informe uma 

justificativa para uma ou mais faltas apuradas 

e que essa justificativa fique disponível para 

visualização e aprovação pelo gestor imediato 

do agente público (via web). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.444 Frequência 

Permitir verificar, por meio de regras 

parametrizadas previamente, se o agente 

público teve perda (parcial ou total) do direito 

de gozo férias em função do número de faltas 

registradas no controle de frequência. 

Notificando o servidor, chefia imediata ou 

responsável e RH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.445 Frequência 

Possuir funcionalidade para assinar 

eletronicamente a aprovação mensal por 

parte de gestores das frequências dos 

agentes públicos que tenham sido integradas 

via sistemas de controle de ponto ou que 

tenham sido informadas excepcionalmente 

via portal na Internet. Dessa forma, deve ser 

possível identificar autenticar as aprovações 

associando-as aos respectivos aprovadores. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.446 Frequência 

Possuir funcionalidade para registro da 

frequência por agentes públicos utilizando um 

portal na Internet (por motivo de contingência 

ou falha dos sistemas de controle de ponto). 

Nesse portal o agente público deverá informar 

os dias trabalhados, os itens de frequência 

que devem ser lançados, previamente 

cadastrados no sistema e os horários em que 

tenha trabalhado efetivamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.447 Frequência 

Permitir o registro e controle de frequência 

para múltiplas unidades funcionais e múltiplos 

agentes públicos, permitindo o tratamento das 

especificidades do negócio e do agente 

público, como jornada de trabalho e 

calendário de trabalho. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.448 Frequência 

Ser compatível com os relógios de ponto 

eletrônico utilizados em toda PMBH, 

garantindo a leitura correta e apuração de 

informações referentes.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.449 Frequência 

Possuir um contador mensal das horas, para 

saber as horas trabalhadas, abonadas, 

devidas, dentre outros, com acesso via web.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.450 Frequência 

Permitir acessos restritos ao sistema, para 

ajustes diversos no ponto, deixando lastro 

das modificações realizadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.451 Frequência 

Possibilitar o fechamento para apuração da 

frequência com datas diferenciadas por 

critérios definidos pelo usuário (centros de 

custo, empresa etc.) permitindo que as datas 

de fechamento do controle de frequência 

sejam parametrizadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.452 Frequência 

Integração do sistema de ponto eletrônico 

com a folha de pagamento, calculando 

automaticamente vantagens e descontos 

decorrentes da frequência do agente público, 

assim como a proporcionalização dos 

pagamentos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.453 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

O sistema de gerenciamento de documentos 

deve ser baseado na WEB e compatível com 

Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome, 

nativamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.454 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A interface da solução deve estar em 

tecnologia HTML5 e CSS3 para as telas de 

início e navegação do repositório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.455 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A interface de navegação do repositório deve 

ser desenvolvida com design responsivo, 

permitindo que os objetos da interface se 

adaptem a diferentes tipos de dispositivos e 

tamanhos de tela. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.456 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A interface da solução deve permitir a 

configuração de widgets e layout por usuário 

ou grupo de usuário específico, tipo de 

dispositivo de acesso ao repositório ou tipo de 

modelo de pasta, pelo menos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.457 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A interface de navegação na estrutura de 

documentos do repositório deve permitir ao 

usuário realizar ações básicas diretamente na 

lista de documentos, sem a necessidade de 

abrir uma nova janela, com pelo menos as 

seguintes funcionalidades: renomear objeto, 

compartilhar, copiar, mover, apagar, marcar 

como favorito e lista de comentários. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.458 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A solução deve disponibilizar as informações 

detalhadas de um documento onde será 

exibido, pelo menos, as seguintes 

informações: miniatura da visualização do 

documento (thumbnail), nome do documento, 

data e nome do usuário responsável para a 

criação e última alteração do documento, tipo 

de arquivo, tamanho, metadados, e 

informações de registro. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.459 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

O usuário deve poder incluir novos 

comentários e visualizar a lista de 

comentários existentes para um objeto (pasta, 

documento, etc.) diretamente na lista de 

navegação, sem necessidade de abrir uma 

nova tela do sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.460 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A ferramenta deve fornecer ajuda on-line, 

dentro da própria interface e sensível ao 

contexto, ou seja, a ajuda irá fornecer 

informações relativas a página ou janela ao 

qual o usuário está no momento. Além disso, 

a ajuda deve ser indexada pela própria 

ferramenta, possibilitando a pesquisa através 

do campo de pesquisas do sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.461 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

O sistema deve permitir que novas colunas 

sejam adicionadas na visualização dos itens, 

para facilitar a sua navegação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.462 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

 A solução deve permitir que seja configurada 

a quantidade de itens de conteúdo por página 

que será exibida, bem como possibilitar que o 

usuário selecione, dentre uma lista, uma 

quantidade diferente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.463 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A solução deve permitir configurar quais tipos 

de ações serão exibidas no menu de contexto 

de cada objeto do repositório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.464 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A solução deve permitir exibir os links para 

documentos através de miniaturas 

(thumbnails). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.465 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A solução deve permitir a configuração de 

mensagens personalizadas que serão 

exibidas aos usuários, em uma determinada 

data, em um esquema de broadcast. Essas 

mensagens podem ser encaminhadas para 

grupos de usuários específicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.466 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

A solução deve fornecer ferramenta para 

alterar a interface do sistema de 

gerenciamento de documentos, sem a 

necessidade de codificação. As alterações 

possíveis são, pelo menos, alteração das 

opções de menu, remoção ou inclusão de 

novos itens na interface e agrupamento de 

ações de menu, tudo de forma visual, com 

características de arrastar e soltar e amigável 

ao usuário. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.467 

Gestão de 

Documentos / 

usabilidade 

O aplicativo deve possibilitar que o usuário 

compartilhe os links dos conteúdos 

armazenados no repositório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.468 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve permitir a integração com 

sistemas externos a partir da disponibilização 

de API´s em Net e Java, que permitam a 

manipulação de, pelo menos, documentos e 

conteúdo, usuários e grupos de usuários, 

pesquisa e fluxos de trabalho. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.469 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve fornecer RestAPI´s para 

integração com sistemas externos para a 

manipulação de objetos do repositório, 

possuindo pelo menos, as seguintes funções: 

inclusão, consulta e edição de atributos de 

documentos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.470 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve permitir a integração com 

outros repositórios de documentos através de 

protocolo CMIS (Content Management 

Interoperability System). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.471 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve fornecer toda a 

documentação das API´s disponíveis, 

inclusive com aplicações de exemplo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.472 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve fornecer portlets para 

disponibilização do acesso ao conteúdo do 

repositório em portais externos à solução 

compatíveis com padrão JSR-286. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.473 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve permitir que a partir de uma 

tarefa de um fluxo de trabalho seja possível 

enviar e receber dados através de XML de e 

para sistemas externos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.474 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve permitir que usuários 

interajam com o repositório através do 

gerenciador de arquivos do Windows 

(Windows Explorer), com experiência Similar 

a um diretório de rede, como por exemplo a 

possibilidade de arrastar e soltar documentos 

no repositório e clicar com o botão direito 

para abrir uma lista de ações possíveis de 

serem realizadas no item escolhido 

respeitando todas as regras de 

permissionamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.475 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

Todos os acessos e integrações devem 

respeitar todas as regras de 

permissionamento e segurança dos objetos, 

através da validação do usuário. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.476 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

Através do Windows Explorer deve ser 

possível, pelo menos, consultar documentos 

e pastas, visualizar seus atributos, visualizar 

o conteúdo do documento, iniciar fluxos de 

trabalho, criar formulários eletrônicos, criar 

novos objetos, copiar e mover objetos entre o 

repositório e as pastas do computador, assim 

como todas as opções disponíveis na 

interface padrão da solução. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.477 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve permitir que uma pasta inteira 

possa ser copiada para a máquina local do 

usuário através do Windows Explorer, 

mantendo a estrutura original. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.478 

Gestão de 

Documentos / 

integração 

A solução deve permitir que o usuário, 

através do Windows Explorer, possa copiar 

e/ou mover documentos e pastas dentro do 

repositório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.479 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve suportar como servidor de 

aplicação Web, pelo menos, Internet 

Information Services (IIS) 7.5 ou superior, 

Tomcat 6 ou superior, Apache HTTP Server 

2.4 ou superior e Weblogic 11g ou superior. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.480 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

O serviço de reconhecimento e extração de 

dados da solução de captura deve permitir o 

funcionamento em um ambiente de alta-

disponibilidade com balanceamento de carga. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.481 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução de captura de documento deve 

permitir que a exportação das imagens e 

metadados do documento para o repositório 

da solução de ECM seja realizado em um 

ambiente seguro, utilizando SSL. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.482 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

 A solução deve permitir a implantação dos 

serviços em uma arquitetura distribuída, 

permitindo assim a escalabilidade horizontal 

da solução. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.483 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

Os serviços núcleo da solução (repositório e 

pesquisa) devem poder ser implantados em 

alta-disponibilidade com balanceamento de 

carga. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.484 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

 A solução também deve permitir a 

escalabilidade de maneira vertical, onde ao 

se incluir mais recursos em um único servidor 

aumenta-se a capacidade da solução. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.485 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

O serviço de extração e pesquisa de 

documentos deve ser implantando em 

separado dos outros serviços da solução, 

permitindo assim um maior controle sobre a 

escalabilidade e performance da pesquisa de 

documentos em altos volumes de informação. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.486 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

As informações de pesquisa de documentos 

(fulltext index) devem ser armazenadas em 

uma área diferente de onde são armazenadas 

as informações gerais do repositório, seja em 

banco de dados ou em arquivo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.487 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve permitir que o acesso ao 

repositório, através de interface Web ou 

WebServices, seja realizada através de uma 

conexão segura, utilizando SSL. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.488 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve ser compatível com 

servidores Windows Server 2012, Windows 

Server 2012 R2 e RedHat 6.4, pelo menos. A 

única exceção é para os serviços de captura 

e processamento de documentos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.489 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução de captura e processamento de 

documentos deve ser compatível com 

plataforma Windows 7 ou superior e Windows 

Server 2012. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.490 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

O repositório da solução deve ser compatível 

com banco de dados SQL Server 2008 ou 

superior e Oracle 11g ou 

superior/equivalente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.491 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A base de dados de armazenamento dos 

metadados e estrutura do repositório deve ser 

compatível com SGBD SQL Server 2008 ou 

superior e Oracle 11g ou 

superior/equivalente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.492 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

Todos as camadas da aplicação devem ser 

compatíveis com virtualização de servidores 

VMWare. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.493 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução de integração com aplicativos 

Office deve ser compatível com Microsoft 

Office 2007, 2010 e 2013. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.494 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

Os patches que envolverem atualizações em 

banco de dados deverão ser processados 

pela aplicação e não pelo administrador 

diretamente na base de dados 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.495 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve ser nativamente compatível 

com armazenamento de arquivos em 

servidores CAS (Content-addressable 

storage), NAS (Network-attached storage) e 

SAN (Storage Area Network). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.496 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve permitir a instalação de 

ambientes diferenciados para, pelo menos, 

desenvolvimento, homologação e produção, e 

permitir que configurações realizadas em um 

ambiente sejam migradas para os demais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.497 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

Permitir a coexistência de diferentes 

plataformas (sistema operacional e hardware) 

entre as camadas de distribuição da solução 

(camada cliente, camada de servidores Web, 

camada de aplicação, camada de servidores 

de banco de dados). 
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2. Recursos 

Humanos 
2.498 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve ser compatível com serviços 

de diretório de usuários LDAP v3 e Microsoft 

Active Directory. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.499 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve ser compatível com CMIS 

(Content Management Interoperability 

Services). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.500 

Gestão de 

Documentos / 

arquitetura 

A solução deve suportar serviços SMTP e 

POP3 para envio e recebimento de e-mails. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.501 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve armazenar todos os 

conteúdos em um repositório único, 

gerenciado de maneira centralizada e 

acessível a todos os usuários. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.502 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O repositório da solução deve armazenar os 

documentos em seu formato nativo. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.503 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve suportar a gestão de qualquer 

tipo de formato de documento. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.504 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução não deve gerar nenhum tipo de 

cópia do documento para permitir sua 

visualização. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.505 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve possuir formulário nativo e 

integrado à interface da ferramenta para a 

criação de metadados customizados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.506 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a atribuição de 

múltiplos metadados aos seus objetos, como 

pastas, documentos e formulários, 

Simultaneamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.507 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Deve ser possível o agrupamento de 

metadados. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.508 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A ferramenta deve permitir a tipificação dos 

metadados, fornecendo pelo menos os 

seguintes tipos: numérico, texto Simples, 

texto longo (até 255 caracteres), data, caixa 

de seleção (check-box), lista de seleção 

(combo) ou seleção de usuário do sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.509 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Os metadados devem permitir a configuração 

de, pelo menos, sua obrigatoriedade de 

preenchimento, ordem de exibição, tamanho 

máximo e nome para exibição. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.510 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O usuário poderá informar mais de um valor 

para o mesmo metadado em um objeto, 

desde que seja configurada esta possibilidade 

e, ainda, deve-se configurar a quantidade 

máxima de valores permitidos para 

cadastramento. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.511 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve controlar as alterações na 

parametrização de metadados gerando uma 

nova versão do documento a cada nova 

alteração, havendo a possibilidade de 

consulta e reversão de versões. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.512 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve permitir que seja realizada a 

alteração na parametrização dos conjuntos de 

metadados sem que isto afete os objetos 

(documentos) já cadastrados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.513 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve permitir que alterações nos 

conjuntos de metadados configurados sejam 

propagados e atualizados aos objetos já 

classificados com esses metadados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.514 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 Permitir que os valores que serão exibidos 

nos metadados do tipo lista de valores 

estejam armazenados em banco de dados 

externo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.515 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A ferramenta deve possibilitar que o usuário 

escolha a tabela e os campos de banco de 

dados externos que serão utilizados para 

preencher um metadado do tipo lista de 

valores. Após a escolha, o sistema deve criar 

a consulta automaticamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.516 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução também deve permitir que 

consultas a banco de dados externos 

complexas, criadas pelo usuário, sejam 

inseridas na ferramenta para que o metadado 

do tipo lista de valores seja preenchido. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.517 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve ser capaz de preencher um 

metadados do tipo lista de valores a partir da 

escolha de uma outra lista de valores 

(encadeamento de valores). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.518 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que sejam 

configurados valores padrão para os 

metadados quando de sua criação. Esses 

valores serão sugeridos ao usuário no 

momento da inclusão do item no repositório, 

no entanto, o usuário poderá fazer sua 

alteração. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.519 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve permitir que sejam alterados 

os metadados de vários objetos 

simultaneamente, em uma operação em lote. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.520 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O sistema deve disponibilizar nativamente 

metadados alternativos para os campos nome 

do item e descrição para o preenchimento 

dessas informações em outras línguas, como 

inglês e espanhol. Esses metadados devem 

ser indexados e passíveis de pesquisa. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.521 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O sistema deve armazenar nos metadados do 

documento, automaticamente, pelo menos a 

data de criação do documento, o nome do 

arquivo, tamanho do arquivo e tipos do 

arquivo (MIME Type). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.522 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O repositório da solução deve organizar seus 

objetos em uma estrutura hierárquica de 

pastas e subpastas, sem limite de 

quantidade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.523 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A estrutura de pastas da solução deve 

permitir a configuração de características de 

maneira hierárquica, como permissões de 

objetos, conjuntos de metadados e 

classificação de objetos, de maneira que os 

objetos herdem estas características quando 

inseridos no repositório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.524 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve controlar a alteração em 

documentos mantendo um histórico de 

versões, sendo permitido a usuários 

autorizados excluir ou reverter versões 

anteriores. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.525 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Deve ser possível controlar as versões 

principais e secundárias (Ex.: 1.0, 1.1, 1.2, 

2.0) dos objetos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.526 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Deve ser possível controlar a permissão de 

usuários, impossibilitando que os mesmos 

visualizem as versões secundárias de 

objetos, ou seja, esses usuários só poderão 

visualizar documentos em versões principais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.527 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Qualquer alteração em objetos do repositório 

deve gerar uma nova versão. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.528 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O repositório deve exibir seus objetos sempre 

na versão mais atual, podendo o usuário, com 

permissões para tal, visualizar o histórico de 

versões. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.529 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a criação de 

ponteiros para versões específicas de um 

documento. Esses ponteiros deverão ser 

gerenciados pelo repositório e podem ser 

armazenados em qualquer pasta, 

independentemente de seu nível ou 

localização. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.530 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve ser capaz de manter um 

histórico de todas as versões dos 

documentos, podendo ainda ser possível a 

definição de um número máximo de versões 

que podem ser criadas e o expurgo de 

versões antigas. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.531 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve possibilitar que usuários 

consigam bloquear, fazer download, apagar e 

visualizar informações de versões específicas 

de um documento, quando autorizados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.532 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve realizar o gerenciamento de 

check-in e check-out de documentos, de 

maneira que documentos que estejam em 

estado de check-out não possam ser 

alterados por outros usuários. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.533 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 Um administrador deve ter a permissão para 

desfazer bloqueios de objetos em check-out. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.534 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Ao realizar o check-in de um documento, o 

usuário deve ter a possibilidade de incluir 

uma nova versão do objeto ou apenas 

desfazer o bloqueio do objeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.535 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve prover mecanismo de 

controle de permissionamento nos objetos 

com, pelo menos, as seguintes 

possibilidades: visualizar o objeto, visualizar o 

conteúdo do objeto, modificar seus atributos, 

adicionar itens ou versões, realizar o check-

in/check-out, excluir o objeto ou versões e 

alterar suas permissões. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.536 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A definição de permissões deve ser 

hierárquica entre a estrutura de pastas e 

subpastas, podendo ser alterada em qualquer 

objeto, quebrando a herança, por usuários 

que tenham permissão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.537 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

As permissões devem ser configuradas por 

usuários específicos ou grupos de usuários. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.538 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 Ao alterar uma permissão de uma pasta, o 

usuário deve ter a opção de replicar as 

alterações em todos os seus objetos filho, de 

maneira hierárquica. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.539 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Cada objeto do repositório deve ter um 

usuário como proprietário definido em suas 

permissões. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.540 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a criação de 

documentos compostos, que são documentos 

contendo mais de um arquivo. Um documento 

composto deve ser gerenciado de maneira 

unificada, possibilitando que ações como 

check-in/check-out, permissões, workflows e 

downloads sejam realizados em todos os 

objetos que o compõe. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.541 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Os documentos compostos devem possibilitar 

o sequenciamento dos documentos que o 

compõem em ordem definida pelo usuário, 

deve permitir a criação de um documento 

mestre, que pode ser um índice, tabela de 

conteúdo ou uma capa, deve permitir a 

publicação de versões dos documentos e 

deve possuir a capacidade de criar ponteiros 

para versões específicas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.542 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Os objetos no repositório devem conter 

URL´s persistentes para que seja feito o 

acesso direto a eles. Estas URL´s não podem 

ser alteradas quando um objeto é movido de 

pasta ou possuir uma nova versão. Esta URL 

deve apontar sempre para a versão mais 

atual do objeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.543 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve registrar todas as ações 

realizadas pelos usuários no repositório em 

trilhas de auditoria, armazenando, pelo 

menos, data da ocorrência, tipo de ocorrência 

e usuário responsável. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.544 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

As trilhas de auditoria devem ser facilmente 

visualizadas na console de administração da 

solução. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.545 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O administrador da solução deve ser capaz 

de configurar quais ações deverão ser 

auditadas (gravadas) no repositório. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.546 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução não deve permitir, de maneira 

alguma, a alteração em eventos da trilha de 

auditoria dos objetos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.547 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Cada objeto da solução deve possuir um 

identificador único gerado automaticamente. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.548 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve exibir a miniatura da imagem 

dos documentos nos resultados da pesquisa 

para, pelo menos, os formatos TIFF, JPEG, 

PDF, DOC (x), XLS (x) e PPT (x). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.549 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que usuários 

naveguem na estrutura de objetos do 

repositório através de pastas hierárquicas 

com a opção de filtrar os tipos de objetos 

exibidos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.550 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que usuários copiem, 

movam e excluam objetos entre as pastas do 

repositório, permitindo que a ação seja 

realizada em vários objetos selecionados ao 

mesmo tempo. 

  



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 124 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.551 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que usuários enviem 

vários documentos ao mesmo tempo por e-

mail, sendo que os documentos serão 

compactados e anexados à mensagem. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.552 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que usuários criem 

links para os objetos no repositório, que 

ficarão disponíveis para consulta do usuário, 

sem a duplicação do documento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.553 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve permitir que usuários criem 

atalhos para objetos mais utilizados ou 

favoritos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.554 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a criação de, pelo 

menos, os seguintes tipos de objeto: atalho 

para outro objeto do repositório, coleção de 

objetos, documentos, pastas, formulários 

eletrônicos, objetos para referência a 

documentos físicos, links para URL's externas 

e relatórios. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.555 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve ser capaz de se integrar 

nativamente com o Microsoft Office 2007 ou 

superior e e-mail Corporativo Google Chrome 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.556 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A integração com a Microsoft Office deve 

permitir que documentos do tipo Word, Excel 

e PowerPoint armazenados no repositório 

possam ser abertos nativamente no Office. 

Ao ser aberto, o documento deve ser 

bloqueado automaticamente para alterações 

dentro do repositório e, ao ser salvo, deve ser 

gravado automaticamente no repositório e 

uma nova versão deve ser gerada, sem que o 

usuário tenha que intervir nessas ações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.557 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O sistema deve possuir uma trilha de 

navegação (breadcrumb) para mostrar ao 

usuário em que local do repositório ele está. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.558 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O sistema deve possibilitar a criação de telas 

via HTML com CSS e Javascript para 

customização da interface padrão da 

ferramenta. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.559 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Cada item do repositório deve possuir seu 

próprio menu, sensível ao contexto, ou seja, o 

menu deve mostrar apenas as funções 

disponíveis para aquele tipo de item e que o 

usuário possui permissão para executar. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.560 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a gestão de 

documentos em áreas separadas para 

documentos públicos ou compartilhados e 

documentos pessoais, onde neste último 

somente o usuário tem acesso a sua própria 

área e documentos. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.561 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Todo item criado no repositório deve 

disponibilizar uma URL para acesso. Essa 

URL deve estar disponível para visualização 

de fácil acesso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.562 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve disponibilizar recurso para 

criação de rendições dos documentos 

armazenados. Essas rendições são versões 

do documento em outros formatos que não o 

original, como por exemplo, transformar um 

documento feito no Microsoft Word em PDF 

ou HTML automaticamente, para visualização 

em dispositivos que não possuem o Microsoft 

Word. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.563 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A rendição gerada deve ser indexada pela 

ferramenta e 100% pesquisável. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.564 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve possibilitar a inclusão de 

itens ou pastas em local de destaque na 

interface, sem a necessidade de codificação. 

Isso possibilitará que o usuário visualize os 

itens com mais rapidez. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.565 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

 A solução deve permitir, através de 

parametrização, a inclusão de colunas 

customizadas na visualização de pastas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.566 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a criação de coleções 

de itens, isto é, um agrupado de itens 

cadastrados no repositório, a partir do 

resultado de uma pesquisa. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.567 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve possibilitar a inclusão de 

documentos texto Simples, através de um 

editor de texto próprio e integrado a interface, 

sem a necessidade de abrir aplicativos 

externos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.568 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A lixeira deve ser organizada em ano, mês e 

dia para facilitar a pesquisa por itens 

excluídos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.569 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

O administrador deve ser capaz de 

apagar/restaurar itens que estão na lixeira um 

por um ou em grupo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.570 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que os documentos 

armazenados no repositório possam ser 

acessados diretamente pela ferramenta de e-

mail. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.571 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve possibilitar que o usuário crie 

e envie e-mails diretamente pela ferramenta, 

sem a necessidade de um cliente de e-mail. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.572 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve possibilitar que usuários 

reservem documentos para edição (check-

out). Essa reserva irá bloquear o documento 

dentro do repositório, não permitindo que 

outras pessoas alterem o documento em 

questão. Ao devolver o documento ao 

repositório, uma nova versão deve ser criada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.573 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve possuir vários níveis de 

segurança, tais como Reservado, 

Confidencial, Secreto e Ultra-Secreto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.574 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Deve ser possível criar quantos níveis forem 

necessários. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.575 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

Os níveis devem ser hierárquicos, ou seja, os 

usuários que tiveram a permissão de ver um 

nível acima, conseguirá visualizar todos os 

documentos contidos nesse nível de 

segurança e nos níveis abaixo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.576 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir o armazenamento de 

e-mails no repositório. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.577 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir que quando um e-

mail for adicionado ao repositório, os 

metadados sejam automaticamente extraídos, 

como remetente, destinatário, data de envio e 

assunto, permitindo a busca por estes 

metadados posteriormente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.578 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A solução deve permitir a navegação 

diretamente na lista de objetos do repositório 

realizando filtro por metadados que retornará 

apenas os objetos que atendam aos filtros 

selecionados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.579 

Gestão de 

Documentos / 

gerenciamento 

de documentos 

A ferramenta deve permitir configurar a 

exibição de campos de acordo com perfil de 

autorizações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.580 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a criação de 

referências lógicas entre objetos da solução, 

de maneira que a partir de um objeto seja 

possível visualizar seus objetos 

referenciados, inclusive entre um documento 

físico e digital. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.581 

Gestão de 

Documentos / 
Oferecer, pelo menos, as seguintes 

capacidades de busca de documentos e 

pastas: 

  
Recursos de 

pesquisa 
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2. Recursos 

Humanos 
2.582 

Gestão de 

Documentos / 

Recursos de 

pesquisa 

a) Por qualquer termo/índice ou combinação 

“booleana” de termo/índice (“e”, “ou” e 

“não”). 

b) Uso de caracteres “curingas”. 

c) Suporte para busca full-text. 

d) Suporte para buscas salvas e reuso. 

e) Suporte para buscas mistas (texto e 

metadados). 

f) Suporte para buscas e, linguagem 

natural. 

g) Suporte para buscas em metadados do 

sistema. 

h) Criar perfis de busca com apenas os 

campos necessários para determinado 

tipo de conteúdo. 

i) A solução deve permitir que os usuários 

salvem as buscas de sua preferência 

para posterior execução, na própria 

interface de pesquisa. 

j) A solução deve permitir limitar o número 

de resultados a serem exibidos em cada 

página, parametrizável pelo 

administrador. 

k) A solução deve informar o número de 

documentos encontrados como parte do 

procedimento de buscas. 

 

2. Recursos 

Humanos 
2.583 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve fornecer filtros adicionais aos 

resultados de uma pesquisa com, pelo 

menos, as seguintes opções: data de criação 

do objeto, tipo de objeto, tamanho e autor. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.584 

Gestão de 

Documentos / A solução deve permitir que o usuário utilize 

os metadados customizados na pesquisa. 
  

Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.585 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve ser capaz de classificar os 

documentos através de taxonomias, para 

facilitar a busca de informação, 

independentemente de sua localização no 

repositório. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.586 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve sempre disponibilizar uma 

caixa para pesquisa rápida, independente da 

tela onde o usuário esteja. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.587 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve ter a possiblidade de 

pesquisa com opções de filtrar o resultado por 

área a ser procurada, tipos de itens e data da 

última atualização. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.588 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve possibilitar que a pesquisa 

seja executada a partir da pasta em que o 

usuário se encontra, incluindo suas subpastas 

ou em todo o repositório. 

  
Recursos de 

pesquisa 
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2. Recursos 

Humanos 
2.589 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que o usuário tenha 

acesso a pesquisa avançada a partir da caixa 

de pesquisa rápida ou através do resultado 

apresentado. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.590 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir que o usuário refina o 

resultado da sua pesquisa, auxiliando-o a 

encontrar a informação desejada. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.600 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve apresentar e ordenar o 

resultado da pesquisa de acordo com a 

relevância do documento encontrado em 

relação aos itens procurados. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.601 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve apresentar, no resultado da 

pesquisa, um resumo do trecho do 

documento encontrado e o termo procurado 

deve estar destacado no texto. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.602 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve ser capaz de identificar os 

temas autor, data, localização e tópicos nos 

documentos retornados na pesquisa e 

agrupá-los de acordo com os temas em 

comum. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.603 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que o usuário 

visualize os documentos textos retornados na 

pesquisa com o termo pesquisado destacado 

e com setas para avançar ou retroceder para 

o próximo termo em destaque. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.604 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve fornecer a possibilidade de 

filtrar o conteúdo de uma pasta e suas 

subpastas através de facetas. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.605 

Gestão de 

Documentos / A solução deve possibilitar que o usuário faça 

avaliações e recomendações de documentos. 
  

Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.606 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve fornecer um ranking para 

documentos pesquisados com maior 

frequência e/ou avaliados, possibilitando 

ainda que visualize as avaliações feitas por 

outros usuários. Essas avaliações também 

devem ser passíveis de pesquisa. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.607 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve fornecer resultados de 

pesquisa pré-definidos para termos 

conhecidos. Dessa forma, ao realizar uma 

pesquisa pelos termos já conhecidos, a 

ferramenta deve mostrar no topo do retorno 

do resultado os documentos e pastas que 

atendem àqueles termos. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.608 

Gestão de 

Documentos / 

 A solução deve permitir que o usuário defina 

notificações nos itens de seu interesse. Essas 

notificações irão informar ao usuário as ações 

realizadas no objeto escolhido. 

  
Recursos de 

pesquisa 
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2. Recursos 

Humanos 
2.609 

Gestão de 

Documentos / 

O sistema deve permitir a notificação de pelo 

menos as seguintes ações: inclusão de um 

novo item, inclusão de uma nova versão de 

um documento, quando um passo de fluxo é 

direcionado para ele, quando um passo de 

fluxo estiver atrasado ou quando um fluxo de 

trabalho for finalizado. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.610 

Gestão de 

Documentos / 
As notificações deverão ser disponibilizadas 

em tela específica da ferramenta e enviadas 

por e-mail. 

  
Recursos de 

pesquisa 

2. Recursos 

Humanos 
2.611 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve prover nativamente 

funcionalidades para a gestão de registros 

(Records Management) no repositório. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.612 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve realizar a gestão de registros 

no mesmo repositório de documentos, sem a 

duplicação de objetos. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.613 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a configuração de um 

plano de classificação hierárquico de 

documentos, com classes e subclasses de 

documentos. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.614 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve gerenciar a nomenclatura dos 

itens de classificação de documentos de 

maneira hierárquica. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.615 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a criação de uma 

estrutura de taxonomia com capacidade de 

herança e relacionamento entre seus termos. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.616 

Gestão de 

Documentos / 

Um termo da estrutura taxonômica pode ser 

relacionado a uma classificação de 

documento, considerando os metadados pré-

definidos. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.617 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a criação de tabela 

de temporalidade, de retenção de objetos, 

com capacidade de cálculo de período de 

disposição baseado em, pelo menos: cálculo 

de data, baseado em calendário, data fixa. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.618 

Gestão de 

Documentos / 

Uma classificação de registro pode ser 

atribuída a um ou mais objetos do repositório, 

com capacidade de fornecer herança a seus 

objetos filho. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.619 

Gestão de 

Documentos / 

Permitir que um usuário autorizado altere o 

prazo ou destinação prevista em um item da 

tabela de temporalidade e destinação de 

documentos. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.620 

Gestão de 

Documentos / 

A solução não deve permitir que classes de 

documentos (classificações) sejam excluídas 

quando estas estiverem atribuídas a pelo 

menos um objeto do repositório. 

  
Gerenciamento 

de registros 
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2. Recursos 

Humanos 
2.621 

Gestão de 

Documentos / 
Cada plano de temporalidade deve permitir o 

cadastro de justificativas para suporte ao 

plano de temporalidade. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.622 

Gestão de 

Documentos / 
Cada plano de retenção deve permitir o 

cadastro de, pelo menos, seu título, 

descrição, assunto e data. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.623 

Gestão de 

Documentos / 
Um plano de retenção deve poder ser 

atribuído a uma ou mais classes de 

documentos (classificações). 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.624 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

Uma etapa de um plano de retenção deve ser 

capaz de poder, pelo menos, alterar o status 

de um documento, marcar um documento 

como registro (oficial), gerar uma rendição 

(criar cópia oficial em PDF), exportar ou 

expurgar um documento do repositório. 

 

  
 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.625 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

 A solução deve permitir a configuração de 

usuários responsáveis pela gestão de 

registros do repositório, que terão permissões 

elevadas na manutenção das configurações 

da gestão de registro. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.626 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a importação e 

exportação de termos de classificação 

(taxonomia) e da tabela de temporalidade em 

arquivo XML. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.627 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve permitir a configuração de 

valores pré-definidos para, pelo menos, os 

seguintes atributos da gestão de registros: 

status de documentos e planos de retenção, 

estágios, justificativas, meios de 

armazenamento dos documentos e tipos de 

retenção. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.628 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve criar um log para todas as 

ações de expurgo de objetos, que poderá ser 

consultada pelos gestores de registros, onde 

serão registrados os dados de todos os 

documentos que tenham sido expurgados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.629 

Gestão de 

Documentos / 

O administrador deve ter a possibilidade de 

realizar a limpeza periódica do log de expurgo 

de documentos, com a opção de exportar os 

registros para um arquivo externo. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.630 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve prover mecanismos para que 

usuários solicitem o congelamento (hold) da 

temporalidade de um ou mais documentos, 

com controle de data de ativação e 

desativação e tipos de retenção pré-

configurados. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.631 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve permitir que os gestores de 

registro visualizem todos os documentos que 

atendam a um evento específico da tabela de 

temporalidade para então disparar a 

execução do evento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.632 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve permitir que os gestores de 

registro criem mecanismos de execução dos 

eventos da tabela de temporalidade de 

maneira automatizada, para eventos 

específicos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.633 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve prover mecanismos para que 

os gestores de registros solicitem a 

aprovação de usuários ou grupos específicos 

para a execução de eventos da tabela de 

temporalidade. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.634 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve sumarizar os itens que 

atendam a um evento da tabela de 

temporalidade de maneira visual. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.635 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve permitir que os gestores de 

registro definam a periodicidade da 

verificação dos eventos da tabela de 

temporalidade, configurada por plano de 

retenção. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.636 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir aos gestores de 

registro o filtro dos itens que atendem a um 

evento da tabela de temporalidade. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.637 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve fornecer, pelo menos, os 

seguintes relatórios sobre o gerenciamento 

de registros: estrutura de classificação 

detalhado, planos de disposição (Tabela de 

Temporalidade) e termos da taxonomia. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.638 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir que um documento 

tenha um plano de retenção atribuído a partir 

de um fluxo de trabalho. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.639 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve garantir a criação de classes, 

subclasses, grupos e subgrupos nos níveis do 

plano de classificação de acordo com o 

método de codificação adotado pela PMBH. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.640 

Gestão de 

Documentos / 

Permitir o deslocamento de uma classe 

inteira, incluídas as subclasses, grupo, 

subgrupos e documentos nela classificados, 

para outro ponto do plano de classificação. 

  
Gerenciamento 

de registros 
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2. Recursos 

Humanos 
2.641 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

Permitir a associação de metadados às 

classes, conforme estabelecido no padrão de 

metadados, e restringir a inclusão e alteração 

desses mesmos metadados somente a 

usuários autorizados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.642 

Gestão de 

Documentos / 
Possuir um atributo associado às classes 

para registrar a permissão de uso daquela 

classe para classificar um documento. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.643 

Gestão de 

Documentos / 
 Prover funcionalidades para elaboração de 

relatórios de apoio à gestão do plano de 

classificação, incluindo a capacidade de: 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.644 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

a) Gerar relatório completo do plano de 

classificação. 

  
 

b) Gerar relatório parcial do plano de 

classificação a partir de um ponto 

determinado na hierarquia. 

 

c) Gerar relatório dos documentos 

classificados em uma ou mais classes do 

plano de classificação. 

2. Recursos 

Humanos 
2.645 

Gestão de 

Documentos / 
Permitir a classificação de um número 

ilimitado de unidades de arquivamento dentro 

de uma classe. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.646 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

 A solução deve permitir que a classificação 

dos documentos seja feita, pelo menos, das 

seguintes formas: por herança da pasta onde 

o documento foi armazenado, classificação 

manual, através dos favoritos, resultado de 

pesquisa e classificação assistida ou 

automática. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.647 

Gestão de 

Documentos / 

 Permitir definir uma classificação para uma 

pasta e todo documento armazenado nessa 

pasta deve herdar e obedecer essa 

classificação automaticamente. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.648 

Gestão de 

Documentos / 

A classificação automática se dará através de 

palavras chave encontradas no conteúdo ou 

dos metadados definidos durante a indexação 

do documento. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.649 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir o treinamento da 

classificação automática para que o índice de 

acertos seja aumentado. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.650 

Gestão de 

Documentos / 
Possibilitar que o plano de retenção seja 

referenciado à legislação pertinente que 

regula o descarte de documentos. 

  
Gerenciamento 

de registros 
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2. Recursos 

Humanos 
2.651 

Gestão de 

Documentos / 
Possibilitar que documentos prontos para 

descarte passe por um fluxo de aprovação 

antes da eliminação definitiva. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.652 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve possuir uma trilha de auditoria 

completa sobre o gerenciamento de registros, 

gravando pelo menos as seguintes 

informações: quem executou a ação, qual 

ação foi executada, quando, como e porque 

ocorreu. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.653 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve ser capaz de esconder, da 

pesquisa por documentos que deverão ser 

descartados, os objetos que estão 

congelados e não podem ser alterados. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.654 

Gestão de 

Documentos / 

Possibilitar o agendamento da pesquisa por 

objetos classificados com pelo menos as 

seguintes frequências: diária, semanal, 

mensal ou anual. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.655 

Gestão de 

Documentos / 

O administrador pode criar regras e ações 

que podem ser executadas automaticamente, 

ao final da pesquisa, sem a necessidade de 

intervenção do usuário. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.656 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

O sistema deve permitir executar, pelo 

menos, as seguintes ações automaticamente: 

apagar o registro eletrônico do documento, 

mas manter o metadados intacto, destruir o 

registro e o metadados, exportar o registro e 

o metadado associado, modificar o status do 

registro, tornar o registro oficial e atualizar ou 

mover o documento de storage 

(armazenamento). 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.657 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução já deve possuir, nativamente, um 

fluxo de aprovação de descarte de 

documentos, com pelo menos dois níveis de 

aprovação. Esse fluxo deve permitir o 

controle de documentos selecionados, ou 

seja, ele deve controlar apenas documento 

que efetivamente necessitam de 

rastreabilidade após o seu descarte. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.658 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

Ao congelar um documento (hold), o usuário 

deve poder definir, pelo menos, as seguintes 

informações: nome, tipo de congelamento, 

possível data de descongelamento, data ao 

qual o congelamento deve ser feito, um id de 

congelamento alternativo e comentários. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.659 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

A solução deve prover duas formas de aplicar 

o congelamento de documentos, 

congelamento direto, onde o usuário aplica o 

congelamento diretamente a um documento 

selecionado ou o congelamento indireto, onde 

o usuário pode congelar todos os documentos 

criados por um usuário ou grupo específico, 

por exemplo. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.660 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

Quando houver um congelamento direto a um 

documento, a solução deve garantir que a 

pasta e todas as pastas acima também 

entejam congeladas indiretamente, não 

possibilitando que sejam apagadas, para não 

criar um documento órfão. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.661 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

O mesmo vale para objetos filhos, ou seja, se 

o congelamento direto for aplicado a uma 

pasta, todo o conteúdo e sub conteúdo dentro 

da pasta também estará congelado 

indiretamente. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.662 

Gestão de 

Documentos / 

Ao aplicar o congelamento, a solução não 

deve alterar as permissões do objeto, apenas 

impedir dinamicamente que o objeto não será 

apagado do sistema. Ao retirar o 

congelamento, tudo volta ao normal, sem a 

necessidade de reaplicação de permissões 

ao objeto. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.663 

Gestão de 

Documentos / 

Deve ser possível à aplicação de um número 

ilimitado de congelamentos a um objeto, e o 

mesmo só voltará à condição normal quando 

todos os congelamentos forem retirados. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.664 

Gestão de 

Documentos / 

A auditoria completa do objeto deve ser 

mantida, independente de qual congelamento 

foi aplicado ao objeto, quem aplicou e 

quando. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.665 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de registros 

Os comentários criados para o objeto, 

enquanto estiver congelado, serão gravados 

apenas após a remoção do congelamento, e 

colocados na trilha de auditoria para 

informação. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.666 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve ser capaz de exportar 

documentos congelados, tanto apenas a 

última versão quanto todas as versões. 

  
Gerenciamento 

de registros 

2. Recursos 

Humanos 
2.667 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve prover funcionalidades para a 

classificação automática de documentos do 

repositório que permite a atribuição 

automatizada de uma classificação de 

records management aos documentos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.668 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A classificação automática de documentos 

deve ser baseada em uma combinação de 

aprendizado de máquina (machine learning), 

regras e análise de conteúdo dos 

documentos. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.669 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A funcionalidade de autoclassificação de 

documentos deve fornecer um painel de 

acompanhamento para a validação dos 

resultados do processo com passo-a-passo 

para o usuário realizar ajustes nas 

configurações e controle de qualidade. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.670 

Gestão de 

Documentos / 

A funcionalidade de autoclassificação deve 

oferecer conselhos ao usuário para melhoria 

do processo de classificação com base nos 

dados extraídos dos documentos. 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.671 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

Durante a configuração ou melhoria do 

processo de autoclassificação deve ser 

possível ao usuário incluir uma lista de 

documentos para teste, que deverá ser 

analisada pelo processo de autoclassificação 

e fornecido os dados resultantes para a 

tomada de decisão do usuário. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.672 

Gestão de 

Documentos / 

A funcionalidade de autoclassificação de 

documento deve fornecer relatórios 

estatísticos e detalhados de 

acompanhamento do processamento 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.673 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve permitir a visualização da 

imagem de documentos diretamente em sua 

interface, sem a necessidade de instalação 

de qualquer componente, tampouco de 

acionamento de aplicações cliente para tal, 

inclusive em navegadores de dispositivos 

móveis, sem custo adicional no 

licenciamento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.674 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve permitir a visualização online 

de, pelo menos, os seguintes formatos: TIFF, 

JPG, GIF, PDF, DOC e DOCX (MS-Word), 

XLS e XLSX (MS-Excel), PPT e PPTX (MS-

PowerPoint), HTML, TXT, sem custo adicional 

no licenciamento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.675 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deverá gerar automaticamente 

miniaturas (thumbnails) da primeira página 

dos documentos para exibição na lista de 

navegação do repositório e lista de resultados 

de pesquisa, para, pelos menos, os arquivos 

de Word, Excel, PPT, PDF, DWG e imagens 

raster. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.676 

Gestão de 

Documentos / 

Em documentos de texto (PDF, DOC, etc.), 

deve ser possível realizar a busca de termos 

que deverão ser destacados para facilitar a 

visualização no documento. 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.677 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve permitir que seja realizada a 

comparação entre dois documentos de texto 

(PDF, DOC, etc), detalhando o que tenha sido 

incluído, excluído ou alterado em cada um 

deles. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.678 

Gestão de 

Documentos / 

A comparação de documentos deve ser 

possível também entre versões de um mesmo 

documento, inclusive entre uma versão não 

atual contra um outro documento ou versão. 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.679 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve permitir a conversão de 

documentos para formato PDF e PDF/A 

independente do formato de origem, com 

opção de inclusão ou não de todas as 

marcações, anotações e restrições que 

componham o documento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.680 

Gestão de 

Documentos / 
Durante a conversão de um documento para 

PDF, deve ser possível realizar a inclusão de 

uma marca d´água no documento final. 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.681 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve permitir a criação de 

anotações nas imagens dos documentos, 

independente do formato, com pelo menos as 

seguintes funcionalidades: anotação com 

linhas, setas e balões, inclusão de texto livre 

e em caixa, inclusão de imagens (carimbos) e 

marcação de texto (em documentos de texto). 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.682 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

As anotações incluídas em um documento 

não podem, de maneira alguma, alterar o 

documento original, devendo estas 

informações serem armazenadas apartadas 

do arquivo do documento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.683 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve permitir selecionar a 

visualização das anotações de um documento 

ou não, e deve informar ao usuário caso o 

documento possua algum tipo de anotação 

atribuída. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.684 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve gerenciar pacotes de 

anotações por documento, de maneira que 

cada usuário possa criar uma ou mais 

anotações diferentes sem que altere as 

outras existentes. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.685 

Gestão de 

Documentos / 

Durante a visualização do documento deve 

ser possível realizar o download do 

documento original apenas para usuários que 

tenham permissão para tal. 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.686 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

Durante a visualização do documento deve 

ser possível realizar a impressão do 

documento apenas para usuários que tenham 

permissão para tal e com a opção de imprimir 

as anotações sobrepostas a imagem e 

inclusão de marca d´água. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.687 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a ocultação de parte 

do conteúdo de um documento, através da 

seleção de áreas do documento ou páginas 

que serão ocultas, da localização de textos. 

  
Autoclassificação 

de documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.688 

 

Gestão de 

Documentos / 

Autoclassificação 

de documentos 

A solução deve controlar as permissões de 

usuários para a alteração de anotações e 

restrições do documento, de maneira que 

somente usuários com permissões para que 

possam criar, editar e excluir essas 

informações. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.689 

Gestão de 

Documentos / 
A solução de gestão de conteúdos deve 

possuir funcionalidade nativa para o desenho 

e execução de fluxos de trabalho. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.690 

Gestão de 

Documentos / 

Os desenhos dos fluxos de trabalho, quando 

desenhados pelos usuários finais, devem ser 

realizados de maneira gráfica em ambiente 

web. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.691 

Gestão de 

Documentos / 

A ferramenta de desenho deve ser integrada 

ao gerenciador de conteúdo, a segurança e 

usuários do fluxo devem ser gerenciados pelo 

repositório. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.692 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

As tarefas do fluxo de trabalho podem ser 

atribuídas a um ou mais usuários tendo, pelo 

menos, as seguintes opções: um ou mais 

usuários ou grupos de usuários específicos, 

usuário ou grupo de usuário da tarefa 

imediatamente anterior, baseado em 

expressão que defina o usuário ou grupo ou 

através de um metadado informado por um 

usuário em uma tarefa. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.693 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

No caso da atribuição de uma tarefa a um 

grupo de usuários deve ser possível 

configurar se a tarefa será atribuída ao 

primeiro usuário do grupo que aceitá-la ou a 

todos os usuários que componham o grupo. 

  

 

2.Recursos 

Humanos 
2.694 

Gestão de 

Documentos / 
A ferramenta deve permitir a definição de 

prazos de execução para as tarefas do fluxo 

de trabalho. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.695 

Gestão de 

Documentos / 

As tarefas deverão ter o controle de 

prioridade, onde tarefas com prioridade mais 

alta devem ser visualizadas mais facilmente 

que outras, quando atribuídas a um usuário. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.696 

Gestão de 

Documentos / 
Os usuários que participam de alguma tarefa 

do fluxo de trabalho devem ser notificados por 

e-mail quando estas estiverem disponíveis. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 
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2. Recursos 

Humanos 
2.697 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

Ao enviar um e-mail para o usuário 

notificando-o de uma tarefa de fluxo de 

trabalho, a ferramenta deve possibilitar que o 

(s) documento (s) possa (m) ser enviado (s) 

como anexo do e-mail ou apenas um link, 

para que o (s) arquivo (s) possa (m) ser 

visualizado (s) diretamente na ferramenta. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.698 

Gestão de 

Documentos / 

Durante a configuração de uma tarefa do 

fluxo de trabalho, deve ser possível definir 

quais as ações que um usuário poderá ter 

sobre a tarefa, como aprovar e rejeitar, em 

texto livre. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.699 

Gestão de 

Documentos / 

Uma tarefa deve poder permitir, caso 

configurado, que um usuário indique outro 

responsável para executar essa tarefa, 

quando esta for atribuída a ele (delegação). 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.700 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

No caso de tarefas que são atribuídas a 

grupos de usuários, deve ser possível aceitar 

como válida a tarefa quando apenas todos os 

usuários do grupo a aprove ou quando 

apenas um dos usuários a aprove. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.701 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

Deve ser possível permitir a inclusão de 

comentários em todas as tarefas durante todo 

o fluxo de trabalho, podendo, ainda, 

configurar se um usuário poderá visualizar 

todos os comentários adicionados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.702 

Gestão de 

Documentos / 

Deve ser possível a definição de metadados 

que deverão ser capturados quando do início 

de um fluxo de trabalho ou em qualquer 

atividade atribuída a um usuário. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.703 

Gestão de 

Documentos / 

Deve ser possível configurar, por tarefa do 

fluxo, pelo menos as permissões por 

metadado, como sua visualização, edição ou 

obrigatoriedade de preenchimento. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.704 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A solução deve montar, automática e 

dinamicamente, o formulário padrão para 

manipulação dos metadados configurados 

para o fluxo de trabalho para cada tarefa do 

fluxo, de acordo com a configuração de cada 

tarefa. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.705 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

Para cada tarefa do fluxo de trabalho deve 

ser possível incluir as instruções para apoio 

ao usuário em texto puro ou HTML. Estas 

instruções deverão ser exibidas quando o 

usuário abrir a tarefa para visualização. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.706 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve prover uma área para que os 

usuários visualizem todas as tarefas 

atribuídas a ele e também todos os fluxos de 

trabalho iniciados por ele. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 
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2. Recursos 

Humanos 
2.707 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

Para qualquer tarefa deve ser possível atribuir 

documentos ou objetos do repositório ao fluxo 

de trabalho, que poderão ser consultados 

pelos usuários quando as tarefas atribuídas a 

ele forem visualizadas. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.708 

Gestão de 

Documentos / 

Para cada fluxo de trabalho deve ser possível 

configurar se ao final de sua execução este 

será arquivado na solução ou excluído do 

repositório. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.709 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A solução deve permitir que um fluxo de 

trabalho seja iniciado a partir de um 

documento do repositório ou a partir de um 

link específico para o fluxo. No caso deste ser 

iniciado a partir de um documento, o mesmo 

deve já ser anexado ao fluxo em execução. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.710 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que um fluxo de 

trabalho seja iniciado a partir de uma 

referência de um objeto físico (caixa, 

documento). 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.711 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A solução deve controlar as permissões por 

usuário no fluxo de trabalho, restringindo, 

pelo menos, as seguintes ações: visualizar 

detalhes do fluxo, suspender ou parar um 

fluxo, excluí-lo ou arquivá-lo, e realizar 

alterações. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.712 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A solução deve permitir que se crie fluxos de 

trabalho aninhados (subfluxos), permitindo 

que uma tarefa acione um outro fluxo de 

trabalho e então retorne para o original 

quando este for finalizado. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.713 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A solução deve permitir que sejam criadas 

tarefas no fluxo com temporizadores, 

podendo-se configurar seu tempo de espera a 

partir de um período fixo ou um metadado do 

fluxo e que ao final este dê prosseguimento a 

execução do fluxo. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.714 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir que tarefas do fluxo 

de trabalho acionem outros sistemas a partir 

de chamadas WebService. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.715 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A solução deve permitir que tarefas do fluxo 

de trabalho manipulem objetos do repositório, 

podendo criar pastas, criar versões de 

documentos, realizar movimentação entre 

pastas (copiar ou mover), modificar atributos 

e permissões ou gerar rendições do 

documento para PDF. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.716 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que tarefas do fluxo 

de trabalho enviem e-mails para usuários ou 

caixas de correio externas, podendo-se incluir 

documentos do repositório como anexo. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.717 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir que tarefas sejam 

executadas em série ou paralelo, de acordo 

com o desenho do mapa do fluxo criado. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.718 

Gestão de 

Documentos / 

Um usuário poderá visualizar, de forma 

gráfica ou textual e para os fluxos iniciados 

por ele, por onde o processo andou e onde 

ele está parado. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.719 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve controlar o versionamento 

das alterações realizadas em um desenho de 

fluxo de trabalho, tal qual o faz com um 

documento do repositório. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.720 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

 A solução deve permitir a criação de marcos 

dentro do fluxo. Esses marcos podem ser 

utilizados para definir pontos de passagem 

dentro do processo com prazos pré-

estabelecidos, e tomar ações caso isso não 

ocorra, como por exemplo o disparo de um 

outro fluxo, automaticamente. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.721 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a tomada de decisão 

baseado em atributos ou atributos compostos, 

sendo que o caminho a ser seguido pode ser 

único ou vários ao mesmo tempo. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.722 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

Deve ser possível atribuir, pelo menos, as 

seguintes permissões para um usuário, em 

relação ao workflow: ver detalhes, suspender, 

parar, apagar, arquivar, mudar as 

permissões, mudar a data e mudar a rota do 

fluxo de trabalho. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.723 

 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

A ferramenta deve possibilitar que o usuário 

que estiver executando um passo encaminhe 

a atividade para uma terceira pessoa para 

revisão, sem que essa atividade esteja 

previamente mapeada no fluxo. Ao finalizar a 

revisão, o revisor devolve o passo para o 

usuário original, que pode, então, dar 

prosseguimento ao fluxo. O usuário pode, 

ainda, iniciar um subfluxo que, ao finalizar, 

deve retornar para o usuário em questão. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.724 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

O usuário deve ser capaz de delegar a tarefa 

para outra pessoa ou grupo de pessoas, que 

irá executar o passo no seu lugar. Também 

deve ser possível delegar a tarefa para um 

sub fluxo. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.725 

Gestão de 

Documentos / 
O fluxo de trabalho também deve ser capaz 

de alterar informações de classificação e 

controle de temporalidade do documento. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 
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2. Recursos 

Humanos 
2.726 

Gestão de 

Documentos / 
Deve ser capaz de importar arquivos XML 

com informações de sistemas legados para 

tratamento no fluxo de trabalho. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.727 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de fluxo 

de trabalho 

O fluxo de trabalho deve ser capaz de 

executar passos de fluxo em intervalos de 

tempo, para realizar importação/exportação 

de XML e acesso a webservices, 

possibilitando a integração com sistemas 

legados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.728 

Gestão de 

Documentos / 

O fluxo deve possuir um passo específico 

para realizar o download de documentos e 

pastas para um local específico do file 

system. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.729 

Gestão de 

Documentos / 

O fluxo de trabalho deve possuir um tipo de 

passo específico capaz de acessar endereços 

HTTP tanto para envio quanto para 

recebimento de informação. 

  
Gestão de fluxo 

de trabalho 

2. Recursos 

Humanos 
2.730 

Gestão de 

Documentos / 
A ferramenta deve ser capaz de suportar a 

criação de formulários eletrônicos para coletar 

dados. 

  

Formulários 

2. Recursos 

Humanos 
2.731 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Formulários 

O formulário deve poder ser utilizado pela 

ferramenta de fluxo de trabalho para 

customização da interface com o usuário nos 

passos que necessitem de uma interação do 

usuário com o fluxo. Também deve ser 

possível iniciar um fluxo de trabalho a partir 

de um formulário. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.732 

 

Gestão de 

Documentos / 

Formulários 

O formulário deve ser armazenado pelo 

repositório e deve receber tratamento igual a 

outros itens do repositório, como controle de 

versão e segurança. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.733 

Gestão de 

Documentos / 
O formulário deve ser feito em HTML, 

podendo ser utilizado CSS e Javascript para 

enriquecer a experiência do usuário. 

  

Formulários 

2. Recursos 

Humanos 
2.734 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Formulários 

Deve ser possível criar tabelas de banco de 

dados dedicadas para armazenar as 

informações do formulário, sem que o usuário 

precise entrar no banco de dados para tal 

ação. A ferramenta deve realizar a criação da 

tabela e seus campos automaticamente, 

baseado nos campos criados no formulário. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.735 

 

Gestão de 

Documentos / 

Formulários 

Deve ser possível criar modelos de 

formulários, que também são gerenciados 

pelo repositório. Esses modelos serão a base 

para a criação dos formulários. 

  

  

 

 

 



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 142 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.736 

 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Formulários 

Ao criar um modelo, a ferramenta deve 

possibilitar que o usuário crie os campos que 

serão adicionados ao modelo via interface 

gráfica. Deve ser possível, pelo menos, incluir 

campos dos tipos data, inteiro, texto, 

checkbox, usuário (para escolhas de usuários 

cadastrados no sistema de segurança do 

repositório) e lista de valores (podendo ser 

determinado o número máximo de valores 

que podem ser selecionados, a partir de 1). 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.737 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

A solução deve prover funcionalidades para o 

gerenciamento de objetos físicos, como 

caixas, pastas e documentos em papel, 

controlando sua localização física, seu status 

e relacionamentos com documentos 

eletrônicos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.738 

Gestão de 

Documentos / 

Deve ser possível configurar os tipos de 

objetos físicos que serão gerenciados, como 

caixa, pasta, documento em papel, 

microfilme, etc.. 

  
Gerenciamento 

de objetos físicos 

2. Recursos 

Humanos 
2.739 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

Os objetos físicos configurados na solução 

poderão ser definidos como contêineres de 

outros objetos, como é o caso de caixas e 

pastas, que poderão ter atrelados a eles 

diversos outros objetos físicos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.740 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

A solução deve manter a estrutura de 

armazenamento de objetos físicos contendo 

as localizações, tais como, prédios, áreas, 

módulos, prateleira e posições de guarda de 

documentos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.741 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

A solução deve prover funcionalidade para 

que os usuários solicitem o empréstimo de 

documentos físicos, fazendo o controle da 

solicitação e recuperação do documento e da 

localização do documento após o 

empréstimo. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.742 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

Toda solicitação de empréstimo deve constar 

uma data para devolução dos documentos, 

que poderá ser pré-configurada com base em 

um parâmetro do sistema, o qual será usada 

para avisar os usuários quando do 

vencimento do empréstimo. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.743 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

O aviso de vencimento de empréstimo deve 

ser enviado por e-mail para os usuários e, 

caso não seja tomada nenhuma ação, deve 

ser enviado um e-mail para o gestor de 

registros após um número especificado de 

mensagens enviadas (escalação). 
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2. Recursos 

Humanos 
2.744 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

A solução deve gerenciar, automaticamente, 

o encaixotamento de itens físicos, informando 

quando uma caixa já está cheia controlando 

de maneira automatizada os itens que são 

incluídos em caixas. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.745 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

Os usuários poderão fazer a solicitação de 

empréstimo ou devolução de itens físicos 

para um ou mais item Simultaneamente a 

partir da seleção do item em uma pasta ou a 

partir da execução de uma busca no 

repositório. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.746 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve gerenciar a transferência de 

itens físicos entre localidades realizadas em 

lotes, informando possíveis ausências de 

itens (sobra lógica/física) na recepção. 

  
Gerenciamento 

de objetos físicos 

2. Recursos 

Humanos 
2.747 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a criação de 

relacionamentos entre objetos físicos e 

eletrônicos no repositório. 

  
Gerenciamento 

de objetos físicos 

2. Recursos 

Humanos 
2.748 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve criar identificadores únicos 

para cada objeto físico a fim de permitir a 

relação entre o objeto físico e seu registro no 

repositório. 

  
Gerenciamento 

de objetos físicos 

2. Recursos 

Humanos 
2.749 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gerenciamento 

de objetos físicos 

A solução deve ser capaz de realizar a 

importação dos identificadores de registros 

físicos nas operações em que são realizados 

trabalhos em lote, como empréstimo, 

devolução, transporte e armazenamento de 

objetos físicos, a fim de que seja possível 

fazer a integração com empresas terceiras de 

armazenamento de documentos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.750 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Colaboração 

A solução deve permitir que para cada objeto 

do repositório seja possível iniciar uma 

discussão atrelada ao registro com 

funcionalidades de inclusão de comentário, 

respostas a comentários aninhadas, 

marcação de usuário e avaliação do 

comentário. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.751 

Gestão de 

Documentos / 
Ao incluir uma resposta a um comentário, a 

ferramenta deve possibilitar que o usuário 

inclua um documento na resposta. 

  

Colaboração 

2. Recursos 

Humanos 
2.752 

Gestão de 

Documentos / 

A ferramenta deve disponibilizar segurança 

específica para as discussões, tais como 

leitura, criação e capacidade total de 

incluir/apagar discussões. 

  

Colaboração 

2. Recursos 

Humanos 
2.753 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir a captura de 

documentos através da digitalização, pelo 

menos, por escâner, importação de arquivo 

digital em pasta, importação de arquivo 

digital, coleta de arquivos digitais em caixas 

de e-mail específicas e API´s WebServices. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.754 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que um documento 

seja digitalizado diretamente no repositório a 

partir de uma pasta da estrutura, sem a 

necessidade de seguir o fluxo padrão de 

digitalização de documentos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.755 

Gestão de 

Documentos / 
A solução de captura de documentos deve 

ser compatível com, pelo menos, escâner 

padrão ISIS. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.756 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a digitalização de 

documentos em preto-e-branco, escala de 

cinza e colorido, em faces Simples ou duplex 

(frente e verso). 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.757 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a conversão 

automática de cores da imagem, para escala 

de cinza ou preto e branco (bitonal). 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.758 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve fornecer ferramentas para a 

melhoria de imagens, tanto para digitalização 

quanto para importação, de maneira manual 

ou automatizada através de perfis de 

melhoria de imagem, contendo, pelo menos, 

as seguintes capacidades: remoção de borda 

preta, alinhamento do documento (deskew), 

remoção de sujeira (despeckle), rotação e 

ajuste de brilho e contraste. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.759 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve possibilitar que o usuário 

reordene as páginas digitalizadas para 

arrumar erros provenientes da inclusão do 

documento para digitalização. Deve poder, 

ainda, trocar a página de posição, que foi 

digitalizada na ordem errada. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.760 

Gestão de 

Documentos / 
O usuário deve ser capaz de juntar 

documentos que foram separados 

erroneamente pela ferramenta. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.761 

Gestão de 

Documentos / 

A ferramenta deve possibilitar que duas 

páginas sejam fundidas, no caso de páginas 

duplas que foram digitalizadas 

separadamente. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.762 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve possibilitar que o usuário 

apague uma página específica que não foi 

bem digitalizada e redigitalize apenas essa 

página, colocando-a de volta em seu devido 

lugar após a digitalização. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.763 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a configuração de 

metadados de indexação do documento 

permitindo que o usuário faça a indexação a 

partir da visualização da imagem. 

  
Captura de 

documentos 
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2. Recursos 

Humanos 
2.764 

Gestão de 

Documentos / 
A configuração de metadados de indexação 

deve estar integrada com as definições de 

metadados do repositório. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.765 

Gestão de 

Documentos / 

A solução de captura deve enviar os 

documentos digitalizados, juntamente com 

seus índices, diretamente para o repositório, 

de maneira nativa e sem a necessidade de 

integração adicional. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.766 

Gestão de 

Documentos / 

A solução de captura deve permitir a captura 

de documentos em lote (batch), agrupando 

todos os documentos do mesmo lote em um 

único processo. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.767 

 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura deve realizar o 

agrupamento de imagens em documentos 

(separação) de maneira manual ou 

automatizada através de, pelo menos, as 

seguintes funcionalidades: separação por 

quantidade fixa de páginas, código de barras 

e patch-code, por página em branco, por 

identificação do padrão do documento, por 

reconhecimento de caracteres e por 

reconhecimento de logotipos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.768 

 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura deve permitir a 

indexação automatizada de documentos 

através de mecanismos de reconhecimento 

de caracteres, com pelo menos as seguintes 

características: reconhecimento de caracteres 

impressos (OCR), reconhecimento de 

caracteres escritos à mão em letra de forma 

(ICR), reconhecimento de caixas de 

marcação (OMR) e reconhecimento de 

códigos de barras 1D e 2D. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.769 

Gestão de 

Documentos / 

A solução de captura deve permitir o 

processamento e extração de dados das 

imagens através de funcionalidade de IDR 

(Intelligent Document Recognition). 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.770 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve fornecer mecanismos de 

localização inteligente de campos na imagem, 

através de, pelo menos, as seguintes 

capacidades: identificação por área fixa da 

imagem, identificação de texto chave, 

identificação por expressões regulares ou 

formatos específicos de valores. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.771 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a formatação de 

valores capturados como, por exemplo, a 

conversão do formato de data para um 

formato específico ou de valores monetários. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.772 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir o reconhecimento de 

valores em tabelas na imagem, reconhecendo 

linha a linha e campo a campo, de maneira 

dinâmica, os valores da tabela.  

  
Captura de 

documentos 
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2. Recursos 

Humanos 
2.773 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura deve permitir a 

pesquisa de valores em bases de dados 

(dblookup) a partir de um valor extraído da 

imagem, podendo utilizar os valores 

retornados da pesquisa para o preenchimento 

de outros índices do documento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.774 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura deve permitir que, 

diretamente do campo de indexação do 

documento, seja possível realizar a pesquisa 

de valores em uma tabela de banco de dados 

(dblookup) de maneira instantânea, 

permitindo ao usuário selecionar um valor em 

uma lista de resultados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.775 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir, sem a necessidade 

de codificação, a customização da interface 

de indexação de documentos, podendo-se 

reorganizar os campos, alterar tamanhos, 

incluir imagens, etiquetas e alteração da 

aparência dos campos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.776 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura, após o processamento 

automatizado dos documentos, deve enviar 

para revisão do usuário os documentos que 

possuam algum tipo de erro de extração ou 

validação de dados, devendo destacar estes 

documentos e permitindo que o usuário 

ignore aqueles que tenham sido processados 

com 100% de sucesso. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.777 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir ao usuário configurar 

o nível aceitável de reconhecimento, em 

percentual, onde qualquer campo que tenha 

um nível de reconhecimento abaixo do 

configurado seja enviado para revisão do 

usuário após o processamento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.778 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura deve permitir a inclusão 

de scripts de processamento, desenvolvidos 

pelo menos em linguagem JavaScript ou .Net, 

para a realização de validações ou atividades 

automatizadas. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.779 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura deve permitir a iniciação 

de um fluxo de trabalho assim que os 

documentos sejam armazenados no 

repositório, ao final do processamento e 

indexação das imagens. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.780 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir a configuração da 

estrutura de pastas em que os documentos 

serão armazenados no repositório, podendo 

ser em uma estrutura fixa ou criada 

dinamicamente, a partir dos valores dos 

índices e atributos do documento. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.781 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir a conversão das 

imagens dos documentos para o formato PDF 

pesquisável antes do armazenamento no 

repositório, de maneira nativa. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.782 

Gestão de 

Documentos / 

A solução de processamento e extração de 

documentos deve possuir funcionalidade de 

aprendizado a partir das imagens 

processadas, criando uma base de 

conhecimento, a fim de aumentar os níveis de 

acerto nos processos de separação e 

identificação (classificação) de documentos e 

identificação de campos na imagem. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.783 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de processamento e extração de 

documentos deve ser capaz de identificar 

(classificar) documentos de maneira 

automatizada através de, pelo menos, as 

seguintes capacidades: localização de 

objetos gráficos no documento, frases ou 

palavras-chave e palavras-chave inter-

relacionadas geograficamente com outras 

palavras ou objetos gráficos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.784 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução de captura e processamento de 

documentos deve permitir a configuração de 

relatórios estatísticos a partir dos dados dos 

lotes e documentos, como produtividade, 

níveis de extração de dados, por exemplo. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.785 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A extração de dados e classificação de 

documentos deve possibilitar que o usuário 

informe imagens de exemplo e, a partir 

dessas imagens, a ferramenta deve aprender 

automaticamente como classificar e extrair o 

conteúdo das imagens. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.786 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

Na tela de validação de documentos deve ser 

possível ao usuário visualizar a lista de 

documentos do lote, qual o seu tipo ou 

classificação, e ainda deve existir uma 

marcação nos documentos já visualizados e 

aqueles que possuem algum problema e 

devem ser validados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.787 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir ao usuário configurar 

se os documentos que não possuem nenhum 

tipo de problema serão ignorados na 

validação, de maneira que o usuário somente 

valide os documentos que tenham algum tipo 

de erro de reconhecimento ou validação de 

dados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.788 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir realizar a validação 

dupla dos documentos, onde, 

obrigatoriamente, os documentos do lote 

sejam validados por dois usuários diferentes. 

  
Captura de 

documentos 
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2. Recursos 

Humanos 
2.789 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir organizar os lotes de 

documentos para validação de forma 

automatizada, agrupando os documentos por 

tipo ou classificação, de maneira que um lote 

só tenha documentos do mesmo tipo. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.790 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que um usuário valide 

a classificação dos documentos e outro, 

posteriormente, faça a correção da extração 

de dados. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.791 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que a conversão de 

documentos para preto-e-branco seja 

realizada por tipo de documento, e não para 

todo o lote. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.792 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que sejam 

transformados em índices do documento 

atributos do sistema, levando em 

consideração, pelo menos os seguintes 

atributos: data da digitalização, nome do 

usuário, estação de digitalização e nome do 

lote. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.793 

Gestão de 

Documentos / A solução deve permitir a extração de 

caracteres (OCR, ICR e Barcode) impressos 

na vertical. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.794 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a atribuição de 

metadados para o lote de documentos (batch 

fields). 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.795 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que durante a 

configuração do reconhecimento de 

documentos seja possível partir de uma 

configuração já existente e não somente de 

uma configuração em branco. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.796 

Gestão de 

Documentos / 
O serviço de reconhecimento e extração de 

dados deve permitir o funcionamento em um 

ambiente de alta-disponibilidade. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.797 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a configuração de 

votação no processo de extração de dados 

resultante da extração por OCR. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.798 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve gerenciar automaticamente o 

tamanho e resolução de imagens oriundas de 

dispositivos móveis levando em consideração 

a existência ou não de texto na imagem, a fim 

de melhorar o processo de extração de 

dados. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.799 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve permitir que a exportação das 

imagens e metadados do documento para o 

repositório da solução de ECM seja realizado 

em um ambiente seguro, utilizando SSL. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.800 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que o usuário 

visualize a imagem em colorido (original) 

durante a fase de validação, ao invés da 

versão convertida para preto-e-branco. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.801 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que em uma 

arquitetura de múltiplos ambientes 

(desenvolvimento, homologação e produção) 

seja possível transportar as configurações de 

um ambiente para o outro. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.802 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

Quando da migração de uma configuração 

para outro ambiente, as configurações da 

exportação dos documentos para o 

repositório de ECM não deve ser alterada, de 

maneira que cada ambiente (dev, hm, prod) 

estejam apontados para repositórios 

diferentes. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.803 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir configurar, na captura 

de e-mails, se apenas os anexos de uma 

mensagem serão capturados ou se o corpo 

do e-mail também deve fazer parte do lote de 

documentos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.804 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir realizar a rotação 

automática de imagens e alinhamento 

(deskew) a partir do reconhecimento de 

caracteres (OCR), baseado na orientação de 

texto do documento. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.805 

Gestão de 

Documentos / 

No formulário de validação de dados 

customizado deve ser possível exibir ou 

ocultar campos baseado em valores de 

campos do mesmo formulário. 

  
Captura de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.806 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que usuários rejeitem 

ou suspendam documentos que não possam 

ser validados, e ao fazê-lo deve selecionar 

uma razão em uma lista pré-definida ou 

informar em texto livre. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.807 

 

Gestão de 

Documentos / 

Captura de 

documentos 

A solução deve permitir que sejam alterados 

a classificação ou tipo de documento para 

múltiplos documentos ao mesmo tempo, 

através da seleção múltipla na árvore de 

documentos. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.808 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a criação de modelos 

de documentos que poderão ser utilizados na 

confecção de novos documentos. 

  
Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

2. Recursos 

Humanos 
2.809 

Gestão de 

Documentos / Estes modelos de documentos devem estar 

disponíveis para todo o repositório ou apenas 

em pastas específicas, com controle de 

permissão de uso. 

  
Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

2. Recursos 

Humanos 
2.810 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

A solução deve também permitir a criação de 

modelos de estrutura de pastas para 

organização de documentos que, juntamente 

com modelos de documentos, deverão estar 

disponíveis para todo o repositório ou em 

pastas específicas, com controle de 

permissão de uso. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.811 

 

Gestão de 

Documentos / 

Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

Os modelos de pastas e documentos devem 

possuir metadados, permissões de usuário, 

estrutura de pastas e modelo dos 

documentos (doc, xls, ppt, etc.), políticas de 

gerenciamento de registros e permissões pré-

configurados. Quando um usuário criar um 

novo documento ou pasta baseado em um 

modelo, todos esses atributos deverão ser 

considerados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.812 

Gestão de 

Documentos / 

Modelos de pasta também deverão poder ter 

fluxos de trabalho associados. 
  

Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

2. Recursos 

Humanos 
2.813 

Gestão de 

Documentos / 

As pastas geradas a partir de modelos devem 

exibir na interface informações sobre os 

atributos da pasta, metadados associados e 

usuários relacionados, além de informações 

de lista de tarefas que possam ter sido 

associadas ao modelo de pasta. 

  
Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

2. Recursos 

Humanos 
2.814 

Gestão de 

Documentos / Um modelo de pasta pode permitir a criação 

de subpastas baseadas em outros modelos, 

gerando assim uma cadeia hierárquica de 

pastas que representam objetos do usuário. 

  
Gestão de 

modelo de 

documentos e 

pastas 

2. Recursos 

Humanos 
2.815 

Gestão de 

Documentos / A solução deve ser armazenada em discos 

rígidos e máquinas virtuais. 
  

Arquivamento de 

documentos 
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2. Recursos 

Humanos 
2.816 

 

Gestão de 

Documentos / 

Arquivamento de 

documentos 

A solução deve possuir mecanismo para 

garantir que apenas uma instância de 

documentos repetidos seja armazenada, 

como por exemplo, anexos de e-mails, 

quando estiver gerenciando a guarda dos 

mesmos. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.817 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve possuir a capacidade de 

compactar o conteúdo antes de armazenar no 

dispositivo de armazenamento (storage). 

  
Arquivamento de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.818 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir a criptografia dos 

arquivos armazenados através de uma chave 

de segurança. 

  
Arquivamento de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.819 

Gestão de 

Documentos / 

A movimentação nas áreas de 

armazenamento deve ser feita de forma 

automática, em horários fixos e pré-definidos 

ou de acordo com regras. 

  
Arquivamento de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.820 

 

Gestão de 

Documentos / 

Arquivamento de 

documentos 

A solução deve tratar cada versão de um 

documento como um objeto único, tornando 

possível a movimentação entre dispositivos 

de armazenamento (storages) de apenas 

versões específicas, e não do documento 

inteiro. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.821 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Arquivamento de 

documentos 

Ao definir uma regra de movimentação, o 

administrador pode definir um ponto de 

partida, que pode ser uma pasta ou nós 

específicos do repositório. Todos os 

documentos que estiverem nessa pasta e 

subpastas e atenderem a regra serão 

movidos para o dispositivo de 

armazenamento especificado. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.822 

 

Gestão de 

Documentos / 

Arquivamento de 

documentos 

Deve ser possível definir uma data inicial e 

final para a tarefa de movimentação, além de 

uma duração. Caso o tempo limite de duração 

seja atingido, antes da tarefa finalizar, ela é 

parada e irá continuar de onde parou na 

próxima data agendada. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.823 

Gestão de 

Documentos / 
As tarefas de movimentação devem ser 

executadas obedecendo a uma ordenação 

pré-definida. 

  
Arquivamento de 

documentos 

2. Recursos 

Humanos 
2.824 

Gestão de 

Documentos / 

Todas as tarefas de movimentação, apesar 

do agendamento, devem poder ser 

executadas manualmente, a qualquer 

momento. 

  
Arquivamento de 

documentos 
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2. Recursos 

Humanos 
2.825 

 

Gestão de 

Documentos / 

Compartilhament

o de arquivos 

A ferramenta de compartilhamento deve ser 

capaz de utilizar um servidor de diretórios 

LDAP, Active Directory da Contratante para 

realizar a autenticação dos usuários. Esse 

servidor está localizado na rede interna da 

Contratante. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.826 

Gestão de 

Documentos / 

A ferramenta de compartilhamento deve 

possuir aplicativo nativo para pelo menos 

Windows e Mac, além de aplicativos nativos 

para dispositivos móveis, como Android, iOS. 

  
Compartilhament

o de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.827 

Gestão de 

Documentos / 
Os aplicativos para dispositivos móveis 

devem possibilitar o download de documentos 

para trabalho off-line. 

  
Compartilhament

o de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.828 

Gestão de 

Documentos / 
Além dos aplicativos nativos, a ferramenta 

também deve disponibilizar interface web 

para acesso aos arquivos compartilhados. 

  
Compartilhament

o de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.829 

Gestão de 

Documentos / O acesso a interface web deve ser protegido 

por criptografia SSL de 256 bits. 
  

Compartilhament

o de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.830 

Gestão de 

Documentos / 
Os aplicativos serão responsáveis por manter 

todos os dispositivos (desktop ou móvel) 

sincronizados. 

  
Compartilhament

o de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.831 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Compartilhamento 

de arquivos 

Todo o conteúdo compartilhado pela 

ferramenta de compartilhamento deve estar 

armazenado no repositório (ECM), 

possibilitando que o mesmo gerencie esse 

conteúdo aplicando regras de segurança, 

controle de versão, classificação, controle de 

retenção, controle de metadados e trilhas de 

auditoria. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.832 

 

Gestão de 

Documentos / 

Compartilhamento 

de arquivos 

Os aplicativos nativos para Windows devem 

armazenar os arquivos compartilhados 

localmente, possibilitando ao usuário editar os 

documentos em seus aplicativos padrões. A 

ferramenta deve manter o repositório 

sincronizado com a cópia local. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.833 

 

Gestão de 

Documentos / 

Compartilhamento 

de arquivos 

Ao gravar um novo arquivo na pasta 

monitorada pela ferramenta, o arquivo deve 

ser sincronizado com o repositório 

automaticamente e, após o sincronismo, o 

arquivo já deverá estar disponível para 

acesso em todos os dispositivos do usuário. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.834 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Compartilhamento 

de arquivos 

Ao compartilhar um arquivo com outro 

usuário, a ferramenta deve manter todos os 

arquivos sincronizados, sempre com a última 

versão, independente da sua localização, ou 

seja, se o usuário alterar o arquivo em seu 
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desktop, esse mesmo arquivo deve ser 

sincronizado e atualizado no desktop da 

pessoa com quem o arquivo foi 

compartilhado. 

2. Recursos 

Humanos 
2.835 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Compartilhamento 

de arquivos 

A ferramenta deve possibilitar, ao 

compartilhar o arquivo, definir se o 

destinatário poderá apenas visualizar ou 

também poderá alterar o arquivo. Caso possa 

alterar, as alterações devem ser 

sincronizadas com o usuário que 

compartilhou, automaticamente. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.836 

Gestão de 

Documentos / 

A ferramenta deve possuir trilha de auditoria 

completa de todo acesso ao conteúdo, 

modificação, compartilhamento e 

sincronização realizada. 

  
Compartilhamento 

de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.837 

Gestão de 

Documentos / 

As permissões disponibilizadas devem ser, 

pelo menos, de leitura, edição, 

compartilhamento, e visualização de 

conteúdo. 

  
Compartilhamento 

de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.838 

Gestão de 

Documentos / 

A solução deve conseguir controlar as 

versões dos documentos, mantendo inclusive 

os comentários de usuários feitos em versões 

específicas. 

  
Compartilhamento 

de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.839 

Gestão de 

Documentos / 
Deve possuir regras de retenção de 

conteúdo, que define por quanto tempo e 

onde o conteúdo será armazenado. 

  
Compartilhamento 

de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.840 

Gestão de 

Documentos / Deve possuir ferramenta de busca para 

encontrar documentos facilmente. 
  

Compartilhamento 

de arquivos 

2. Recursos 

Humanos 
2.841 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve possuir ferramenta de 

geração de relatório amigável. 
  

Relatórios 

2. Recursos 

Humanos 
2.842 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

Os relatórios gerados pela ferramenta devem 

ser desde simples relatórios gerenciais até 

criação de Dashboards gerenciais e 

processos baseados em dados, sem a 

necessidade de desenvolvimento em 

linguagem de programação. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.843 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A ferramenta de relatório também deve ser 

capaz de gerar interface para o gerenciador 

de conteúdo, podendo executar ações do tipo 

copiar, mover e apagar conteúdo, atualizar 

permissões, atributos e metadados do 

gerenciamento de registros, de acordo com 

regras de negócio ou via fluxo de trabalho. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.844 

Gestão de 

Documentos / 
Os relatórios gerados poderão ser abertos 

diretamente no navegador de internet ou 

através do Microsoft Word ou Microsoft Excel. 

  

Relatórios 
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2. Recursos 

Humanos 
2.845 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A ferramenta deve possibilitar o agendamento 

para execução dos relatórios, bem como o 

disparo da execução via regras e eventos 

pré-definidos, como por exemplo, a inclusão 

de um documento em uma pasta. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.846 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

O resultado do relatório pode ser armazenado 

no repositório como um documento novo, 

uma versão de um documento já existente ou 

enviado por e-mail. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.847 

Gestão de 

Documentos / 
A ferramenta deve ser capaz de gerar 

relatório, pelo menos, nos seguintes formatos: 

CSV, XML, HTML. 

  

Relatórios 

2. Recursos 

Humanos 
2.848 

Gestão de 

Documentos / 
A ferramenta deve disponibilizar modelos de 

relatórios para modificação e criação de 

novos relatórios. 

  

Relatórios 

2. Recursos 

Humanos 
2.849 

 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A ferramenta de relatório deve ser integrada 

ao repositório, ou seja, suas pesquisas não 

podem ser feitas diretamente pelos usuários 

no banco de dados, exceto pelo perfil 

Administrador, e, em consequência, devem 

obedecer todas as políticas de segurança do 

repositório. O usuário só poderá visualizar ou 

alterar objetos que ele poderia normalmente, 

diretamente via interface do repositório. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.850 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A ferramenta de relatórios deve ser capaz de 

realizar pesquisas nas mais variadas fontes 

de dados dentro do repositório, como 

documentos e metadados, resultado de 

pesquisas, bem como outras fontes que não o 

repositório, como aplicações de terceiros e 

bancos de dados externos ao repositório. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.851 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A solução deve possibilitar a utilização de 

formulários criados com a ferramenta de 

geração de relatórios em fluxos de trabalho, 

para substituir os formulários padrão gerados 

para os passos executados por pessoas. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.852 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A solução deve permitir que os resultados de 

um relatório possam executar a chamada 

para outro relatório, de maneira que seja 

possível criar a experiência de drill-down nos 

resultados. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.853 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A solução de geração de relatórios deve ser 

nativa da solução de ECM e ser executada 

dentro do repositório, através da própria 

interface da solução de ECM. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.854 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A solução de geração de relatório deve 

permitir a criação de variáveis e constantes 

que poderão ser utilizadas para a 

manipulação dos resultados de uma 

pesquisa, a fim de compilar os resultados a 

serem exibidos. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.855 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

Os dashboards criados pela solução de 

relatórios devem permitir carregar e 

renderizar uma página, utilizando recursos de 

scripts rodando pelo lado cliente, buscando e 

carregando dados em background sem a 

necessidade de reload da página. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.856 

 

Gestão de 

Documentos / 

Relatórios 

A solução deve fornecer ferramenta para 

alterar a interface do sistema de 

gerenciamento de documentos, sem a 

necessidade de codificação. As alterações 

possíveis são, pelo menos, alteração das 

opções de menu, remoção ou inclusão de 

novos itens na interface e agrupamento de 

ações de menu, tudo de forma visual, com 

características de arrastar e soltar e amigável 

ao usuário. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.857 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve possuir diferentes tipos de 

permissões, garantindo que apenas usuários 

corretos possam ver as informações que lhe 

são cabíveis. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.858 

 

 

 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve possuir, além das permissões 

básicas, como possibilidade de leitura, 

escrita, alteração, adicionar novos itens, 

apagar itens, entre outros, a possibilidade de 

criação de permissões hierárquicas, para 

garantir, por exemplo, que documentos 

sigilosos sejam restritos a apenas pessoas 

que possuem tal permissão. Essa hierarquia 

deve prever, ainda, que pessoas com 

permissões de hierarquias mais altas possam 

visualizar não só os documentos que 

pertencem ao seu grupo, mas também aos 

grupos abaixo do seu. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.859 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A ferramenta deve disponibilizar a 

possibilidade de auditoria sobre todos os itens 

armazenados no repositório, onde o 

administrador poderá configurar quais itens 

deverão ser monitorados. A auditoria deve 

gravar em log, pelo menos o tipo de ação 

executada no item, a data e hora da operação 

e quem efetuou essa operação. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.860 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve restringir o uso de cookies no 

navegador somente a cookies HTTP. 
  

Segurança 

2. Recursos 

Humanos 
2.861 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve realizar a criptografia dos 

cookies armazenados nos clientes. 
  

Segurança 

2. Recursos 

Humanos 
2.862 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve armazenar a senha do 

administrador da solução criptografada. 
  

Segurança 
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2. Recursos 

Humanos 
2.863 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve fazer o controle do tempo de 

sessão de um usuário, desconectando o 

mesmo após um tempo determinado de 

inatividade. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.864 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve permitir controlar a 

quantidade de vezes que o usuário pode errar 

a senha durante o login antes de bloquear 

seu acesso, podendo, após isso, avisar ao 

administrador da solução por e-mail. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.865 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve permitir desabilitar o recurso 

de auto completar do navegador na tela de 

login, evitando que o nome de usuário e 

senha possam ser preenchidos 

automaticamente. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.866 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve permitir configurar um período 

para que o login seja lembrado pela solução, 

onde neste prazo a solução não solicitará 

novamente ao usuário que informe seu 

usuário e senha. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.867 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve permitir bloquear o acesso de 

sites de terceiros ao repositório, permitindo o 

acesso apenas a sites explicitamente 

definidos em uma lista. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.868 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve permitir configurar 

permissões de usuário para cada tipo de 

objeto do repositório, de maneira que 

somente usuários autorizados possam criar 

certos tipos de objetos, com aplicação em 

todo o repositório. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.869 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir bloquear o download 

de documentos, disponibilizando apenas a 

visualização via navegador. 

  

Segurança 

2. Recursos 

Humanos 
2.870 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve permitir limitar o IP de acesso 

do usuário administrador. 
  

Segurança 

2. Recursos 

Humanos 
2.871 

 

Gestão de 

Documentos / 

Segurança 

A solução deve ser capaz de implementar 

uma política de senha de usuários, que irá 

solicitar a troca da senha em um período pré-

definido e impedirá que o usuário escolha 

senhas já utilizadas anteriormente. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.872 

 

Gestão de 

Documentos / 

Administração 

A solução deverá fornecer mecanismos para 

a transferência de parametrizações do 

repositório entre ambientes (desenvolvimento, 

testes, produção, etc.), de maneira a permitir 

a promoção das parametrizações de um 

ambiente para o outro de maneira controlada. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.873 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Administração 

A solução deve permitir que o administrador 

defina quais usuários poderão acessar e 

aplicar as alterações no mecanismo de 

transferência de parametrizações, e quais 

usuários poderão apenas adicionar objetos a 

um pacote de transferência, além de bloquear 

o acesso a outros usuários. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.874 

 

 

Gestão de 

Documentos / 

Administração 

O mecanismo de transporte de 

parametrizações deve suportar os seguintes 

objetos, pelo menos: pastas, documentos, 

metadados, documentos compostos, atalhos, 

projetos, links, formulários de busca e 

templates de busca. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.875 

Gestão de 

Documentos / 
A solução deve possuir aplicativo para 

dispositivos móveis. 
  

Mobilidade 

2. Recursos 

Humanos 
2.876 

 

Gestão de 

Documentos / 

Mobilidade 

O aplicativo deve ser desenvolvido na 

plataforma nativa do dispositivo, que deve 

ser, pelo menos para, Android (versão 4.0 ou 

superior), iOS (versão 7.0 ou superior). 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.877 

Gestão de 

Documentos / 
Para os demais dispositivos móveis que não 

possuem aplicações nativas, é necessário 

que a solução forneça acesso HTML5. 

  

Mobilidade 

2. Recursos 

Humanos 
2.878 

Gestão de 

Documentos / 
Toda informação armazenada no dispositivo 

móvel pelo aplicativo deve ser criptografada, 

independente do dispositivo. 

  

Mobilidade 

2. Recursos 

Humanos 
2.879 

 

Gestão de 

Documentos / 

Mobilidade 

A aplicativo deve permitir que os dados 

armazenados no dispositivo sejam apagados 

remotamente. Isso permitirá que o 

administrador remova toda a informação de 

um dispositivo, caso o usuário não possa 

mais ter acesso àquela informação. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.880 

Gestão de 

Documentos / 
O aplicativo móvel deve obedecer às políticas 

de segurança e permissões implementadas 

pelo repositório. 

  

Mobilidade 

2. Recursos 

Humanos 
2.881 

Gestão de 

Documentos / 
O aplicativo do dispositivo móvel deve ser 

capaz de abrir, nativamente, pelo menos 

documentos formato .docx. 

  

Mobilidade 

2. Recursos 

Humanos 
2.882 

 

Gestão de 

Documentos / 

Mobilidade 

Para os demais formatos, o aplicativo deve 

possibilitar que o documento seja aberto para 

edição em aplicativos padrões instalados no 

dispositivo móvel. 

  

 

2. Recursos 

Humanos 
2.883 

Gestão de 

Documentos / 
O aplicativo deve possibilitar que o usuário 

compartilhe os links dos conteúdos 

armazenados no repositório. 

  

Mobilidade 
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2. Recursos 

Humanos 
2.884 

Gestão de 

Documentos 

Propor um modelo de gestão documental, 

definir as rotinas e procedimentos da 

tramitação de documentos gerados,  a ser 

utilizado pela área de RH do Município, de 

forma que haja aderência entre os 

procedimentos de gestão de documentos e o 

Modelo de RH do Município, considerando os 

sistemas e processos envolvidos.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.885 

Gestão de 

Documentos 

Definir infraestrutura necessária para 

implantação do modelo de gestão documental 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.886 

Gestão de 

Documentos 

Definir o plano logístico para a movimentação 

de documentos gerados durante a 

implantação do modelo de gestão documental 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.887 

Gestão de 

Documentos 

Definir o plano de transição, as rotinas, 

papéis, responsabilidades dos servidores e 

especificar dados para indexação completa 

de cada documento digitalizado durante a 

implantação do modelo de gestão 

documental. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.888 

Gestão de 

Terceiros 

Possibilitar a importação de dados de 

marcações de ponto eletrônico (biométrico e 

outros) oriundos de diversos relógios de 

ponto e com leiaute de arquivos diferentes, 

bem como a inserção dos dados de registros 

manuais de frequência. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.889 

Gestão 

Estratégica 

Permitir listar mapa das competências dos 

agentes públicos / empregados municipais 

por unidade funcional da PMBH e por 

serviços com informações sobre as 

competências essenciais, reais, déficits e sua 

distribuições por órgão (geográfica X 

população). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.890 

Gestão 

Estratégica 

Permitir o registro e consulta das informações 

referentes aos processos seletivos, desde o 

planejamento até a homologação do certame. 

Além de permitir o registro de indicadores, 

após a realização do certame, tais como: 

índice de aprovados, reprovados, tempo de 

permanência após admissão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.891 

Gestão 

Estratégica 

Permitir consultar informações 

previdenciárias. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.892 

Gestão 

Operacional 

Permitir aos gestores, consulta ao quadro 

efetivamente alocado na sua unidade 

funcional: dados pessoais, dados funcionais, 

quadros de horários, controle de frequência 

dos agentes públicos / empregados 

municipais (inclusive on-line). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.893 

Gestão 

Operacional 

O sistema deve fornecer um mecanismo onde 

possamos verificar as seguintes informações: 

Usuário responsável pela manutenção, data 

da manutenção, objeto da manutenção. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.894 

Gestão 

Operacional 

Permitir listar agentes públicos / empregados 

municipais com previsão de aposentadoria 

(integral, proporcional ou compulsória) nos 

próximos 12 (doze) meses detalhadamente e 

nos próximos 4 (quatro) anos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.895 Gestão Tática 

Consulta informações sobre vale transporte - 

Permitir ao gestor tático consultar 

informações sobre o benefício vale transporte 

concedido aos agentes públicos/empregados 

das diversas unidades funcionais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.896 Gestão Tática 

Permitir emissão de relatório constando quais 

verbas compõem a base de cálculo/incidência 

de uma determinada verba. O relatório deve 

ser emitido com possibilidade de filtro por 

verba e período. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.897 

Histórico e 

Dossiê de Saúde 

do Trabalhador 

Permitir que todos os eventos e fatos 

ocorridos na perícia médica e/ou saúde 

ocupacional sejam registrados 

automaticamente no dossiê médico do agente 

público, e tenham seu histórico (datas de 

início e fim) mantido com dados da 

publicação, atos e a fonte legal dos mesmos.  

  

2. Recursos 

Humanos 
2.898 

Histórico e 

Dossiê de Saúde 

do Trabalhador 

Garantir os atos e eventos lançados de forma 

retroativa devem ser devidamente validados 

de forma a manter a integridade das 

informações na época a que se referiam. 

Todas as consistências cabíveis devem ser 

aplicadas considerando-se o intervalo de 

tempo informado para tal fato e as regras 

vigentes da época. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.899 

Histórico 

Funcional 

Permitir a obtenção de informações / 

indicadores de estágio probatório e do 

período de adaptação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.900 

Histórico 

Funcional 

Permitir a manutenção e controle dos 

históricos com integração com vários 

módulos, das referências ou níveis salariais 

percebidos, promoções, estabilidades, 

acompanhamentos sócio funcionais, 

transferências entre órgãos, alterações de 

cargos (efetivo / comissionado), horários, 

lotação, abandono de cargo, advertência, 

afastamentos, licenças, aposentadoria, 

cassação de aposentadoria, cassação de 

disponibilidade, demissão, exoneração, 

dispensa, elogios, entre outros. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.901 

Histórico 

Funcional 

Permitir parametrização de regras, controle e 

consulta à acumulação de cargos permitida e 

não permitida por lei (com alerta quando não 

for permitida por lei) e visualização de 

informações relativas à verificação de licitude 

de acúmulo de cargos, recursos interpostos e 

opção de cargos realizada pelo agente 

público. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.902 

Histórico 

Funcional 

Permitir o controle e consultas relativas a 

aviso prévio, desligamentos (termo de 

rescisão / exoneração / dispensa / demissão / 

falecimentos), recibo para homologação de 

rescisão e demonstrativo, FGTS normal e em 

atraso e outras informações relacionadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.903 

Histórico 

Funcional 

Permitir a abertura de processos 

administrativos registrados no próprio sistema 

para solicitações diversas do agente público, 

consulta entre as unidades da PBH, apuração 

de fatos diversos contra o agente público. Na 

instauração do processo deve ser possível 

informar ao agente público sobre a abertura 

do mesmo, o motivo, o número do protocolo e 

o andamento do processo para 

acompanhamento do agente público, bem 

como a tramitação interna respeitando o fluxo 

parametrizado no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.904 

Histórico 

Funcional 

Registro de informações de atos legais 

(mantendo o histórico), como ingresso de 

agentes públicos municipais / RPA, 

contratação temporária, nomeações, posse, 

início de exercício, alterações de cargo 

(permitindo ocorrências Simultâneas, 

inclusive com cargos comissionados), 

designações, sanções disciplinares, 

transferências, reversão, recondução, 

reintegração, aproveitamento, readaptação, 

alterações de jornada de trabalho, alteração 

de lotação (permitindo ocorrências 

Simultâneas), substituições, gratificações e 

vantagens pessoais, aposentadorias, 

disponibilidades, desligamentos (exoneração / 

dispensa / demissão / rescisão contratual / 

falecimento), licenças, afastamentos, registro 

de anotações gerais (elogios), entre outros. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.905 

Histórico 

Funcional 

Permitir registro histórico para visualização e 

emissão de atestado, em arquivo de texto 

editável, contendo todas as alterações 

funcionais ocorridas na vida do agente 

público a partir da seleção, pelo usuário, dos 

itens que devem constar do documento 

(afastamentos, alterações de cargo, 

movimentações, etc.). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.906 

Histórico 

Funcional 

Controlar a sobreposição (datas) de eventos 

funcionais incompatíveis, com emissão de 

alerta e validação pelo usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.907 

Histórico 

Funcional 

Impedir que ocorram períodos sem alguma 

situação funcional.  
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2. Recursos 

Humanos 
2.908 

Histórico 

Funcional 

Permitir o registro da participação do agente 

público em atividades especiais de 

sindicância, licitações, CIPA, conselhos e 

colegiados. O registro da participação deve 

conter a BM, o nome e órgão de lotação do 

agente público, o período de participação, a 

descrição da atividade especial e a descrição 

da função executada. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.909 

Histórico 

Funcional 

Permitir consulta à apuração de tempos (para 

diversas finalidades) de forma individual ou 

coletiva, com opção de emissão de relatórios 

e certidões. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.910 

Histórico 

Funcional 

Possibilitar a visualização de impacto 

financeiro de qualquer combinação das várias 

projeções das informações cadastradas 

dentro do sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.911 

Histórico 

Funcional 

Permitir o registro temporal da concessão (e 

revogação) de vantagens e gratificações 

pessoais conferidas a um servidor, mesmo 

que a vantagem ou gratificação tenha sido 

extinta. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.912 

Histórico 

Funcional 

Possibilitar a transformação da vantagem 

(exemplos: extinção de vantagem e na 

sequência a criação de uma nova e 

vinculando-a aos mesmos agentes públicos, 

em função de suas características) e manter 

histórico destas transformações. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.913 

Histórico 

Funcional 

Possibilitar geração de Simulação de impacto 

em folha de pagamento por previsão de 

concessões automáticas de gratificações e 

vantagens, com demonstração de relatório 

com impacto demonstrado por verba e na 

folha total. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.914 

Histórico 

Funcional 

Permitir registro de concessão de licença 

prêmio (número do decênio, status de 

utilização). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.915 

Histórico 

Funcional 

Possibilitar a concessão automática ao 

agente público / empregado municipal de 

gratificações / vantagens  devidas a cargo, 

lotação, condições de trabalho, horário da 

prestação de serviço e tempo de serviço, tais 

como adicionais por local de trabalho e por 

tempo de serviço, férias, licença prêmio por 

assiduidade baseados em regras distintas de 

concessão de direito. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.916 

Histórico 

Funcional 

Emitir avisos para o e-mail do servidor de 

concessão / término de vantagens. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.917 

Histórico 

Funcional 

Possibilitar a contagem de tempo para 

diversas finalidades na composição de 

diversos eventos como adicionais, 

promoções, atestados / certidões (por 

exemplo: concessão automática de 

gratificação por tempo de serviço, entre 

outros). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.918 

Histórico 

Funcional 

Permitir a parametrização de regras de 

contagem de tempo para concessão de 

vantagens / benefícios. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.919 

Histórico 

Funcional 

Permitir a consulta das averbações de tempo 

registradas para um ou mais agentes 

públicos, sendo possível verificar a base 

legal, o período de referência, o tento total 

averbado, a data de publicação da 

averbação, a cópia digitalizada do documento 

publicado (se disponível) e data de início do 

efeito da averbação para fins de 

processamento dos vencimentos do agente 

público afetado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.920 

Histórico 

Funcional 

Permitir a integração de decisões em 

processo administrativo (previamente 

registradas no sistema) com o processamento 

da folha. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.921 

Histórico 

Funcional 

Permitir o registro temporal da concessão (e 

revogação) de vantagens e gratificações 

pessoais conferidas a um agente público, 

mesmo que a vantagem ou gratificação tenha 

sido extinta. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.922 

Informações 

Gerenciais 

Apresentar o total de agentes públicos 

(numérico e percentual) por órgão, área / 

carreira, cargo, situação funcional, tipo de 

vínculo, jornada de trabalho, sexo, faixa 

etária, tempo de serviço (5 em 5 anos), 

regime jurídico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.923 

Informações 

Gerenciais 

Apresentar a ocupação de vagas de acordo 

com as situações funcionais (licenças e 

disposições). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.924 

Informações 

Gerenciais 

Permitir o registro do custo detalhado para a 

realização de concursos. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.925 

Informações 

Gerenciais 

Permitir o controle e visualização do status de 

todos os processos seletivos, indicando se 

eles estão em validade, vencidos, ou se 

precisam ser prorrogados, emitindo alertas, 

quando necessário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.926 

Informações 

Gerenciais 

Permitir o controle e visualização do 

provimento das vagas ofertadas em Edital, 

indicando se há vagas pendentes de 

ocupação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.927 

Informações 

Gerenciais 

Apresentar total de nomeados por 

periodicidade (mês, semestre e ano), edital, 

carreira, cargo / função. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.928 

Informações 

Gerenciais 

Permitir o controle quanto ao total numérico e 

percentual de estagiários por unidade 

funcional da PMBH diferenciando pelo nível 

do estágio (médio / técnico / superior) e sua 

natureza (obrigatório / não obrigatório). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.929 

Informações 

Gerenciais 

Permitir a gestão e controle do custo 

financeiro e do percentual de estagiários por 

unidade funcional da PMBH, diferenciando 

pelo nível do estágio (médio / técnico / 

superior). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.930 Ingresso 

Permitir o acompanhamento e o controle dos 

pedidos de reclassificação, atualizando 

automaticamente a lista de candidatos 

classificados no concurso. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.931 Ingresso 

Acompanhar o encaminhamento de candidato 

para exames médicos / laboratoriais / físicos 

e retornos de pareceres médicos / ASO e do 

BFA. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.932 Ingresso 

Permitir a emissão da lista de exames 

médicos necessários para realização por 

candidato aprovado em processo de seleção, 

via portal na Internet. O candidato aprovado 

deverá poder acessar, por meio de usuário e 

senha a funcionalidade de emissão da lista de 

exames, que deverá ser gerada com registro 

eletrônico de identificação de médico do 

grupo de perícias médicas do Município, para 

fins de autenticação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.933 Ingresso 

Permitir a checagem automática de 

impedimento de ingresso de pessoas 

demitidas à bem do serviço público, que 

possuam cargos / remunerações não 

acumuláveis legalmente e outras restrições 

previstas em lei. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.934 Ingresso 

Permitir o registro dos prazos legais para 

admissão de agente público de forma que 

não seja possível concluir a admissão fora do 

prazo (considerando- se aqui a prorrogação 

autorizada para tal). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.935 Ingresso 

Possibilitar a busca de agentes públicos / 

empregados / estagiários / dependentes por 

pesquisa fonética ou radicais dos vocábulos, 

CPF, RG, data de nascimento ou filiação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.936 Ingresso 

Gerar e atribuir automaticamente um número 

de BM ao agente público ingressando pela 

primeira vez no Município. Esse número deve 

ser gerado conforme parametrização definida 

previamente no sistema que levará em 

consideração os padrões de identificação do 

Município. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.937 Ingresso 

Permitir a emissão de ato de nomeação, para 

publicação, respeitando a ordem de 

classificação no certame e considerando o 

percentual de vagas para as cotas legais, 

número de vagas existentes para o cargo e 

autorização do Executivo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.938 Ingresso 

Permitir a emissão de lauda para publicação 

dos seguintes atos: reclassificação, 

revogação, anulação e exclusão de 

nomeação e de revogação, reserva de vaga e 

anulação de posse. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.939 Ingresso 

Permitir o gerenciamento do processo de 

escolha de vagas, a partir da seleção de 

vagas a serem ofertadas, com o registro do 

agente público que a escolheu e da forma de 

preenchimento (transferência, nomeação, 

permuta) 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.940 Ingresso 

Permitir a geração de relatório da lista de 

candidatos aprovados em concurso público, 

ordenado conforme regras de classificação 

previamente cadastradas no sistema. A lista 

deve conter o nome do candidato, o cargo 

para o qual ele foi aprovado e sua posição na 

lista geral, na lista de candidatos com 

deficiência e lista de candidatos negros. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.941 Ingresso 

Permitir a parametrização das regras a serem 

validadas para decidir se um candidato em 

processo de admissão no Município deverá 

passar por exames pré-admissionais junto à 

equipe de perícias médicas do Município. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.942 Ingresso 

Permitir a reintegração de agente público que 

tenha sido desligado do Município, a critério 

do usuário de RH responsável pela admissão, 

de forma a aproveitar as informações 

existentes relacionadas ao agente público. O 

sistema também deve permitir que a 

contagem de tempo de serviço e os 

benefícios percebidos pelo agente público 

possam ser retomados e corrigidos desde a 

data de desligamento do agente público, nos 

casos pertinentes. Devem ser feitas as 

devidas traduções de cargos, benefícios e 

descontos daqueles que existiam à época do 

desligamento (e que não mais existem) para 

aqueles que atualmente os substituem. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.943 Ingresso 

Permitir a visualização da lista de todos os 

agentes públicos que tenham sido nomeados 

em um período de referência (de - até), seja 

para cargos efetivos ou comissionados. A 

lista deve conter a BM, o nome, o órgão de 

lotação, o cargo de nomeação, a data de 

nomeação e a data de admissão. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.944 Ingresso 

 Permitir a utilização dos dados oriundos dos 

processos seletivos cadastrados, para 

emissão de atos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.945 Ingresso 

Permitir o agendamento de datas para 

empossamento, início do exercício e exames 

médicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.946 Ingresso 

Permitir o cadastro de dados básicos a serem 

utilizados pelo sistema para fins de ingresso 

de agente público. Esses dados são: tipos de 

grau de instrução, tipos de documento de 

identidade, órgãos expedidores de 

documentos de identidade, tipos de vínculo 

do agente público com o estado, tipos de 

categoria funcional às quais um agente 

público pode ser vinculado, tipos de 

gratificações existentes, escolas conveniadas 

para estágio (código, nome, endereço e 

telefone de contato). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.947 Ingresso 

Permitir o controle das nomeações de 

agentes públicos, por processo seletivo em 

andamento e conforme órgão demandante, 

considerando o percentual de vagas para 

deficientes, vagas para negros, número de 

vagas existentes para o cargo, autorização do 

executivo, determinações judiciais e os 

prazos previamente cadastrados no sistema 

para conclusão da nomeação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.948 Ingresso 

Permitir o registro dos prazos de duração dos 

contratos que forem firmados com estagiários 

e agentes públicos admitidos por meio de 

contratos administrativos, designações, de 

forma que não seja possível admitir estagiário 

ou agente público contratado ou designado 

cujos prazos de contrato não atendam aos 

registros criados previamente. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.949 Ingresso 

Permitir, no momento da admissão e da 

movimentação do agente público a vinculação 

do mesmo ao cargo para o qual ele esteja 

sendo admitido, respectiva posição desse 

cargo na estrutura organizacional da PMBH e 

a indicação se o agente público é gestor de 

uma equipe 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.950 Ingresso 

Possuir histórico de passagens do agente 

público pelo Município de forma que seja 

possível, no momento de efetuar nova 

admissão do mesmo, identificar se há alguma 

restrição no passado, registrada no sistema, 

que impeça a conclusão dessa admissão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.951 Ingresso 

 Permitir pré-cadastro e integração, via WEB, 

de informações pertinentes ao ingresso, de 

todos os vínculos, para posterior avaliação da 

PMBH. 

  



 

 

                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

                                        SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

                                                 DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

PE 0210-2018 – Solução Integrada RH                                                                                          Página 166 de 246 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.952 Ingresso 

Possibilitar uma pré-admissão pela internet 

extensiva a todos os vínculos, com dados 

básicos extraídos de processos seletivos e 

outras fontes, permitindo a anexação de 

documentos por meio de digitalização. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.953 Ingresso 

Permitir que o cidadão ingressando no 

Município possa optar por incluir tempo de 

serviço anterior, de outras instituições 

públicas e privadas para fins de contagem de 

tempo, mediante análise. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.954 Ingresso 

Manter histórico dos resultados de exames 

médicos efetuados pelo agente público junto 

à equipe de perícias médicas do Município. 

Nesse histórico devem constar os dados dos 

peritos, o resultado do exame, datas de 

execução e motivação dos exames, bem 

como os dados do agente público (nome, 

idade, sexo, cargo, órgão de lotação). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.955 Ingresso 

Permitir a escolha das opções (crachá, login 

para acesso, dentre outros) que o agente 

público que está sendo admitido deverá 

receber, possibilitando informar ao setor 

responsável para o providenciamento dos 

mesmos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.956 Ingresso 

Permitir a verificação automática dos 

equipamentos necessários para exercício da 

função no momento em que o agente público 

estiver sendo admitido no sistema. Essa 

verificação deverá se basear no grupo de 

equipamentos e materiais de trabalho 

cadastrados para o cargo sendo empossado 

e então exibir quais são esses equipamentos 

e materiais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.957 Legislação 

Permitir o registro da legislação referente à 

gestão de pessoas, contendo: tipo de 

legislação (lei, decreto, portaria e instrução 

normativa), número, ementa, data de 

publicação, palavras-chave, vigência 

inicial/final e público alvo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.958 Legislação 

Vincular todos os eventos funcionais, à 

legislação pertinente e vice-versa, por meio 

de campo de informação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.959 Licença 

Permitir o controle de tempo de liberação 

para nova licença para atividade de 

aperfeiçoamento de acordo com a legislação. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.960 Licença 

 Permitir acompanhamento e controle 

gerencial de todas as fases do processo de 

concessão de licenças, de forma individual ou 

coletiva (informações agregadas por órgão e 

unidade) por tipo, vigência, situação 

(requerido/ deferido/ indeferido/ prorrogado/ 

interrompido /finalizado /tornado sem efeito), 

inclusive com consultas e gráficos 

estatísticos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.961 Licença 

Permitir a Simulação do impacto no quadro 

de pessoal e em folha de pagamento 

decorrente da concessão de uma ou mais 

licenças a um ou mais agentes públicos. A 

Simulação deve permitir informar quais e 

quantas licenças serão concedidas, por qual 

período e para quais agentes públicos e 

então deve mostrar o comparativo entre a 

despensa com folha conhecida e a despesa 

esperada no caso da concessão das licenças. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.962 Licença 

 Permitir a atualização pelo próprio usuário da 

tabela de licenças / afastamentos, inclusive 

com a parametrização de requisitos ou 

restrições para concessão e dos efeitos nos 

demais módulos (Pagamento, Contagem de 

Tempo). Ex: concessão de Licença para 

interesses particulares somente após o 

estágio probatório, concessão de nova 

licença para aperfeiçoamento somente após 

um período mínimo após o retorno da 

anterior, possibilidade de sobreposição de 

períodos, etc.. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.963 Licença 

Permitir que o agente público solicite via 

portal na Internet a concessão de uma 

licença. A solicitação deve ser direcionada ao 

usuário de RH que executará os processos 

devidos para verificação, validação e 

concessão da mesma. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.964 Licença 

Possuir funcionalidade para envio automático 

de notificações (via e-mail e via portal na 

Internet) ao agente público e ao gestor 

imediato quando se aproximar o fim do 

período de afastamento. A periodicidade e o 

período a partir do qual a notificação de ser 

enviada, bem como o texto da notificação 

devem ser poder ser parametrizados 

previamente no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.965 Licença 

Permitir que o pagamento do agente público 

na folha da PBH seja calculado de forma 

automática e proporcional nas hipóteses de 

afastamento (exemplo: afastamento a partir 

de 16 dias pelo INSS). 

Sim 
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2. Recursos 

Humanos 
2.966 Licença 

Permitir a parametrização das regras para 

afastamento de agentes públicos que 

contribuam com o Regime Geral de 

Previdência Social, de forma que seu 

pagamento possa ser suspenso (total ou 

proporcionalmente) na folha, caso ele seja 

devido ao INSS. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.967 Licença Prêmio 

Permitir registro de concessão de licença 

prêmio (número do decênio, status de 

utilização). 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.968 Licença Prêmio 

Gerar histórico de utilização do período de 

licença prêmio concedido. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.969 Licença Prêmio 

Permitir atualização pelo próprio usuário das 

tabelas de apoio para registros, inclusive com 

parametrizações de regras para geração de 

efeitos nos demais módulos / processos como 

pagamento e contagem de tempo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.970 Licença Prêmio 

Emitir relatório com listagem de todos os 

agentes públicos que adquiriram o direito à 

licença prêmio e ainda não usufruíram do 

direito e/ou que usufruíram parcialmente e 

possuem dias restantes em aberto, para 

acompanhamento e devidas providências 

pela área de Contagem de Tempo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.971 Licença Prêmio 

Permitir consulta pelo agente 

público/empregado - O agente público / 

empregado consultará através do Portal do 

Agente público a previsão para concessão da 

sua licença prêmio, apurada pela área de 

Contagem de Tempo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.972 Licença Prêmio 

Permitir a geração de relatório que contenha 

o impacto financeiro esperado em folha de 

pagamento (aumento na despesa com folha) 

baseado na concessão e conversão de 

licença prêmio em espécie, adquiridas por um 

ou mais agentes públicos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.973 Licença Prêmio 

Permitir que haja integração entre o controle 

de licença prêmio do agente público (período 

de aquisição e gozo) com o processamento 

da folha, no que diz respeito a vedação de 

pagamento de eventuais benefícios/verbas, 

controle de frequência, contagem de tempo, 

estágio probatório, licenças concedidas ao 

agente público e demais regras definidas pela 

legislação. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.974 Licença Prêmio 

Permitir que o agente público consulte 

informações sobre a previsão para concessão 

das próximas licença prêmio de direito. Essa 

previsão deverá ser calculada com base na 

contagem e tempo do agente público. O que 

deverá ser exibido ao agente público é a data 

de início do período a partir o qual ele pode 

solicitar sua licença prêmio. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.975 Licença Prêmio 

Fornecer informações operacionais (horas 

extras, escalas, sobreavisos, plantões, 

alterações na jornada de trabalho e trabalho 

em período noturno) e gerenciais, com 

relatórios consolidados relativos a essas 

informações para as unidades funcionais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.976 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a notificação e o registro do resultado 

de cada etapa/processo de avaliação ao 

agente público avaliado, bem como dos 

recursos interpostos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.977 

Avaliação de 

Desempenho 

Permitir a abertura e registro de recursos 

contra a avaliação de desempenho e a 

possibilidade de anexação de documentos do 

processo em cada instância recursal, 

garantindo o acesso aos termos do recurso 

para os responsáveis por sua decisão. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.978 Movimentação 

  

  

Permitir a execução e o controle gerencial 

das movimentações (individual ou coletiva) 

dos servidores (a pedido, interesse público, 

permuta), bem como as fases do processo, 

desde a solicitação dos interessados, a 

visualização das vagas via portal, a avaliação 

dos requisitos, a autorização das unidades 

envolvidas e a notificação dos interessados. 

 

2. Recursos 

Humanos 
2.979 Movimentação 

Permitir a atualização, pelo usuário, da tabela 

de tipos de movimentação para 

parametrização de requisitos, restrições e 

permissões para efetivação, bem como 

impactos na Situação funcional do servidor. 

Ex: Transferência a pedido somente após 

estágio probatório, situação funcional alterada 

para "cedido a outros órgãos" após 

lançamento de cessão, utilização de 

determinado tipo de movimentação apenas 

por um grupo de usuários ou dentro de um 

determinado órgão, etc.. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.980 Movimentação 

Realizar a movimentação em massa ou 

individual de agentes públicos após revisões 

de estrutura organizacional do Município, de 

carreiras, cargos ou níveis. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.981 Movimentação 

Permitir que o agente público solicite via 

portal na Internet a sua movimentação para 

um órgão em que haja vagas disponíveis, 

bem como que acompanhe os procedimentos 

de concessão da movimentação. Na 

solicitação o agente público deve informar o 

órgão e o cargo desejado (selecionados em 

meio a uma lista carregada pelo sistema com 

os órgãos e respectivas vagas disponíveis). 
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2. Recursos 

Humanos 
2.982 Movimentação 

Permitir a execução e o controle gerencial de 

todas as fases do processo de transferência a 

pedido do servidor, de forma individual ou 

coletiva, desde a solicitação do servidor via 

portal, a avaliação dos requisitos, a 

autorização das unidades envolvidas e a 

notificação do servidor interessado e dos 

gestores (atual e da vaga de destino). 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.983 Movimentação 

Possuir funcionalidade que permita que a 

despesa do pagamento do agente público 

seja direcionada ao órgão de destino nos 

casos de movimentação de pessoal com ônus 

para o destino. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.984 Movimentação 

Possibilitar a validação, conforme unidade de 

lotação, da necessidade de utilização de 

equipamentos/ materiais acessórios para o 

exercício da função, tais como EPI / EPC, 

bem como da necessidade de realização de 

exame médico ocupacional. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.985 

Pensão 

Alimentícia 

Gerar todos os controles e registros 

necessários para a prestação de dados de 

pensão alimentícia nas declarações 

relacionadas a Imposto de Renda. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.986 

Pensão 

Alimentícia 

Permitir registro de todos os pagamentos e 

cobranças realizados junto aos pensionistas, 

associando ao pensionário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.987 

Pensão 

Alimentícia 

Permitir o cadastro de pensões alimentícias, 

vinculando-as ao agente público que as 

custeará. No cadastro deve ser possível 

informar o nome, o CPF, o RG, o sexo, a data 

de nascimento, o grau de parentesco do 

agente público com o pensionista, os dados 

bancários (banco, agência, conta corrente e 

domicílio bancário), o endereço do agente 

público, seu estado civil, grau de 

escolaridade, o tipo de pensão (alimentícia) , 

os dados do responsável pelo pensionista 

(nome, endereço, data de nascimento, CPF, 

RG, grau de parentesco) se aplicável e os 

dados do despacho judicial que determinou o 

pagamento da pensão (data, tribunal, número 

do processo e nome do juiz) se aplicável. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.988 

Pensão 

Alimentícia 

Permitir consulta ao cadastro de pensionistas 

e pensionários associados. Esta consulta 

poderá ser feita por matrícula, nome e cpf. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.989 

Pensão 

Alimentícia 

Manter registro histórico de cadastro de 

pensionistas e associações aos pensionários. 
  

2. Recursos 

Humanos 
2.990 

Pensão 

Alimentícia 

Possibilitar emissão de alertas para casos de 

duplicidade no cadastro de pensão para o 

mesmo agente público / empregado 

municipal. 
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2. Recursos 

Humanos 
2.991 

Pensão 

Alimentícia 

Calcular os valores da Pensão em função do 

percentual/fração da remuneração ou valores 

fixos, considerando as diversas incidências, 

como 13º salário, 1/3 de férias, prêmio de 

produtividade, horas extras e adicionais 

diversos em razão de local/condições de 

trabalho. Deverá ser considerado também o 

período pelo qual as pensões terão validade. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.992 

Pensão 

Alimentícia 

Manter o registro histórico de dados de 

pensionistas que podem desdobrar efeitos em 

outros módulos, sem se limitar ao Cálculo da 

Folha de Pagamento, Processamento do 13o 

salário, Férias, Prêmio por Produtividade, 

Risco Saúde, Horas extras, adicionais 

diversos em razão de local/condições de 

trabalho, Desligamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.993 

Pensão 

Alimentícia 

Permitir o cadastro e a vinculação de pensões 

alimentícias ao agente público. No cadastro 

deve ser possível informar a fórmula de 

cálculo (que deve ser utilizada mensalmente 

no processamento da folha), o período de 

vigência da pensão e a data a partir da qual 

ela deverá ser paga retroativamente, se 

aplicável. 

  

2. Recursos 
Humanos 

2.994 Plano de Saúde 

Permitir a geração dos seguintes relatórios: 

  

 Relatório com LISTAGEM dos ARQUIVOS 

CARREGADOS - DIRF, com data da carga, 

situação, quantidade de linhas e 

rótulo/nome. 

 Relatório com LISTAGEM QUANTIDADE -  

LOGS ARQUIVO - DIRF, separados por 

leiaute, regras, efetivação no sistema, 

processamento, agrupados por tipos de 

erros. 

 Relatório com LISTAGEM QUALITATIVA - 

LOGS ARQUIVO - DIRF, com 

detalhamento sobre as linhas e seus tipos 

de erros encontrados. 

 Relatório com DIFERENÇA DE VALORES 

- PLANO DE SAÚDE - DIRF, com 

diferenças de valores, por verbas da DIRF, 

entre o que foi, efetivamente, descontado 

em folha, com o que foi enviado pela 

gestora. 

 Relatório de FICHA FINANCEIRA PLANO 

DE SAÚDE - DIRF, com os valores 

recuperados pelo sistema, dos arquivos 

enviados pela gestora, por mês, verba e 

beneficiário. 

 

Relatórios diversos: 
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 Relatório de Consulta de Concessão de 

Plano de Saúde, pelo número da carteira 

do Plano de Saúde, CPF e nome. Relatório 

deve retornar dados do beneficiário, como 

idade, endereço, dados de todas as 

concessões, vigentes e canceladas. 

 Relatório de Ficha de Concessão de Plano 

de Saúde, com dados da remuneração 

base para Plano de Saúde, dados dos 

beneficiários e de seus 

dependentes/agregados, com tipo de 

benefício, número da carteira, valor da 

mensalidade, do subsídio e valor cobrado, 

data da concessão. Separados por 

concessões vigentes e não vigentes. 

 Relatório com quantitativo de concessões 

de Plano de Saúde ativos por cargo. 

 Relatório com os dados dos servidores 

exonerados, para o período que se queira 

pesquisar. 

 Relatório que gere a Ficha Financeira 

Anual, com as verbas de Plano de Saúde 

que incidiram nas folhas de pagamento 

mensais e respectivas, separadas por 

créditos, débitos e subsídios; e os 

respectivos totais. 

 

2. Recursos 

Humanos 
2.995 Plano de Saúde 

Permitir a geração de relatórios com dados 

consolidados dos valores descontados de 

Plano de Saúde: unidade orçamentária x 

código de despesa, unidade orçamentária x 

verbas de plano de saúde, consolidado de 

unidades orçamentárias x código de despesa. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.996 Plano de Saúde 

Permitir a devolução e/ou a cobrança de 

valores indevidos na folha de pagamento 

devendo o histórico ser mantido no sistema.  

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
2.997 Plano de Saúde 

Permitir que o cadastro de benefícios tenha 

consistências para garantir a qualidade da 

informação do Plano de Saúde PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.998 Plano de Saúde 

Permitir o desconto das coparticipações do 

Plano de Saúde PMBH na folha de 

pagamento do servidor: coparticipações do 

servidor e de seus dependentes /agregados; 

histórico mantido no sistema e desconto 

efetuado no contrato do servidor. Os valores 

das coparticipações não são calculados pelo 

sistema, sendo importados para desconto em 

folha. 

  

2. Recursos 

Humanos 
2.999 Plano de Saúde 

Permitir o cálculo da margem consignável do 

Plano de Saúde PMBH: margem consignável 

calculada e histórico mantido no sistema. Os 

valores do Plano de Saúde PMBH estão 

sujeitos à margem consignável. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.000 Plano de Saúde 

Permitir o cálculo de valores do Plano de 

Saúde PMBH para os beneficiários que estão 

fora de folha e ex-servidores que optaram 

pela permanência no Plano de Saúde PMBH: 

valores calculados para os beneficiários fora 

de folha, valores calculados para os 

beneficiários fora de folha que optaram pela 

permanência e histórico mantido no sistema. 

Os valores de mensalidade do plano de 

saúde deverão ser calculados para 

beneficiários fora de folha e ex-servidores que 

optaram pela permanência no Plano de 

Saúde PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.001 Plano de Saúde 

Permitir a conferência dos valores calculados 

pelo sistema com os valores enviados pela 

gestora: valores conferidos e histórico 

mantido no sistema. Os valores de 

mensalidade calculados pelo sistema deverão 

ser conferidos com os valores informados 

pela operadora. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.002 Plano de Saúde 

Permitir a geração da DIRF, de acordo com o 

embasamento legal vigente, com todas as 

informações do Plano de Saúde PMBH: 

valores da DIRF gerados e histórico mantido 

no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.003 Plano de Saúde 

Permitir realizar a interface para importação 

de arquivos de Plano de Saúde PMBH, com 

as informações necessárias ao cadastro de 

beneficiários (conforme item 10.158) e dados 

do benefício (como dados da inclusão, 

movimentação e exclusão, nº da carteira, 

ordenação para descontos conforme regras, 

CPF, matrícula, código da ANS). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.004 Portal 

Disponibilizar no portal do servidor 

funcionalidades para atender as 

necessidades do servidor: Consulta à 

frequência, agendamento de perícia médica, 

pegar resultado da perícia, agendamento de 

férias, consulta aos dados pessoais, ações 

judiciais e seu andamento, avaliação de 

desempenho, previsão de aposentadoria, 

averbações, contagem de tempo municipal, 

tempo extra municipal, licença prêmio, 

consulta ao demonstrativo de pagamento 

(contracheque) / rendimento (inclusive para 

Imposto de Renda), incluindo: 2ª via de 

demonstrativo de pagamento / de rendimento 

de Imposto de Renda, permitir consulta a 

informações sobre seus benefícios, 

gratificações e vantagens (inclusive sobre 

possíveis benefícios futuros). Em tempo de 

projeto fechamos as funcionalidades. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.005 Portal 

Permitir consulta a dados pessoais com 

possibilidade de atualização / correção, 

inclusive dados dos dependentes, gerando 

processo de aprovações antes de efetivar os 

dados no banco e com possibilidade de 

anexa os documentos para comprovar a 

solicitação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.006 Portal Permitir consulta à frequência individual.   

2. Recursos 

Humanos 
3.007 Portal 

Permitir acesso ao Fale Conosco (link para 

comunicação direta com Órgão Gestor de 

Recursos Humanos). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.008 Portal 

Possuir portal com interface gráfica do tipo 

"janelas" (interfaces gráficas, normalmente 

retangulares, organizáveis em uma área de 

trabalho, contendo objetos que permitam 

interações com o sistema), para acesso às 

FERRAMENTAS que compõe o sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.009 Portal 

Permitir personalizar o portal (incluindo o 

conteúdo acessado) por perfil de usuário. 
  

2. Recursos 

Humanos 
3.010 Portal 

Permitir, em seu portal, publicação 

automática (por usuários com autorização 

para tal) de informação. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.011 Portal 

Permitir, em seu portal, autenticação de 

usuários por senha. 
  

2. Recursos 

Humanos 
3.012 Portal 

Possuir, em seu portal, integração com 

calendário e agenda corporativa do correio 

eletrônico padrão da PMBH. Ex: Outlook e ou 

Google. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.013 Portal 

Guardar o histórico de interações no 

PORTAL. Trilha de auditoria para o Portal. 
  

2. Recursos 

Humanos 
3.014 Portal 

Permitir a customização, por perfil, dos 

elementos do portal (tarefas, notícias, 

enquetes, NEWSLETTERS). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.015 Portal 

Ter a funcionalidade de busca no conteúdo 

dos portais. 
  

2. Recursos 

Humanos 
3.016 Portal 

Permitir o gerenciamento descentralizado, ou 

seja, as publicações e ou processos podem 

ser feitas por todos os RH's da PBH limitando 

ou não acesso á apenas a sua região, de 

modo que diferentes áreas administrem de 

maneira totalmente independente seus 

sítios/portais. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.017 Portal Estagiário 

Ter o quadro de vagas de estágio da PMBH 

por lotações, com a possibilidade da unidade 

responsável pelo estágio de cadastrar novas 

vagas aprovadas, fazer atualizações on-line, 

realizar alterações nos status das vagas, 

emitir relatórios, alterar quantitativos, realizar 

transferências de estagiário e vincular 

candidatos aprovados à essas vagas. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.018 Portal Estagiário 

Possuir interface com o site da PMBH, onde o 

candidato a estágio poderá fazer sua 

inscrição on-line, colocando informações 

pessoais, da Instituição de Ensino, dados de 

sua formação, endereço, contatos de 

telefone/ e-mail, habilidades e 

conhecimentos. O candidato poderá anexar o 

currículo também. Todos os dados poderão 

ser editados pelo setor do estágio. Após a 

inscrição será gerado o comprovante de 

inscrição com o seu respectivo número que 

será enviado por e-mail ao candidato. Tais 

informações serão utilizadas no módulo 

recrutamento e no módulo admissão caso 

sejam contratados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.019 Portal Estagiário 

Possuir interface com o site da PMBH, onde o 

candidato a estágio poderá fazer sua 

inscrição on-line, colocando informações 

pessoais, da Instituição de Ensino, dados de 

sua formação, endereço, contatos de 

telefone/ e-mail, habilidades e 

conhecimentos. O candidato poderá anexar o 

currículo também. Todos os dados poderão 

ser editados pelo setor do estágio. Após a 

inscrição será gerado o comprovante de 

inscrição com o seu respectivo número que 

será enviado por e-mail ao candidato. Tais 

informações serão utilizadas no módulo 

recrutamento e no módulo admissão caso 

sejam contratados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.020 Portal Estagiário 

Permitir que a unidade responsável pelo 

estágio confira se a solicitação de estagiário 

atende os pré-requisitos (se foi solicitada para 

o local que foi aprovada e se chegou a 

rescisão, por exemplo) antes de sua liberação 

para o recrutamento de candidatos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.021 Portal Estagiário 

Permitir que a unidade solicitante atualize no 

sistema qual dos candidatos foi aprovado 

para a vaga, devendo essa informação ser 

atualizada no quadro de vagas e que chegue 

uma notificação para o candidato aprovado e 

para a unidade responsável pelo estágio. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.022 Portal Estagiário 

Permitir a visualização dos candidatos 

aprovados pela unidade responsável pela 

emissão do contrato de estágio e pela 

unidade responsável pelo estágio. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.023 Portal Estagiário 

Filtrar os candidatos inscritos de acordo com 

o perfil solicitado nas vagas, podendo colocá-

los em determinados status conforme etapa 

do recrutamento, sendo possível afastar os 

candidatos caso eles desistam de concorrer 

ao estágio. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.024 Portal Estagiário 

Possibilitar a distribuição das vagas para os 

recrutadores (responsáveis pelo 

encaminhamento de candidatos), a fim de 

que cada um tenha acesso apenas àquelas 

que serão responsáveis pelo recrutamento na 

unidade responsável pelo estágio. Devendo 

existir um perfil de administrador, para que 

este visualize todas as vagas cadastradas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.025 Portal Estagiário 

Vincular os candidatos encaminhados à vaga 

do recrutador, aparecendo seus nomes no 

quadro de vagas do módulo gestão de vagas. 

As alterações feitas no status do candidato 

(aprovado, documentos, encaminhado, 

entrevista, admitido) deverão ser atualizadas 

no quadro de vagas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.026 Portal Estagiário 

Permitir o cadastro com a geração do BM, 

atualização de dados pela unidade 

responsável pelo estágio, ter disponível os 

dados funcionais dos estagiários, além de 

possibilitar a realização de alterações de 

lotação, cargo, horário de estágio, alterar 

situações funcionais, suspender pagamento e 

desligar estagiários do sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.027 Portal Estagiário 

Migrar as informações dos candidatos 

aprovados para o módulo de admissão, de 

forma a criar um pré-cadastro após seu status 

no módulo recrutamento ser alterado para 

“admitido”. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.028 Publicações 

Permitir o controle da tramitação dos atos, por 

meio de workflow, com publicação 

automatizada no DOM ou outro portal, 

utilizando verificação de assinatura digital. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.029 

Quadro de 

Pessoal 

Possibilitar fazer o controle das vagas de 

estágio no próprio sistema, de modo a 

cadastrar as vagas por secretaria e suas 

respectivas gerências, bem como inclusão de 

aprovações de novas vagas de estágio, 

redução de vagas e cessão de vagas para 

outras gerências e secretarias. Quando o 

estagiário for rescindido, seu 

supervisor/gerente deverá colocar as 

informações necessárias para a reposição no 

próprio sistema, ao invés de usarem 

formulários em papel. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.030 

Quadro de 

Pessoal 

Contemplar histórico das vagas, quais 

pessoas as preencheram e registro de 

movimentações, gerir e atualizar as vagas, 

controlar as datas, prazos e entrega das 

avaliações semestrais de atividades, realizar 

agendamento do curso de inserção dos 

estagiários. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.031 

Quadro de 

Pessoal 

Permitir a visualização das contratações (de 

agentes públicos) a vencer, vencidos e 

rescindidos antes do tempo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.032 

Quadro de 

Pessoal 

Permitir extração de relatório que contenha 

para cada cargo / função e respectiva 

estrutura organizacional, o quantitativo do 

quadro de pessoal base, conforme vagas 

criadas por lei, o número de vagas ocupadas, 

o número de vagas disponíveis, reservadas, 

transformadas, extintas, reservadas por 

determinação judicial, reservadas para 

concurso e extinguíveis pela vacância. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.033 

Quadro de 

Pessoal 

 Gerar relatórios individuais ou coletivos, que 

exibam as alterações de situação funcional 

(entradas em exercício, desligamentos, 

aposentadorias, falecimentos), bem como as 

movimentações registradas no sistema. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
3.034 

Quadro de 

Pessoal 

Possibilitar o cálculo Simulado ou definitivo de 

vagas que seriam liberadas nos quadros do 

Município por processo de cessação de 

exercício, contemplando os seguintes casos: 

aposentadorias, dispensa, demissão e 

término de contrato de estágio, individuais ou 

coletivos, com respectivo impacto na folha de 

pagamento. A Simulação deve permitir 

determinação de um período de tempo (de - 

até) durante o qual as vagas estariam 

liberadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.035 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

 Permitir o controle, mediante parametrização, 

dos prazos de todas as etapas do processo 

de admissão (Todos os vínculos). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.036 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir o cadastro e controle das etapas, 

tabelas de apoio e prazos, bem como regras 

de parametrização referentes aos processos 

seletivos de todos os vínculos. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.037 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir tratamento multiempresa para os 

processos  de recrutamento, seleção e 

concurso da PMBH. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.038 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir o controle e cadastro dos dados, 

pessoais e referentes a sua participação no 

certame, dos candidatos aprovados em 

processos seletivos, bem como, possibilitar a 

emissão e parametrização de relatórios, a 

partir das informações cadastradas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.039 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Disponibilizar, on-line, as informações, pré-

definidas pelo usuário, referentes aos 

processos seletivos cadastrados no sistema. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.040 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir a emissão e o controle de Certidão 

de aprovação em processo seletivo, a partir 

de dados já cadastrados no sistema, 

constando classificação, cargo, 

especialidade/disciplina, número do edital, 

validade do concurso e outras informações 

necessárias, com formatação livre pelo 

usuário, permitindo o envio por e-mail. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.041 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir Interface com movimentos gerados 

por entidades conveniadas para a realização 

de concursos e / ou recrutamentos e seleção, 

para fins de publicação na intranet / internet. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.042 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Possibilitar cadastrar e avaliar entidades 

prestadoras de serviços na realização de 

concursos, com custos e cronograma, 

incluindo seu histórico de atuação. O cadastro 

deve permitir informar o nome, o CNPJ, o 

endereço, o telefone e o e-mail de contato e 

uma nota de avaliação do serviço prestado, 

inclusive histórico. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.043 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir a emissão de Certificado de 

Capacitação Técnica, para empresas que 

realizaram concursos públicos, em formato 

livre, pelo usuário. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.044 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir o controle e cadastro de processos 

seletivos, com registro das informações 

referentes à Comissão Organizadora, ao 

Edital, às datas de publicação, aos 

percentuais de aprovados conforme cotas 

legais e aos processos judiciais, além de 

permitir a emissão de relatórios a partir da 

parametrização de quaisquer das 

informações constantes no cadastro do 

certame. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.045 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir o controle de vagas, conforme Edital 

do certame, para as cotas estabelecidas 

legalmente ou por determinação judicial.  

  

2. Recursos 

Humanos 
3.046 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir a vinculação dos seguintes 

documentos ao Edital cadastrado: 

Retificações, Portarias, Prorrogação do 

processo seletivo, Comunicados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.047 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir a emissão de relatório de nomeação 

para controle da motivação da nomeação e 

da situação do candidato convocado em 

processo seletivo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.048 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Possibilitar o recrutamento dos candidatos a 

estágio vinculando às vagas cadastradas no 

próprio sistema, de modo a ter uma gestão 

mais eficiente das vagas de estágio. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.049 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir a inscrição também em processos 

seletivos realizados internamente. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.050 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Gerar backups anuais das inscrições, 

devendo ter a ferramenta de exclusão das 

inscrições no final do ano para abertura de 

novas inscrições no ano seguinte. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.051 

Recrutamento, 

Seleção e 

Concurso 

Permitir a reserva de vagas para processo 

seletivo, apenas se houver indicação da 

aprovação do certame e indicação dos custos 

para o provimento das referidas vagas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.052 

Rotinas 

Genéricas 

Permitir ao estagiário anexar no seu perfil 

documentos referentes a declaração de 

matrícula e frequência com previsão de 

conclusão da formatura, e o histórico escolar. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.053 

Rotinas 

Genéricas 

Permitir nas funções de consulta e emissão 

de relatório, para as quais seja pertinente em 

função da melhor capacidade de visualização 

e análise das informações, a disponibilidade 

de opções que permitam a classificação, 

agregação e quebras de campos, 

escalonamento e parametrização dos 

resultados. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.054 

Rotinas 

Genéricas 

Permitir pesquisa fonética, por meio de um 

algoritmo fonético para a geração de chaves 

(índices) de palavras. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.055 

Rotinas 

Genéricas 

Gerenciar as execuções das rotinas 

operacionais da solução permitindo 

agendamento, como por exemplo, rotinas 

batch e / ou críticas (cálculo da folha de 

pagamento, execução da ferramenta ETL, 

etc.). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.056 

Rotinas 

Genéricas 

Disponibilizar editor de fórmulas, para que a 

área de pagamento possa realizar ajustes nas 

fórmulas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.057 

Rotinas 

Genéricas 

Possibilitar acessar várias Unidades 

Funcionais (tais como Órgãos, Empresas, 

Gerências, etc.) mediante as autorizações de 

acesso de usuários. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.058 

Controle de 

Acesso 

Permitir que o usuário tenha a possibilidade 

de trocar/criar a senha de acesso ao sistema 
  

2. Recursos 

Humanos 
3.059 Relatórios 

Permitir que os relatórios sejam gravados em 

arquivo do tipo: HTML,PDF,XML, formato do 

excel, CSV e RTF. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.060 Relatórios Permitir integração com softwares abertos.   

2. Recursos 

Humanos 
3.061 Relatórios 

Permitir a numeração automática de páginas 

atual e final nos relatórios. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.062 Relatórios 

Os relatórios devem ser disponibilizados com 

filtros por campo, opção para totalizar, somar, 

contador, calcular média, ordenar os dados e 

gerar gráficos. Com relação a gráficos 

permitir as definições por: séries, eixo x 

(cores, títulos, largura...), eixo y (cores, 

títulos, largura...), legendas, modelo do 

gráfico (colunas, linhas, áreas, pizza, barra.). 

Todos os detalhes serão definidos em tempo 

de projeto, mas as possibilidades listadas 

acima devem existir. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.063 Relatórios 

Permitir disponibilizar os dados em 

navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari, Opera, Internet Explorer, e 

navegadores de plataformas móveis (IOS, 

Android e Windows Phone). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.064 

Características 

Gerais 

Permitir o disparo automático de notificação 

via e-mail, SMS ou abertura de um 

determinado processo quando determinado 

evento ocorrer. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.065 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Permitir o registro das ocorrências (incidentes 

e acidentes), bem como analise de causas, 

planos de ações com respectivos 

responsáveis pela execução dos planos e 

geração de relatórios. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
3.066 

Avaliação 

Ambiental 

Permitir o registro dos treinamentos 

realizados, bem como emissão de relatório 

específico por treinamento, tipo, data, local, 

numero de participantes, etc. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.067 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir o registro descentralizado de 

programação de eventos e cursos 

(introdutório, treinamento / formação / 

desenvolvimento / qualificação profissional / 

gerencial), com informações tais como: tipo 

de curso, ementa, custo, público alvo / perfil 

(carreira, área, cargo / função), carga horária, 

período de realização, dotação orçamentária, 

material / equipamentos necessários e outros.  

  

2. Recursos 

Humanos 
3.068 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir avaliação do curso, controle do 

material do curso, controle de emissão e 

envio de certificados (com autenticação), 

controle de frequência dos participantes, 

dados dos instrutores, cronograma do 

curso/evento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.069 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Permitir a inclusão de regras para 

participação em cursos, treinamento. E 

parametrizar validações para impedir a 

inscrição de agentes públicos de acordo com 

a restrição da legislação aos cargos.  
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2. Recursos 

Humanos 
3.070 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Encaminhar um e-mail automático a todo 

agente público com inscrição aprovada em 

treinamento, informando-o sobre a conclusão 

da inscrição. Além disso, um lembrete deve 

ser enviado por e-mail ao uma semana antes 

do início do treinamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.071 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Integrar as informações do cadastro básico 

(todos os dados pessoais e funcionais do 

cadastro de ingresso, inclusive dependentes) 

e complementar com as informações 

específicas do cadastro de saúde 

ocupacional. 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
3.072 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Permitir cadastro de ficha médica única por 

agente público, com possibilidade de registro 

de "N" períodos de licença médica. Dados 

básicos desse cadastro: data da ocorrência, 

tipo de procedimento (todos os tipos de 

atendimentos periciais), atendente, 

modalidade do atendimento (junta, individual), 

requisitos do atendimento (documentos e 

regras), período de afastamento (deferido, 

indeferido ou parcialmente deferido), 

anamnese e exame físico, exames 

complementares, conduta, CID, grupamento, 

descrição, doença do trabalho/ocupacional, 

laudos e pareceres (com possibilidade de 

salvar documento em PDF e assinatura 

digital). Propiciar condutas e registro de 

atendimentos distintos para cada vínculo 

funcional. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.073 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Permitir cadastramento de médicos e de 

profissionais (não médicos) da área de saúde 

minimamente com: registro profissional, CPF 

para associá-los aos atendimentos realizados 

aos agentes públicos. Cadastramento de 

tipos distintos de fichas de atendimento 

(médico, fonoaudiólogo, psicólogo, serviço 

social, enfermeiro - com possibilidade de 

salvar documento em PDF e assinatura 

digital). Permitir cadastramento de 

atendimentos multidisciplinares (juntas - entre 

médicos e profissionais não médicos). 
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2. Recursos 

Humanos 
3.074 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Permitir o controle das agendas dos 

profissionais da saúde, permitindo o 

lançamento de ocorrências, férias, eventos, 

reuniões, que impedem o agendamento do 

atendimento e ainda: marcação e remarcação 

de consultas por profissional, controles de 

horários, emissão de convocações. Relatório 

das agendas: atendimentos por médicos, 

tempo médio de atendimento, por 

especialidade, comparecimentos e ausências. 

Permitir cálculo e controle de taxas de 

ocupação e cobertura por profissional, por 

equipe e pelo conjunto do setor. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.075 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Manter histórico médico do agente público 

integrando-se com prontuário eletrônico. 

Vincular prontuários médicos eletrônicos 

quando o agente público possuir mais de um 

vínculo funcional. Integrar prontuário médico 

e funcional do agente público, inclusive 

dependentes.  

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
3.076 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Permitir registro da conclusão e cientificação 

do exame médico, retorno à função e 

demissionais por resultado do exame (apto / 

inapto / encaminhado para especialista, 

pendente). Emissão dos Atestados de Saúde 

Ocupacional (admissional, demissional, 

retorno ao trabalho, periódico).  

  

2. Recursos 

Humanos 
3.077 

Cadastro Básico 

de Saúde 

Ocupacional 

Permitir a emissão de cópia dos seguintes 

documentos e relatórios: listagem de exames 

médicos ocupacionais, laudos periciais 

cadastrados, atestados de comparecimento 

em perícia, resultado da conclusão de 

perícias, todos assinados eletronicamente e 

com possibilidade de visualização dos 

mesmos via portal na Internet. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.078 

Exame 

Ocupacional 

Permitir a elaboração e o controle do 

PCMSO, atentando para as regras da Norma 

Regulamentadora. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.079 

Exame 

Ocupacional 

Permitir controle por realização de exames 

clínicos (alterado / inalterado) / laboratorial 

clínico / laboratorial toxicológico / audiometria 

/ acuidade visual / outros com descrição. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.080 

Exame 

Ocupacional 

Manter histórico dos exames ocupacionais 

executados para os agentes públicos. O 

histórico deve conter minimamente a data de 

execução do exame, o tipo de exame, a BM 

ou registro profissional e o nome do perito, a 

BM, nome, idade e cargo do agente público 

examinado. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.081 

Exame 

Ocupacional 

Permitir a consulta de exames e 

procedimentos médicos registrados, para fins 

de controle. Deve ser possível visualizar: 

exames e procedimentos em que tenham sido 

apontados fatores de riscos à saúde do 

trabalhador na localidade de trabalho, dados 

sobre o agente público avaliado (BM, nome, 

idade, função, sexo, tempo de serviço, 

registros de desvio de função e tempo na 

função atual de trabalho) e local onde o 

exame tenha sido realizado. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.082 

Exame 

Ocupacional 

Permitir o registro da descrição dos 

protocolos de patologias, contendo o nome e 

a classificação da patologia, bem como 

orientações gerais e principais causas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.083 

Exame 

Ocupacional 

Permitir a geração de relatório de exames 

cadastrados, permitindo a visualização das 

seguintes informações: dados do paciente 

(BM, nome, sexo, data nascimento, função, 

se é portador de deficiência), se houve 

encaminhamento do paciente para o exame 

(com descrição e conclusão do exame 

anterior), se há diagnóstico de patologia 

anterior relacionada ao trabalho do agente 

público, se há registro de recomendação de 

exame periódico, local onde se realizou os 

exames anteriores e o sendo pesquisado, tipo 

de exame (clínico, laboratorial clínico, 

laboratorial toxicológico, audiometria, 

acuidade visual ou "outros" com campo para 

descrição), resultado do exame (alterado, 

inalterado ou não realizado), conclusão do 

perito (apto, apto com restrições, inapto com 

indicação de licença médica, necessidade de 

readaptação funcional, necessidade de 

aposentadoria por invalidez ou se houve 

abandono por parte do agente público), 

periodicidade recomendada para os próximos 

exames, encaminhamentos para outras 

especialidades e indicação de existência ou 

não de relação da patologia diagnosticada no 

exame atual com o trabalho. 

 

2. Recursos 

Humanos 
3.084 

Exame 

Ocupacional 

Permitir o cadastro do grupo de exames 

necessários para cada cargo, por risco 

ocupacional, informando- se a periodicidade 

desses exames, a descrição dos 

procedimentos a serem tomados antes e 

depois dos exames, permitir a definição de 

períodos de exames de acordo com a 

legislação em vigor (considerando a natureza 

da função e a idade dos servidores). Geração 

do documento convocatório associando a lista 

de exames (Ordem de Serviço). 
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2. Recursos 

Humanos 
3.085 

Controle de 

Licença Médica 

Permitir controle de licenças por concessão, 

tipo de licença, matrícula, nome, código de 

lotação, função, sexo, patologias relacionadas 

com CID e indicação com nexo com o 

trabalho, idade, tempo de PMBH, número 

dias concedidos, existência e resultado de 

reconsideração e recurso, por médico que 

realizou a perícia, origem (local onde se 

realizou a perícia). 

Sim 

2. Recursos 

Humanos 
3.086 

Controle de 

Licença Médica 

Permitir o cálculo de taxa de absenteísmo: 

número de dias de licenças concedidas, 

número de dias/horas trabalhadas, total de 

servidores (Recorte comparativo por: lotação, 

por função, cargo, carreiras, custo, idade, 

sexo). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.087 

Controle de 

Licença Médica 

Possuir cadastro de eventos sentinela com 

emissão de avisos para setores competentes 

(seleção a partir de determinados CIDs) 

relacionados a acidentes de trabalhos fatais, 

acidentes de trabalhos graves (por exemplo: 

esmagamento e mutilação), intoxicações 

agudas relacionadas ao trabalho. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.088 Licença Médica 

Permitir a parametrização de regras que 

permitam a identificação da necessidade de 

encaminhamento de agente público para 

continuidade do tratamento em saúde pelo 

INSS e para cálculo automático de acertos 

que devam ser efetuados, referentes a 

parcelas do vencimento do agente público 

que tenham sido pagas pelo Município já em 

período de licença que deveria ser custeado 

pelo INSS. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.089 Licença Médica 

Permitir a parametrização de regras que 

permitam a identificação da necessidade de 

execução de perícia médica de um agente 

público afastado, baseando- se nos dias já 

cumpridos no afastamento, na natureza da 

doença diagnosticada, na concessão do 

afastamento, no tipo de procedimento e na 

localidade de trabalho do agente público. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.090 Licença Médica 

Tratar eventos decorrentes de licença 

médica, possibilitando a integração com os 

módulos Vida Funcional, Frequência, 

Contagem de Tempo e Pagamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.091 Licença Médica 

Permitir a emissão automática de atestados, 

pareceres e laudos associados aos tipos de 

procedimentos cadastrados e resgatando as 

informações necessárias para cada tipo 

documental do cadastro básico de saúde 

ocupacional e funcional. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.092 Licença Médica 

Permitir o registro da ocorrência de acidentes 

de trabalho graves ou fatais, com emissão de 

alerta via sistema e por e-mail aos 

responsáveis pela tomada de ação. A 

mensagem contida no alerta, o tipo de evento 

que justifica o envio do alerta e o grupo de 

usuários que deverá recebê-lo deverá poder 

ser parametrizado no sistema. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.093 

Acidente de 

Trabalho e 

Doença 

Ocupacional 

Permitir os registros de ações de 

acompanhamento que sejam necessárias 

para agentes públicos que tenham sido 

impactados por alguma situação adversa 

relacionada à saúde no trabalho. Também 

deve ser possível registrar os eventos que 

afetaram a saúde no trabalho e motivaram as 

ações de acompanhamento. No registro das 

ações deve ser possível informar o código e a 

descrição da ação e a descrição do resultado 

esperado. No registro dos eventos 

motivadores deve ser possível descrever o 

evento, a data de ocorrência e o local de 

ocorrência e as ações de acompanhamento 

esperadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.094 

Aposentadoria 

por Invalidez 

Permitir o registro dos dados para emissão de 

laudo médico pericial, para isenção de 

recolhimento do imposto de renda e para 

autorização do recebimento do abono do PIS 

/ PASEP. O registro do laudo deve conter a 

BM do agente público, o nome, a idade, o 

sexo, a lista de doenças e moléstias que 

tenham sido diagnosticadas na perícia 

(descrição e CID), o parecer dos peritos que 

tenham atuado no diagnóstico, a data de 

execução do diagnóstico, a descrição do tipo 

da autorização concedida no laudo (isenção 

de recolhimento de imposto ou autorização 

para recebimento do abono do PIS/PASEP), 

o registro profissional e o nome dos peritos e 

a data de vigência do laudo (de - até). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.095 

Informações 

Gerenciais 

Apresentar o total numérico e percentual de 

afastamentos para tratamento de saúde e 

acidente de trabalho por órgão, área, cargo, 

turno de trabalho, tempo de serviço, sexo, 

idade e custo. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.096 

Intervenção em 

Saúde Funcional 

Permitir a visualização gráfica dos processos 

de acompanhamento em andamento ou 

históricos das unidades funcionais da PMBH, 

de equipes, ou individuais, inclusive no 

tempo, com possibilidade de impressão. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.097 

Intervenção em 

Saúde Funcional 

Registrar processo de acompanhamento, com 

no mínimo os seguintes itens: situação / 

motivo, informações complementares, ficha 

de atendimento, equipe de acompanhamento, 

propostas de intervenção, avaliação / 

conclusões, encaminhamentos efetuados, 

tempo de acompanhamento. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.098 

Intervenção em 

Saúde Funcional 

/Readaptação 

Funcional 

Permitir controle de concessão por período de 

tempo, por matrícula, nome, código de 

lotação, função, data nascimento, tipo de 

laudo (inicial / prorrogação / cancelado / 

temporário / definitivo), código de 

endereçamento, temporalidade do laudo, 

tempo prefeitura, CID, origem (local onde se 

realizou a perícia), tipo de encaminhamento. 

Permitir o controle de convocações por 

periodicidade. Permitir emissão de laudo da 

junta. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.099 

Intervenção em 

Saúde Funcional/ 

Readaptação 

Funcional 

Registrar e permitir a consulta do histórico de 

laudos emitidos e atendimentos efetuados 

para um agente público. O histórico deve 

conter minimamente a data de emissão / 

atendimento, o perito responsável (registro 

profissional ou BM, nome e especialidade) e o 

agente público afetado (matrícula, função, 

nome). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.100 

Promoção à 

Saúde 

Permitir controle de projetos por variáveis 

diversas, tais como fato gerador, local de 

trabalho, realização de eventos relacionados 

(exames periódicos / avaliações ambientais / 

ações educativas), encaminhamentos 

propostos com várias ocorrências (orientação 

técnica / discussão com trabalhadores do 

local, negociação com gerencia local, 

negociação com gerente hierárquico superior, 

discussão com entidade de classe, interdição 

parcial, interdição total, outros com 

descrição), origem (local onde realizou 

atividade), entre outros. Possibilitar cálculo de 

índices de impacto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.101 

Promoção à 

Saúde 

Controlar ações / atividades por variáveis 

diversas tais como: tipo de ação (curso / 

palestra / seminários), número de 

trabalhadores atingidos, código 

endereçamento (várias ocorrências), 

vinculação com projetos gerais de promoção 

à saúde, origem (local onde realizou a ação). 
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2. Recursos 

Humanos 
3.102 

Promoção à 

Saúde 

Permitir a geração de relatórios que 

contenham, minimamente, a taxa de 

realização das ações de promoção da saúde, 

o número de agentes públicos atingidos e as 

ações que tenham sido executadas para 

aplicação de cursos e palestras, informando 

se a ação foi aplicada por questão de 

obrigação legal (conforme informado no 

cadastro da ação). 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.103 

Promoção à 

Saúde 

Permitir a realização e a consulta do 

resultado do cálculo do número de ações de 

promoção à saúde do agente público 

planejadas em função da quantidade de 

ações realizadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.104 

Promoção à 

Saúde 

Permitir o cadastro dos projetos de promoção 

à saúde do agente público. Deve ser possível 

informar o nome, a descrição do projeto e as 

ações esperadas. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.105 Relatórios 

Emitir relatório com quantitativo de pessoal 

por diferentes agrupamentos: todos os 

servidores / individual / carreira / natureza do 

vínculo (exemplo: estatutário, celetista, 

contrato administrativo, estagiário) / grau de 

escolaridade, cargos, lotação.  

  

2. Recursos 

Humanos 
3.106 Relatórios 

Emitir um relatório de Cargos que demonstre 

os seguintes quantitativos: Cargos 

criados/ocupados/disponíveis, os filtros serão 

definidos em tempo de projeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.107 Relatórios 

Emitir um relatório dos Concursos listando: n° 

edital/homologação/validade/cargos/vagas 

previstas/nomeadas/a nomear/saldo de 

candidatos os filtros serão definidos em 

tempo de projeto 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.108 Relatórios 

Emitir um relatório que demonstre as Vagas 

de estágio nível/órgão-unidade/ 

autorizadas/ocupadas/descobertas/quota 

orçamentária definida/custo estagiário os 

filtros serão definidos em tempo de projeto 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.109 Relatórios 

Emitir um relatório que demonstre os 

Desligamentos/movimentações 

servidores/estagiários/contratados/órgão-

unidade/motivo/data os filtros serão definidos 

em tempo de projeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.110 Relatórios 

Emitir um relatório que demonstre o Quadro 

de pessoal (bem como sua evolução) do 

órgão/cargo/carga horária/vínculo/se 

exercício de cargo efetivo, comissionado, 

função pública/se ativo ou afastado-

motivo/previsão de aposentadorias os filtros 

serão definidos em tempo de projeto. 
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2. Recursos 

Humanos 
3.111 Relatórios 

Emitir um relatório que demonstre os Custos 

de ingresso por cargos/empregos/contratos 

os filtros serão demonstrados em tempo de 

projeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.112 Relatórios 

Emitir um relatório que demonstre as 

Alterações de jornadas concedidas 

cargo/órgão-unidade os filtros serão definidos 

em tempo de projeto. 

  

2. Recursos 

Humanos 
3.113 Relatórios 

Emitir relatório financeiro com o custo na 

folha de pagamento de pessoal por diferentes 

agrupamentos: todos os servidores / 

individual / carreira / natureza do vínculo 

(exemplo: estatutário, celetista, contrato 

administrativo, estagiário) / grau de 

escolaridade, cargos, lotação.  

  

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

2.1. Neste item estão agrupados os Requisitos Não Funcionais que, necessariamente, deverão 

ser atendidos pela Solução ofertada: 

2.1.1. Prover capacitação da equipe de suporte e operação da PRODABEL e três meses 

de operação assistida no ambiente operacional da solução incluindo o Banco de 

Dados. Neste caso, o treinamento deverá ser completo (Administração, Trouble 

Shoting e Tunning) e deverá ser oficial do fabricante, de todos os itens de 

ambiente operacional relacionados à solução. 

2.1.2. Apresentar a seguinte documentação técnica: Manual do Usuário, com descritivo 

de todas as funções da solução; help On-Line, em todas as telas da solução; 

manual de Instalação, contendo requisitos de hardware e software compatíveis 

com a proposta técnica; roteiro de instalação do sistema; scripts de geração das 

tabelas de bancos de dados; modelo de Entidade Relacionamento; dicionário de 

dados. Documentação completa e detalhada de instalação e configuração dos 

ambientes relacionados à solução. Toda documentação deverá estar no idioma 

português. 

2.1.3. Aplicação deverá ser, necessariamente, WEB. Também, deverá permitir a 

realização de backups dos dados de forma on-line (com o banco de dados em 

utilização). 

2.1.4. Permitir rollback de transação interrompida. 

2.1.5. O tempo de resposta padrão de 9 em cada 10 requisições não deve ultrapassar 6 

segundos. Toda e qualquer exceção a este requisito não funcional deve ter 

aprovação da contratante. 

2.1.6. A aplicação deverá funcionar em ambiente de alta disponibilidade com 

distribuição tanto entre os processadores de uma mesma máquina, quanto entre 

processadores de máquinas distintas. 

2.1.7. A aplicação deverá possuir mecanismos de importação e exportação de dados em 

massa. Estes mecanismos devem ser capazes de lidar com altos volumes de dados. 
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2.1.8. Impedir a perda parcial de dados, caso ocorra diferença de tamanho entre os 

campos quando na migração dos dados legados. 

2.1.9. Controlar integridade referencial no banco de dados e na solução. 

2.1.10. Garantir que apenas arquivos e componentes indispensáveis para o correto 

funcionamento do sistema estejam presentes no ambiente de produção. 

2.1.11. Garantir a total integração entre os módulos do sistema, assegurando o 

compartilhamento das regras de negócio e funções implantadas. 

2.1.12. Os documentos entregues deverão estar de acordo com o Processo de Software 

da PMBH/Prodabel ou outro acordado entre as partes de acordo com a 

necessidade da contratante. 

2.1.13. Interoperar com outros sistemas através de serviços seguindo os padrões 

definidos pelo e-ping sempre que possível. 

2.1.14. A solução apresentada deverá prover mecanismo de escalonamento de rotinas 

batch. Este pode ser o existente no sistema operacional do servidor ou outra 

ferramenta. 

2.1.15. Possuir um mecanismo de autenticação de acesso ao sistema integrado ao 

serviço de diretório Active Directory e/ou Open Ldap a critério da Contratante. 

2.1.16. O sistema deverá permitir o uso de Certificados Digitais ICP- Brasil, gerados por 

qualquer Autoridade Certificadora – AC homologadas pela ICP- Brasil. 

2.1.17. A aplicação deverá disponibilizar recursos nativos de criptografia para 

armazenamento de informações sigilosas na base de dados, utilizando recursos 

do SGBD. 

2.1.18. A aplicação deverá disponibilizar recursos nativos de criptografia para 

armazenamento de informações sigilosas na base de dados, utilizando recursos 

próprios da aplicação. 

2.1.19. A aplicação deverá suportar a utilização de criptografia entre o Servidor de 

Aplicação e a Base de Dados. 

2.1.20. A aplicação deverá permitir a utilização de criptografia entre o Servidor Web e o 

Servidor de Aplicação. 

2.1.21. A aplicação deverá suportar padrão WS-security, ou HTTP security de 

segurança no uso de web services nos níveis de encriptação de dados, 

autenticação e autorização. 

2.1.22. O sistema deverá suportar algoritmo de hash para armazenamento da senha 

(SHA), quando necessário. 

2.1.23. Os mecanismos de autorização deverão permitir a definição de perfis de acesso e 

níveis de alçadas através de parâmetros. 

2.1.24. Possibilitar a assinatura digital de documentos. 

2.1.25. Possibilitar a certificação eletrônica de documentos e sua integridade. 
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2.1.26. Possibilitar a utilização de certificado Digital X. 509 para 

autenticação/autorização de usuários. 

2.1.27. A aplicação não poderá utilizar soluções cliente servidor com aplicações de 

usuário conectando diretamente à Persistência. 

2.1.28. A aplicação deverá suportar autenticação unificada (Single Sign-On). 

2.1.29. Permitir que certificados digitais utilizados pelo sistema sejam verificados contra 

listas de revogação, contra lista de CA´s confiáveis e vigências. 

2.1.30. Permitir o uso na solução de pontos de controle nos quais sejam necessários 

comprovar que o acesso está sendo realizado por humanos. Essa comprovação 

deverá ser realizada através da digitação correta do conteúdo das imagens 

geradas por ReCaptcha ou Captcha. Após X tentativas incorretas de acertar o 

desafio a aplicação será bloqueada para o usuário que gerou as respostas 

incorretas. 

2.1.31. Possuir o desenvolvimento com o conceito de componentização. 

2.1.32. Disponibilizar emissão de manual, on-line, por módulo e por função. 

Preferencialmente através de vídeos. 

2.1.33. Toda referência de data no sistema deverá, obrigatoriamente, apresentar o ano 

com quatro (4) dígitos. 

2.1.34. Todos os dados numéricos, alfanuméricos, texto, monetários e datas deverão ser 

formatados segundo o padrão brasileiro. 

2.1.35. Fazer uso da língua portuguesa em todas as funções. 

2.1.36. Parametrizar configurações de áreas e diretório de trabalho da aplicação através 

de parâmetros externos. 

2.1.37. Deverá ser disponibilizada via WEB, no ambiente da contratada, ferramenta para 

gerenciamento das atividades, durante a implantação, garantia técnica e 

assistência técnica. 

2.1.38. Emitir sempre mensagem de erro ou aviso do sistema quando ocorrer insucesso 

em alguma operação. As mensagens de texto devem ser tratadas com textos 

amigáveis aos usuários. 

2.1.39. Todos os campos de preenchimento obrigatórios devem ser indicados na tela. 

2.1.40. Em todo o sistema, manter o mesmo padrão de leiaute e operação (template) nas 

telas dos diversos módulos. 

2.1.41. Não deverá fazer uso de Triggers para implementação de lógica de negócios. 

2.1.42. Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as ações a 

ela pertinentes, ou seja, processos totalmente integrados entre si em 

processamento on-line. 

2.1.43. Garantir a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade das informações 

(ACID). 
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2.1.44. A solução deverá permitir a integração com o barramento SOAP de outros 

fabricantes, quando necessário. 

2.1.45. Suportar, de forma nativa, os padrões abertos de conectividade: HTTP, HTTPS, 

Web Services (WSDL, SOAP, Rest e UDDI). 

2.1.46. Suportar integrações síncronas (best effort) e assíncronas (exactly-once, 

exactlyonce in order). 

2.1.47. As APIs para integração devem estar documentadas. 

2.1.48. A solução deverá possibilitar a rastreabilidade de requisitos de forma a 

possibilitar o impacto nas funcionalidades em caso de upgrade, atualizações e 

patchs. 

2.1.49. A solução deverá prover gerência de configuração, gerando assim o controle de 

versão dos artefatos, quando necessário. 

2.1.50. Toda interação com o usuário deverá ser WEB e compatível com os padrões 

definidos pela W3C. 

2.1.51. Suportar a operação de múltiplas instituições com diferentes naturezas jurídicas 

e administrativas (Prefeitura, Fundações, Autarquias e Empresas de Economia 

Mista). 

2.1.52. Permitir a anexação de documentos em formato eletrônico. 

2.1.53. Permitir o acesso eletrônico às informações e documentos pelas áreas envolvidas 

respeitando as regras de autenticação, autorização e integridade. 

2.1.54. Possibilitar a criação de relatórios parametrizados pelos usuários responsáveis. 

2.1.55. Permitir a rastreabilidade de operações para auditoria, de modo a garantir a 

estruturação de um histórico de alterações. 

2.1.56. Permitir acesso aos dados disponibilizados no portal de suporte ao trabalho 

colaborativo, mediante controle de usuários e senha de acesso, log de alterações 

e histórico. 

2.1.57. Solução deve ser escalável para suportar sistemas adicionais que serão 

conectados no futuro, suportar aumento de usuários finais e futuros requisitos de 

extensibilidade. 

2.1.58. Sua arquitetura deve ser distribuída em no mínimo três camadas (apresentação, 

lógica de negócio e persistência), onde os elementos de uma aplicação estejam 

nitidamente separados nestas camadas de dados. 

2.1.59. Suportar claramente a segregação de ambientes de desenvolvimento/ 

teste/produção, provendo ferramenta automatizada de migração de conteúdo 

entre ambientes. 

2.1.60. Possuir integração entre todos os componentes, com fácil utilização, sem 

necessidade de desenvolvimento. 

2.1.61. Controlar e distribuir versões de forma automatizada entre os ambientes. 
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2.1.62. Possuir ferramenta de upgrade para transportar e analisar os objetos afetados 

(parametrizações, alterações de código e novos desenvolvimentos) quando 

houver mudança de versão. 

2.1.63. Permitir sincronizar com o serviço de diretórios OpenLDAP, de forma a utilizar 

esse serviço para criar e manter os usuários de todos os sistemas que compõem a 

solução. 

2.1.64. Todas as mensagens para o usuário final deverão estar em português. 

2.1.65. O sistema deve ser compatível com os navegadores Firefox, Chrome, Edge e 

Internet Explorer em suas versões mais recentes. 

2.1.66. Sinalizar a ocorrência de transações demoradas, através de mensagem 

informativa ou indicação gráfica. 

2.1.67. Tratar o retorno de informações de consultas on-line efetuadas pelos usuários, 

através do controle e paginação dos dados, evitando o tráfego de grandes 

volumes de dados do servidor para a estação cliente, respeitando o tempo de 

resposta. 

2.1.68. O sistema deverá ter ajuda (help) on-line padronizada para todos seus módulos. 

2.1.69. Possuir interface, telas, menus e ajuda (help) em língua portuguesa. 

2.1.70. Permitir que a camada de apresentação possa incorporar a identidade visual da 

Prefeitura. 

2.1.71. Permitir registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas indevidas, de 

forma parametrizável. 

2.1.72. Permitir integração com soluções de single sign-on de terceiros, permitindo a 

autenticação de usuários com o usuário previamente autenticado no MS Active 

Directory e OpenLDAP da contratante. 

2.1.73. Possuir conformidade com padrão X509 de certificados digitais compatíveis 

com ICP-Brasil. 

2.1.74. Possuir identificação única para cada usuário, por meio de logins e senhas 

individualizadas, de forma a permitir auditoria, controle de erros e de tentativas 

de invasão. 

2.1.75. Possuir mecanismo de time out para logoff de usuários após determinado tempo 

de inatividade, a ser controlado por parametrização para cada sistema. 

2.1.76. Possuir regras de composição e de tamanho mínimo de senhas (conceito de 

“senha forte”). 

2.1.77. Permitir reaproveitamento das parametrizações efetuadas quando da implantação 

de novas versões. 

2.1.78. Possuir documentação da solução em formato digital. 

2.1.79. Permitir acesso via web ao material de treinamento. 
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2.1.80. Permitir o processamento centralizado das mensagens de suporte relacionadas a 

incidentes e/ou problemas. 

2.1.81. Criar mensagens de suporte, designando o responsável, diretamente a partir de 

qualquer transação com captura automática de dados respeitando o sigilo das 

informações, nível de suporte e SLA, quando solicitado. 

2.1.82. Permitir a designação e monitoramento das mensagens de suporte. 

2.1.83. Permitir a criação e acompanhamento de mensagens de incidentes. 

2.1.84. Permitir a utilização de relatórios para o acompanhamento de incidentes. 

2.1.85. Permitir o registro e acompanhamento dos erros dos testes. 

2.1.86. Permitir a geração de alertas de incidentes e/ou problemas referentes dos 

processos de negócios monitorados. 

2.1.87. Possibilitar o gerenciamento e controle de mudanças nos projetos de: 

implementação, upgrade, manutenção periódica e correções de emergência. 

2.1.88. Permitir criar e editar solicitações de mudanças no escopo do aplicativo. 

2.1.89. Possibilitar a criação de calendários personalizados de agendamento (Ex.: finais 

de semana, último dia do mês, etc.). 

2.1.90. A solução tem de assegurar a retenção de dados durante um período de tempo 

suficiente, dada a sua utilização pela auditoria. 

2.1.91. Possuir recursos de trilha de auditoria, com dados sobre os eventos referentes à 

autenticação de usuários e suas ações, de forma a manter registros das operações 

de atualização e das consultas a informações sigilosas permitindo o rastreamento 

de transações efetuadas, considerando “quem”, “quando”, “onde”, “o quê” e tipo 

de alteração (inclusão, alteração, exclusão e consulta), e possibilitar o envio para 

servidores remotos, no padrão syslog e mediante protocolo de transporte 

orientado à conexão, dos registros de auditoria gerados, logo após a ocorrência 

dos eventos. 

2.1.92. A solução tem que registrar de forma automática todos os eventos que possam 

indicar violação de segurança. 

2.1.93. Somente os usuários explicitamente autorizados poderão acessar os registros de 

auditoria. 

2.1.94. Permitir a definição precisa de pessoas de contato e processo de escalação. 

2.1.95. Possuir a funcionalidade de registro do status de resolução do alerta e de 

evidenciar os alertas pendentes de resolução. 

2.1.96. Possuir controle de segurança para acesso remoto do suporte pela ferramenta 

Firewall da Prodabel. 

2.1.97. Possuir capacidade de geração de alertas para o ambiente de monitoração. 

2.1.98. Possuir a capacidade de geração automática de notificações, eventos técnicos de 

sistema, nível critico de performance e etc.. 
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2.1.99. Permitir a análise de workload identificando os gargalos de desempenho da 

aplicação e de seu ambiente, por meio dos seguintes KPI’s relacionados ao 

tempo médio de resposta da aplicação. A solução deve prover os seguintes KPIs:  

• Tempo de resposta de operações online;  

• Tempo de execução de um programa;  

• Tempo de execução no Banco de Dados;  

• Tempo de resposta de rede;  

• Tempo de execução de processo batch. 

2.1.100. Permitir a análise de mudança e de exceções por meio de histórico estatístico. 

2.1.101. Permitir a análise de tendências das exceções e mudanças. 

2.1.102. Permitir a análise de rastreamento para identificar a causa do problema. 

2.1.103. Possuir alinhamento com o modelo ITIL. 

2.1.104. Permitir a análise de ambiente, por meio da emissão de relatórios de nível de 

serviço. 

2.1.105. Cópia seletiva do ambiente produtivo da solução ofertada, para fins de geração 

e manutenção dos ambientes não produtivos (desenvolvimento, qualidade, 

testes, treinamento). 

2.1.106. Geração de ambientes não produtivos da solução ofertada através de cópia 

seletiva do ambiente produtivo baseada em intervalos de tempo ou seleção de 

objetos de negócio, proporcionando redução da base de dados nos ambientes 

não produtivos. 

2.1.107. Prover funcionalidade de embaralhamento de dados sensíveis (por exemplo, 

dados de recursos humanos) durante a geração de cópia seletiva do ambiente 

produtivo, de forma que esses dados estejam protegidos nos ambientes não 

produtivos (desenvolvimento, testes, qualidade). 

2.1.108. Permitir a execução de análise e reparação dos erros referentes aos alertas 

gerados, por meio da visualização de procedimentos detalhados. 

2.1.109. Permitir consultar as inclusões, alterações e exclusões feitas por determinado 

usuário em determinado período. 

2.1.110. Todo cadastro ou tabela e suas associações devem conter informações (log) da 

data e responsável pela inclusão, alteração e exclusão de dados de registro de 

uma tabela. 

2.1.111. Deverá ter mecanismos para monitorar as origens do acesso do usuário para 

registrar se, em curto espaço de tempo, há acessos em diferentes origens. Tal 

registro deverá gerar um alerta de suspeita de roubo ou compartilhamento de 

credenciais. 

2.1.112. Deverá ser exigida re-autenticação do usuário após determinado período de 

tempo ou para a confirmação de operações que gerem alterações em dados. 
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2.1.113. Permitir o arquivamento de dados históricos. 

2.1.114. Permitir a extração de dados históricos para mídia externa. 

2.1.115. Suportar Backup on-line e off-line. 

2.1.116. A aplicação deve suportar nativamente o envio e o recebimento de mensagens 

através de filas de mensagens MQ Series, JMS e MSMQ, através apenas de 

configuração, sem que para tanto seja necessário escrever código em nenhuma 

linguagem de programação. 

2.1.117. A aplicação deverá possuir mecanismos de importação e exportação de dados 

em massa. Estes mecanismos devem ser capazes de lidar com altos volumes de 

dados. 

2.1.118. Nas telas de interface, apresentar sempre máscara de valores monetários com 

duas casas decimais, procedendo ao arredondamento de quatro para duas casas, 

quando for o caso. 

2.1.119. Permitir a segregação de funções apoiada por uma solução de workflow (por 

exemplo: quem solicita não aprova). 

2.1.120. Permitir integração com Serviços de Diretório (AD,OPENLDAP) para 

atualização de objetos. 

2.1.121. Possuir controle de acesso, com atribuição de privilégios por perfil para os 

componentes da solução (telas, transações, áreas de negócio) e regras de 

negócio e alçadas. 

2.1.122. Todos os eventos que possam indicar violação de segurança deverão ser 

registrados. 

2.1.123. Permitir publicar e exportar os relatórios nos formatos HTML, PDF, XLS, 

XLSX, CSV. 

2.1.124. A solução deverá apresentar relatórios pré formulados com a possibilidade de 

parametrização pelos usuários responsáveis. 

2.1.125. Apresentar gráficos Simples e compostos nos formatos: barra, pizza, linha e 

área, com uma ou mais séries de dados. 

2.1.126. Os relatórios, dashboards, análise, scorecards e alertas são desenvolvidos e 

entregues globalmente com a visão corporativa e com níveis de acesso. 

2.1.127. Permitir a entrega do relatório via e-mail. 

2.1.128. Permitir a geração de relatórios gerenciais e operacionais para controle do 

andamento das atividades dos macro processos (por exemplo: lista de 

demandas pendentes, consultas recebidas, check list de atividades e operações 

com atividades em atraso). 

2.1.129. Possibilitar o agendamento para atualização automática de relatórios. 

2.1.130. Permitir a administração totalmente em ambiente web, possibilitando a 

realização das seguintes configurações:  
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• Habilitar funcionalidades de Auditoria por objetos; 

• Administração do cache dos relatórios, podendo configurar por quantidade, 

data limite para a limpeza dos mesmos; 

• Segurança por: objetos no portal, grupos de usuários, usuários e categorias; 

• Agendamento de relatórios pelo administrador com envio para grupo usuários 

ou usuários por e-mail, local na rede ou servidor FTP; 

• Configuração de senha dos usuários para atender políticas de segurança;  

• Consultar metadados, obtendo informações de quais relatórios, queries, 

filtros, perfis de usuários sofrerão impactos na alteração da estrutura do 

repositório de dados; 

• Configuração de eventos externos para “gatilho” na execução de um 

agendamento de relatórios. 

2.2. Este item tem como objetivo detalhar os requisitos de INFRAESTRUTURA. 

2.2.1. PREMISSAS 

2.2.1.1. A infraestrutura para suportar a aplicação deve ser validada pela PMBH. 

2.2.1.2. Após assinatura do contrato, a área de TI da PMBH poderá efetuar alguns 

ajustes necessários para adequação da infraestrutura tecnológica definitiva 

necessária ao funcionamento do aplicativo. Tal ajuste será solicitado pela 

CONTRATANTE e executado após análise de viabilidade pela PMBH. 

2.2.1.3. A Contratada tem 15 (quinze dias) após a assinatura do contrato para 

apresentar o sizing da solução com o mapeamento, identificação e informação 

sobre a função de cada equipamento a ser utilizado na infraestrutura 

tecnológica da PMBH para funcionamento do aplicativo.  

2.2.2. PLATAFORMA DE SOFTWARE 

2.2.2.1. Permitir a escalabilidade vertical e horizontal, tanto para o hardware quanto 

para o software, dentro da arquitetura proposta pela CONTRATADA; 

2.2.2.2. Nativamente, a parte cliente do APLICATIVO deve ser totalmente compatível 

com, no mínimo navegadores Internet Explorer, Chrome e Mozilla em suas 

versões mais atualizadas, independentemente do sistema operacional e da 

arquitetura de hardware da estação cliente; 

2.2.2.3. O APLICATIVO deve utilizar protocolo LDAP, LDAPS e AD para integração 

com serviços de autenticação; 

2.2.2.4. Nativamente, o APLICATIVO quanto utilizar interface web, deve estar 

habilitado a receber personalização para a identidade visual Da PMBH, por 

meio do uso de padrões de estilo CSS (CascadingStyleSheets); 

2.2.2.5. Nativamente, informações que necessitam de chancela poderão ser assinadas 

digitalmente; 
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2.2.2.6. Nativamente, permitir a parametrização de menus, telas, relatórios, gráficos e 

regras de negócio; 

2.2.2.7. Permitir a emissão de relatórios referentes às parametrizações realizadas no 

sistema; 

2.2.2.8. Permitir o agendamento e gerenciamento de tarefas e relatórios a serem 

realizados automaticamente; 

2.2.2.9. Permitir a troca de informações com outros sistemas utilizando as tecnologias 

XML e Webservices;  

2.2.2.10. Não agregar custos com aquisição de novas ferramentas para sua instalação e 

operação, devendo utilizar as ferramentas existentes na infraestrutura 

tecnológica da PMBH, vedando a necessidade de aquisição de novos softwares 

por parte da PMBH; 

2.2.2.11. A solução deverá ser desenvolvida, no mínimo, com arquitetura de 3 (três) 

camadas. A camada de interface deverá ser web;  

2.2.2.12. Os testes da solução adquirida deverão ser automatizados e acompanhados por 

ferramenta própria da CONTRATADA, em caso de utilização de ferramentas 

de terceiros não poderão ocorrer cobranças ou custos adicionais; 

2.2.2.13. Possuir flexibilidade para a criação de campos adicionais nas tabelas do 

sistema de forma a atender novos requisitos dos usuários finais, de forma 

totalmente transparente, sem necessidade de qualquer intervenção da 

CONTRATADA; 

2.2.2.14. Fornecer os modelos e dicionários de dados do software objeto do edital, 

ficando a CONTRATADA manter sigilo do modelo do dicionário de dados 

apresentado; 

2.2.2.15. Possuir funcionalidade que permita a obtenção de informações históricas de 

operações executadas pelos usuários – log de informações de forma 

parametrizável; 

2.2.2.16. Possuir funcionalidade para monitoramento das sessões com acompanhamento 

e controle de processos. 

2.2.3. REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS  

2.2.3.1.  Nativamente, o aplicativo deve permitir o armazenamento de documentos 

digitais em repositório próprio ou solução integrada, sempre fora do banco de 

dados permitindo o seu versionamento e no mínimo, os formatos pdf, doc, rtf, 

jpg, tiff; 

2.2.3.2.  Permitir o controle das versões dos documentos - a CONTRATADA deverá 

controlar e distribuir de forma manual ou automatizada entre os ambientes para 

a Gestão de evoluções de versões; 

2.2.3.3. Permitir a associação de documentos com o conceito de hierarquia em vários 

níveis; 
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2.2.3.4. Permitir a utilização de documentos digitais associados a metadados, 

garantindo uma classificação adequada da informação, atendendo, no mínimo, 

aos requisitos de tipificação, temporalidade e segurança da informação de 

forma parametrizável a serem definidos pela PMBH; 

2.2.3.5. Permitir pesquisa textual nos documentos não estruturado. 

2.2.4. AMBIENTE OPERACIONAL 

2.2.4.1. Serão mantidos no mínimo os ambientes de desenvolvimento, teste, 

homologação e produção; 

2.2.4.2. Os ambientes de desenvolvimento e teste serão mantidos pela 

CONTRATADA. Todas as alterações a serem efetuadas nos ambientes de 

produção somente poderão ser consolidadas após apresentação de toda a 

documentação prevista na metodologia apresentada ao PMBH; 

2.2.4.3. Os demais ambientes serão mantidos pela PMBH sem acesso administrativo 

pela CONTRATADA; 

2.2.4.4. Os ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção precisam, 

necessariamente, manter a mesma arquitetura e o mesmo ambiente operacional.  

2.2.5. REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 

2.2.5.1. Gerenciamento via http, SSL/https; 

2.2.5.2. O aplicativo deverá suportar o funcionamento em redes de comunicação de 

baixa velocidade e alto delay (menor link existente é de 1024 mbps). 

2.2.6. BANCO DE DADOS 

2.2.6.1. O licenciamento do banco de dados será adquirido pela CONTRATANTE, 

após a sua definição no sizing; 

2.2.6.2. O aplicativo deve permitir a utilização do SGBD em ambiente clusterizado 

com balanceamento de carga; 

2.2.6.3. A aplicação deverá continuar funcionando corretamente quando um dos nós do 

cluster eventualmente estiver desligado; 

2.2.6.4. A conexão do servidor de aplicação com o banco de dados não poderá ser feita 

através de driver ODBC, permitindo somente conexões nativas ou por meio de 

pool de conexões; 

2.2.6.5. Nativamente, o aplicativo deve possuir recursos para importar e exportar dados 

específicos para arquivos e tabelas nos formatos txt, csv, xml ou para outras 

tabelas de banco de dados; 

2.2.6.6. As tabelas de bancos de dados e seus respectivos atributos deverão ser 

obrigatoriamente em idioma português ou inglês. 

2.3. Este item tem como objetivo detalhar os requisitos de MIGRAÇÃO. 

2.3.1. PREMISSAS 
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2.3.1.1.1. Os sistemas de gerenciamento de recursos humanos da PMBH, sem 

prejuízos de outros, que serão desativados terão seus dados migrados 

para a Solução Contratada. A listagem desses sistemas consta neste 

Anexo. 

 

2.3.2.  REQUISITOS 

2.3.2.1.1. A migração de dados é o processo de transferência dos dados corporativos 

dos sistemas da PMBH para a base de dados do aplicativo que compreende 

3(três) etapas distintas: 

2.3.2.1.2. Extração de dados: Processo de captura dos dados do banco de dados e 

outras fontes dos sistemas existentes na PMBH, podendo ser sistemas 

legados e planilhas de controle dos usuários; 

2.3.2.1.3. Validação dos dados: processo de limpeza/saneamento dos dados 

(detecção e correção de dados incorretos, incompletos, corrompidos ou 

duplicados), enriquecimento dos dados (compreende a atualização dos 

dados com novos atributos, complementares aos existentes até então), 

validação lógica e física dos dados e a adequação dos mesmos ao formato 

dos dados utilizado pela Solução; 

2.3.2.1.4. Carga de dados: os dados extraídos e validados do legado são inseridos 

na base de dados da Solução. 

2.3.2.2. A etapa de migração referente ao item 2.3.2.1.1.  (Extração de dados) será de 

responsabilidade da CONTRATANTE com apoio da CONTRATADA. 

2.3.2.3. As demais etapas de migração serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

2.3.2.4. Para as atividades específicas da CONTRATADA, a mesma deverá alocar 

analistas que possuem, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência nas tecnologias 

indicadas, observando o disposto no ANEXO IV (Características da Equipe 

Técnica). 

2.3.2.5. Esta comprovação deverá se dar por meio da apresentação de currículos, 

conforme modelo no ANEXO IV (Características da Equipe Técnica), 

previamente a alocação destes profissionais, quando requisitado o serviço. 

2.3.2.6. Há previsão para migração de dados históricos de sistemas existentes na 

PMBH para a Solução, principalmente aqueles mandatórios para o 

funcionamento correto das regras de negócio. 

2.3.3. PLANO DE MIGRAÇÃO 

2.3.3.1. A CONTRATADA deverá confeccionar um Plano de Migração a ser aprovado 

pela CONTRATANTE, conforme modelo que será estabelecido no momento 

da definição do Planejamento de Implantação, que deve conter no mínimo:  

 Planejamento da migração, contemplando dados correntes e históricos; 
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 Levantamento e detalhamento das informações necessárias (ex: campos e 

conteúdo de origem, parâmetros, regras, etc), contidas nos sistemas legados, 

para a correta migração dos dados; 

 Estrutura de arquivos, nos formatos necessários a serem utilizados na 

importação dos dados; 

 Definir a forma de tratamento das informações necessárias ao aplicativo que 

não são contempladas nos sistemas legados da PMBH; 

 Ferramentas de validação e importação etapas de geração de amostragens de 

dados para validação pelos usuários e pela equipe técnica da PMBH para 

cada módulo migrado; 

 Planos de Teste. 

2.3.3.2. Com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados a serem carregados na base 

de dados da Solução, a PMBH poderá executar atividades de limpeza e de 

enriquecimento de dados (quando julgar necessário), com sua formatação de 

acordo com o novo modelo de dados exigido para a Solução. 

2.3.3.3. A CONTRATADA deverá elaborar um documento de mapeamento de dados 

juntamente com a CONTRATANTE. Este documento deverá conter no 

mínimo as seguintes informações: módulo, tabela, campo, tabela De/Para 

(origem e destino). 

2.3.3.4. As atividades de extração de dados serão efetuadas pela CONTRATANTE. A 

verificação dos dados, validação dos campos e conversão de arquivos em 

formato que possibilitem efetuar a carga de dados é de responsabilidade da 

CONTRATADA, podendo ser assistido pela Equipe de TI da PMBH na 

situação prevista neste item. 

2.3.3.5. A atividade de carga de dados na base de dados da Solução será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

2.3.3.6.  A carga será efetuada em ambiente de homologação. 

2.3.3.7. A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA irão validar as 

cargas no ambiente de homologação. 

2.3.3.8. A CONTRATADA executará a carga dos dados no ambiente de produção após 

validação da CONTRATANTE. 

2.3.3.9. A migração não pode causar nenhuma perda de dados existentes nos sistemas 

legados. 

2.3.3.10. A CONTRATADA deverá produzir relatórios, intermediários e finais, com os 

resultados das migrações com volume de dados migrados com sucesso e 

relação exaustiva dos dados não migrados associados ao respectivo motivo da 

rejeição. 

2.3.3.11. Além dos relatórios, os aplicativos de carga da CONTRATADA deverão 

produzir arquivos de log de erro com a identificação dos tipos de ocorrências, 
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no mesmo formato dos arquivos utilizados para carga, possibilitando assim o 

uso para eventual recarga. 

2.3.3.12. Para dados obrigatórios no sistema e que não existam ou estão 

incompletos/inconsistentes nos sistemas legados, verificado pela 

CONTRATADA, a PMBH definirá, a ação a ser tomada para efetuar o correto 

preenchimento do dado. 

2.3.3.13. Após a homologação final da migração, quaisquer correções ou 

complementação de informações, de responsabilidade da CONTRATATADA, 

deverão ser corrigidas sem ônus adicional para a CONTRATANTE.  

2.3.3.14. A CONTRATADA é integralmente responsável pela manutenção de sigilo 

sobre quaisquer informações e dados acessados no período de migração, não 

podendo, sob qualquer pretexto e forma divulgar, reproduzir ou utilizar. 

2.4. Este item tem como objetivo detalhar os requisitos de IMPLANTAÇÃO 

2.4.1.Durante a fase de implantação as parametrizações e ou customizações deverão ser 

realizadas em Ambiente de Desenvolvimento da CONTRATADA. 

2.4.2.Conforme previsto no Anexo I deste Edital o levantamento do quantitativo inerente 

ao esforço de implantação incluindo número de licenças é de responsabilidade da 

CONTRATADA. Para tanto a PMBH disponibiliza abaixo algumas variáveis, 

sem prejuízo de outras, que devem, necessariamente, serem consideradas para 

definição supramencionada. Quais sejam: 

2.4.2.1.1. Relação dos principais sistemas que atualmente suportam os processos que 

fazem parte do escopo deste Edital e que podem ser totalmente ou 

parcialmente substituídos. Os dados destes deverão ser migrados conforme 

definições deste ANEXO. Cabe ainda ressaltar que a lista prevista neste 

item, não obstante prever os principais sistemas é meramente 

exemplificativa. Sendo assim, em tempo de implantação de projeto, novos 

sistemas e esforços poderão surgir e não devem gerar ônus adicionais para a 

PMBH.  

2.4.2.1.2. Relação dos principais sistemas da PMBH que tem 

interoperabilidade/integração com os módulos do escopo deste Termo de 

Referência. Como no item acima, a relação destes sistemas é meramente 

explicativa, ou seja, novos poderão surgir em tempo de projeto.  

2.4.2.1.3. Principais Sistemas da PMBH que podem ter interoperabilidade/integração 

com os módulos do escopo do deste Termo de Referência. Como no item 

acima, a relação destes sistemas é meramente explicativa, ou seja, novos 

poderão surgir em tempo de projeto.  

2.4.2.1.4. Todo o esforço de interfaceamento entre os sistemas legados da PMBH e o 

Middleware será de responsabilidade da CONTRATANTE.  

2.4.2.1.5. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA, todo o esforço de 

integração entre o Middleware citado no item 2.4.2.1.4 e o Sistema 

Integrado de Recursos Humanos. 
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2.4.2.1.6. O Quadro abaixo, representa de forma consolidada, os principais e atuais 

sistemas que atualmente suportam a gestão de Recursos Humanos da 

PMBH. 

 

 

Descrição dos sistemas acima: 

Sistemas atuais de Gestão de Recursos Humanos da PMBH 

Módulo Sigla Sistema 
Nome do 

Sistema 
Descrição Resumida 

QTDE 

Usuá-

rios 

Gestão 

Administrativa 

Transparên- 

cia 

Portal de 

transparência 

Portal de transparência com 

demonstrativo de despesas da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 

WEB 

Recursos 

Humanos 

ARTERH - 

PMBH 

ARTE-RH - 

Sistema 

Integrado de 

Gestão de 

Recursos 

Humanos da 

PMBH 

O sistema gerencia a área de recursos 

Humanos da administração direta e 

indireta da PMBH, em suas diversas 

áreas como, Fundo Previdenciário do 

servidor, pensionistas, contratos 

administrativos, e convênios entre a 

Prefeitura e o estado de Minas Gerais.  

400 

Forponto 
Sistema de controle de 

ponto eletrônico HOB 

Faz o controle de ponto dos funcionários do 

Hospital Odilon Behrens. 

Riosoft 

Sistema Integrado de Folha 

de Pagamento para o 

Hospital Odilon Behrens 

Sistema Integrado de Folha de Pagamento para 

o Hospital Odilon Behrens. 

PROTHEUS-

HOB 

Sistema Integrado de RH – 

Módulo do e-Social 

Sistema de gestão de Recursos Humanos - em 

processo de implantação e irá substituir os 

sistemas Forponto e RioSoft acima. 

Recursos 

Humanos 
SGB 

Sistema de 

gestão de 

benefícios 

Utilizado como base para cadastro dos 

servidores para adesão ao plano de saúde. 

Recursos 

Humanos 

ServCom 

Net 
- Captura de marcações do relógio de ponto. 

Recursos 

Humanos 
E.Consig - 

Sistema digital de consignações. Download e 

Upload de arquivos referente consignações da 

folha de pagamento. 

Recursos 

Humanos 
SISREDE 

Sistema de 

Gestão em 

Rede 

Banco de dados que possui as informações de 

todos os profissionais da Saúde lotados nas 

diversas unidades que atendem aos usuários 

dos SUS-BH; permite que os profissionais 

façam atendimento no prontuário eletrônico nas 

unidades informatizadas. 

Recursos 

Humanos 

Sistema de 

Aposentado-

ria e 

Previdência 

- Sistema de Aposentadoria e Previdência. 
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Sistemas que tem interoperabilidade/integração com os módulos de RH 

Gestão 

Administrativa 

JOPUS 

ou 

Substituto 

Sistema de 

Gerenciamen-

to de 

Documentos 

Sistema de Gerenciamento dos processos da 

PMBH. 

Gestão 

Administrativa 

SIOM 

Ou 

Substituto 

Sistema de 

Informações 

Organizacio-

nais do 

Município 

Sistema responsável por gerir e fornecer 

informações das estruturas organizacionais do 

município. 

  

Recursos 

Humanos 

Sistema de 

aposentado-

ria e 

previdência 

- Sistema de Aposentadoria e Previdência.  

Portal 
Portal 

PMBH 

Portal da 

Prefeitura 

Municipal de 

Belo 

Horizonte 

Site da prefeitura de Belo Horizonte que integra 

os vários sites dos órgãos da administração 

direta e indireta. Fornece um conjunto de 

serviços e informações para a população.  

SGE  
SISTEMA GESTĂO 

ESCOLAR 

Sistema de Gestão da Rede Municipal de 

Ensino. Trata os dados cadastrais de escolas 

públicas municipais, dados de alunos da rede 

(dados cadastrais, frequência, conceitos, notas, 

etc.) e dados de servidores (dados cadastrais, 

dados de lotação, etc.). 

SIGESP 

Sistema de Captação de 

Serviços e Processos da 

PBH 

SIGESP - Sistema de Gestão de Serviços e 

Processos - captação e execução dos serviços 

e processos da PMBH. 
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ANEXO III 

NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLA’s) 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Os níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis com a finalidade de aferir e 

avaliar fatores relacionados aos serviços contratados, principalmente qualidade, desempenho 

e disponibilidade. 

 

1.2. Demandas relacionadas à instalação ou implantação do SISTEMA DE GESTÃO DE RH, 

descritas no “Plano Preliminar de Implantação”, terão identificações únicas em toda PMBH 

e serão tratadas em ordens de serviços vinculadas aos níveis de serviços definidos neste 

documento. 

 

1.3. Demandas relacionadas à operação do SISTEMA DE GESTÃO DE RH, atendidas na 

garantia e suporte técnico, terão identificações únicas em toda PMBH e serão tratadas como 

incidentes vinculados aos níveis de serviço definidos neste documento. 

 

2. IMPLANTAÇÃO 

 

2.1. Os serviços de implantação deverão seguir os critérios definidos em “Plano Preliminar de 

Implantação”. 

 

2.2. Atrasos que comprometam a execução do planejamento de implantação que sejam de 

responsabilidade do CONTRATANTE, devidamente comprovados pela CONTRATADA, 

não serão considerados na aferição dos níveis de serviço. 

 

2.3. SLA - As fases e etapas da implantação deverão obedecer aos prazos abaixo descritos: 

 
PRAZOS DAS FASES DO PLANO DO PROJETO 

Fase Etapa / Produto 
Prazo para Início 

(SLA) 

 
Penalidades

* 

1. Iniciação 

1.1. Apresentação /aprovação da equipe do projeto 

15 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

1.2. Preparar Abertura do projeto 

20 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

1.3. Preparar um Plano de Trabalho 

20 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

1.4. Kickoff do projeto 

30 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2. Planejamento 

2.1. Análise de processos e identificação de Gaps da 
PMBH 

45 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

1% 

2.2. Definição do escopo 
60 dias após a 

assinatura do 
1% 
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contrato. 

2.3. Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

90 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.4. Definir e sequenciar as atividades 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.5. Preparação do cronograma 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.6. Planejamento do gerenciamento da qualidade 

90 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.7. Planejamento de Recursos Humanos 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.8. Planejamento das Comunicações 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.9. Planejamento do Gerenciamento de Riscos 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.10. Planejamento dos Treinamentos 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

2.11. Planejamento da Migração 

100 dias após a 

assinatura do 

contrato. 

0,5% 

3. Execução 

3.1. Documentação das parametrizações 
Após homologação 

de cada módulo. 
1% 

3.2. Documentação do dicionário de dados 
Após homologação 

de cada módulo. 
0,5% 

3.3. Documentação dos casos de uso quando for 
necessário desenvolvimento dos processos não 
contemplados pelo sistema 

Será entregue pela 

CONTRATADA após 

a identificação dos 

Gaps conforme o 

item 2.1 da tabela. 

0,5%. 

3.4. Capacitação 
Após homologação 

de cada módulo. 

Definido no 
item 4 deste 

ANEXO 
(Treinamento) 

3.5. Treinamento 
Após homologação 

de cada módulo. 

Definido no 
item 4 deste 

ANEXO 
(Treinamento) 

3.6. Execução da Migração 
Após homologação 

de cada módulo. 

Definido no 
Plano de 
Migração 

4. Monitoramento 

4.1. Controle das mudanças 
Mensal a partir do 

KickOff do projeto 
0,5% 

4.2. Validação do Escopo 
Será validado em até 

60 dias após a 
0,5% 
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entrega definida no 

item 2.2 da tabela. 

4.3. Controle do Cronograma 
Quinzenal a partir do 

KickOff do projeto. 
0,5% 

4.4. Controle da Qualidade 
Mensal a partir do 

KickOff do projeto. 
0,5% 

4.5. Controle das Comunicações 
Mensal a partir do 

KickOff do projeto 
0,5% 

4.6. Controle dos Riscos 
Quinzenal a partir do 

KickOff do projeto. 
0,5% 

5. Encerramento 

5.1. Preparação para entrada em Produção 

Após execução de 

todos os testes e 

homologação em 

seus respectivos 

ambientes. 

0,5% 

5.2. Homologação 

Será realizada pela 

Equipe da PMBH e 

devidamente 

documentada em até 

30 dias após 

execução de testes. 

0,5% 

5.3. Preparação dos itens de validação por  
módulo/processo 

Juntamente com os 

itens definidos na 

EAP item 2.3 da 

tabela. 

0,5% 

5.4. Acompanhamento 

Todos os módulos 

deverão ter 

acompanhamento 

por até 90 dias após 

entrada em 

produção. 

0,5% 

 

* Os percentuais das penalidades serão incididos sobre o valor do contrato. 

 

2.4. Os prazos acima descritos poderão ser ajustados de acordo com a oportunidade e a 

conveniência da PMBH, respeitando todos os aspectos legais e os direitos da 

CONTRATADA. 

 

2.5. O limite das multas acima descritas será de até 10% do valor total do contrato, sendo que, 

caso ultrapasse a garantia prestada, deverá ser arcada pela CONTRATADA. 

 

3. LICENÇAS 

 

3.1. As licenças deverão ser fornecidas em meio digital validadas e homologadas, juntamente 

com a documentação necessária para sua correta utilização e instalação. Todos os 

documentos devem ser fornecidos em português. 

 

 3.1.1. A validação e homologação devem ser atestadas pela equipe técnica da PMBH 

durante o processo de implantação.  
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3.2. Durante a implantação será de total responsabilidade da CONTRATADA a atualização dos 

ambientes a serem utilizados. 
 

Ambiente Descrição Prazo Penalidades 

Desenvolvimento 

Ambiente no qual a CONTRATADA ou a 

equipe da PMBH farão os testes de 

programas customizados para a PMBH 

de acordo com o caso de uso. 

30 dias após a 

liberação da 

Infraestrutura pela 

PMBH 

0,5% do valor das 

licenças por dia 

de atraso. 

Teste 

Ambiente no qual serão executados 

todos os testes de parametrização e 

análises de aderência visando 

adequação de processos ou 

mapeamento de Gaps. 

15 dias após 

liberação da 

Infraestrutura pela 

PMBH 

0,5% do valor das 

licenças por dia 

de atraso. 

Homologação 

Ambiente onde serão executados os 

testes integrados e validação dos 

processos pela equipe da PMBH. (este 

ambiente deverá sempre ser idêntico ao 

ambiente de produção e sua 

manutenção deverá ser feita pela 

CONTRATADA). 

30 dias após a 

liberação da 

Infraestrutura pela 

PMBH 

0,5% do valor das 

licenças por dia 

de atraso. 

Produção 

Ambiente definitivo, com dados reais 

onde serão executados todos os 

controles da PMBH.  

45 dias após a 

liberação da 

Infraestrutura pela 

PMBH 

1% do valor das 

licenças por dia 

de atraso. 

 

4. TREINAMENTO 

 

4.1. Ficam estabelecidos os indicadores constantes da tabela a seguir para serem aplicados nas 

atividades de treinamento, onde medirá a satisfação dos usuários e execução do treinamento. 

 
Tabela de Indicadores 

Indicador N°1 Atraso na Entrega (AE) 

Descrição do Indicador 
Mede os atrasos ocorridos nas entregas de produtos e artefatos 

acordados nas O.S. 

Aferição Pela PMBH 

Fórmula de Cálculo 
 

Onde: 

I = Índice de atraso na entrega; 

PEE = Prazo efetivo de entrega, em dias úteis; 

PPE = Prazo planejado de entrega, em dias úteis, acordado na O.S. 

Nível mínimo de serviço 

exigido 

IAE Desejável: 0% (zero por cento) 

IAE Aceitável: até 5% (cinco por cento) 

IAE Inaceitável: acima de 5% (cinco por cento) 

Sanções 

IAE Desejável: nenhuma 

IAE Aceitável: advertência 

IAE Inaceitável: glosa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre 

o valor da O.S. correspondente. Caso a CONTRATADA deixe de 
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cumprir os prazos deste indicador a partir da terceira vez consecutiva 

ou quarta alternada, aplica-se a multa de 1% (um por cento) sobre o 

valor total do contrato. 

Forma de Auditoria Em reunião de entrega. 

Indicador N°2 Nível de Satisfação (NS) 

Descrição do Indicador 

Mede o nível de satisfação dos treinandos. 

Caso o nível de satisfação dos treinandos não atinja 70% (setenta por 

cento) por treinamento, este deverá ser refeito integralmente. 

Aferição Pela PMBH em pesquisa de satisfação pós-treinamento. 

Fórmula de Cálculo 
 

Onde: 

INC = Índice de não conformidades com requisitos; 

QtNC = Quantidade de itens não conformes aferidos; 

TPP = Total de itens aferidos. 

Nível mínimo de serviço 

exigido 

IS Desejável = Inc -100% , 100% (cem por cento) 

IS Aceitável= Inc -100%, até 70% (setenta por cento) 

IS Inaceitável= Inc -100%, abaixo de 70% (setenta por cento) 

Sanções 

IS Desejável: nenhuma 

IS Aceitável: advertência 

IS Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da O.S. 

correspondente, refazer o treinamento sem custos adicionais. 

Forma de Auditoria Em reunião de entrega. 

 

4.2. A satisfação dos treinados deverá ser, no mínimo, de 70% em relação a cada treinamento. 

 

5. SUPORTE TÉCNICO 

 

5.1. Os incidentes serão classificados de acordo com o seu tipo:  

 

5.1.1. Problemas técnicos: problemas decorrentes de inadequação legal, erro de 

processamento, erros de programação e lógica e falhas na integração. 

 

5.1.2. Dúvidas de uso: dúvidas decorrentes da utilização dos módulos, da atualização de 

versão ou da inclusão de novas funcionalidades. 

 

5.2. Os incidentes serão classificados também de acordo com seus níveis de severidade para a 

PMBH: 

 
 

PROBLEMAS TÉCNICOS 

NÍVEL DE SEVERIDADE 
PRAZO PARA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA 

PRAZO PARA SOLUÇÃO DA CAUSA 

DO PROBLEMA 

CRÍTICO 04 horas corridas 60 horas úteis 

ALTO 04 horas úteis 60 horas úteis 

MÉDIO 24 horas úteis 120 horas úteis 

BAIXO 48 horas úteis 180 horas úteis 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE 

CRÍTICO 
Incidente com paralisação do software, parte importante dele, ou 

comprometimento gravíssimo de dados, processos ou ambiente. 
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ALTO 
Incidente com paralisação de parte do software, ou comprometimento 

grave de dados, processos ou ambiente. 

MÉDIO 
Incidente sem paralisação do software, porém com comprometimento de 

dados, processos ou ambiente. 

BAIXO 
Incidente sem paralisação do software e pequeno ou nenhum 

comprometimento de dados, processos ou ambiente. 

 

DÚVIDAS DE USO 

NÍVEL DE SEVERIDADE PRAZO PARA SANAR A DÚVIDA 

CRÍTICO 02 horas corridas 

ALTO 04 horas úteis 

MÉDIO 12 horas úteis 

BAIXO 24 horas úteis 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE 

CRÍTICO 

Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade crítica para 

o CONTRATANTE naquele momento, com altíssimo risco de 

comprometimento de prazos. 

ALTO 

Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade importante 

para o CONTRATANTE naquele momento, com alto risco de 

comprometimento de prazos. 

MÉDIO 
Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade de forma 

mais eficiente, com baixo risco de comprometimento de prazos. 

BAIXO 
Demais dúvidas sobre a utilização do SISTEMA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, sem risco de comprometimento de prazos. 

 

5.3. Os prazos acima descritos começarão a contar a partir do registro do chamado. 

 

5.4. Será considerado hora útil o período das 7h às 19h, horário de Brasília, de segunda-feira à 

sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 

 

5.5. Os chamados poderão ser registrados no sistema de atendimento via web ou por telefone em 

qualquer horário, mas se registrado fora do horário indicado no item 5.4 à contagem dos 

prazos iniciar-se-ão às 7h do primeiro dia útil seguinte. 

 

5.6. Excepcionalmente para resolutividade de questões emergenciais de alto impacto, reserva-se 

ao CONTRATANTE o direito de abrir chamado e ter a questão solucionada dentro dos 

prazos acima previstos para alta criticidade em horários e dias diferentes dos descritos 

acima. 

 

5.7. Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá retornar ao 

CONTRATANTE em, no máximo, 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora útil, 

respectivamente, a partir da abertura do chamado, uma previsão para a solução do problema. 

 

5.8. Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que paliativa, do 

mau funcionamento registrado. 
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5.9. Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva da situação que 

provocou o mau funcionamento registrado. 

 

5.10. Ao final do atendimento a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE todas 

as ações realizadas, devidamente documentadas. 

 

5.11. As ações realizadas pela CONTRATADA não podem comprometer outras funcionalidades 

do SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, de qualquer outro software ou 

ambiente do CONTRATANTE. 

 

5.12. Um incidente poderá ter seu nível de severidade alterado pelo CONTRATANTE, para uma 

maior ou menor severidade, sendo todos os prazos referentes ao novo nível reiniciados. 

 

5.13. As atualizações tecnológicas serão registradas como incidentes, seguindo os prazos 

definidos na tabela do item 5.2, contados a partir da notificação pelo CONTRATANTE, 

podendo haver prorrogação desde que haja concordância pela equipe da PMBH e que tais 

atualizações não impliquem em perda de funcionalidades obrigatórias do SISTEMA DE 

GESTÃO DE RH. 

 

5.14. Gerenciamento dos Incidentes 

 

5.14.1. O CONTRATANTE poderá prorrogar os prazos definidos nas tabelas do item 5.2 em 

relação a determinado incidente, desde que a prorrogação seja justificada pela 

CONTRATADA em razão da complexidade das atividades que deverão ser realizadas. 

 

5.14.1.1. A CONTRATADA deverá registrar as justificativas do possível atraso no 

sistema de acompanhamento de chamados e comunicar previamente ao 

CONTRATANTE para que a prorrogação seja avaliada, antes do término do 

prazo original. 

 

5.14.1.2. A justificativa de prorrogação deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE, caso 

contrário não será considerada para fins de apuração dos níveis de serviço. 

 

5.14.1.3. A prorrogação de prazo é totalmente discricionária por parte do 

CONTRATANTE em relação a um específico chamado e não constituirá 

novação para chamados de natureza semelhante. 

 

5.14.1.4. Até o fechamento do chamado, a CONTRATADA deverá completar o sistema 

de acompanhamento com todas as informações envolvidas no chamado, ao 

menos a evolução da resolução do problema, as medidas paliativas e definitivas 

executadas e os documentos de referência utilizados, de modo a constituir base 

de conhecimento a outros profissionais da CONTRATADA e do 

CONTRATANTE e aferição dos indicadores de níveis de serviço. 

 

5.14.2. O fechamento do chamado será registrado pela CONTRATADA e confirmado pelo 

responsável da CONTRATANTE, ainda que a posteriori. 

 

5.14.2.1. O fechamento do chamado deverá ser aceito formalmente pelo usuário 

demandante no sistema de acompanhamento de chamados. 

 

5.14.2.2. O horário de fechamento será considerado aquele em que o problema se 

apresentou resolvido na ótica dos usuários do sistema. 
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5.14.2.3. No momento do aceite o demandante deverá indicar se está “satisfeito” ou 

“insatisfeito” com o atendimento em geral. 

 

5.14.2.4. No momento do aceite o demandante deverá indicar se “concorda” ou “não 

concorda” com as informações registradas no sistema de acompanhamento de 

chamados, devidamente justificado, em especial com a descrição da solução, as 

datas e os horários. 

 

5.14.2.5. Os textos utilizados no momento da avaliação da satisfação e da concordância 

do usuário com as informações registradas no sistema de acompanhamento de 

chamados serão apresentados pela CONTRATADA para aprovação pelo 

CONTRATANTE. 

 

5.14.2.6. Caberá à CONTRATADA garantir que os demandantes efetivem a confirmação 

do fechamento dos chamados. 

 

5.15. INDICADORES 

 

5.15.1. Para efeito de mensuração dos níveis de serviço serão considerados os seguintes 

indicadores: 

 
NÍVEIS DE SERVIÇO 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

TEMPO DE SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA 

Tempo médio de solução do problema dos atendimentos de 

chamados de suporte técnico, por nível de severidade. 

TEMPO DE SOLUÇÃO DA 

CAUSA 

Tempo médio de solução da causa do problema de chamados 

de suporte técnico, por nível de severidade. 

TEMPO DE ESCLARECIMENTO 
Tempo médio despendido para sanar as dúvidas de uso, por 

nível de severidade. 

SATISFAÇÃO Grau de satisfação do usuário demandante. 

CONCORDÂNCIA 

Percentual de concordância do usuário demandante com as 

informações registradas no sistema de acompanhamento de 

chamados. 

 

5.15.2. O cálculo dos tempos médios será feito pela diferença entre data-hora-minuto de abertura 

do chamado e data-hora-minuto dos momentos previstos nas tabelas no item 5.2. 

 

5.15.3. O valor final será expresso em horas, considerando-se as duas primeiras casas decimais, 

desprezando-se as demais. 

 

5.15.4. Serão considerados no cálculo dos tempos médios apenas dos chamados fechados no mês 

do faturamento. 

 

5.15.5. Para o incidente que tiver prazo prorrogado, autorizado pelo CONTRATANTE, será 

considerado para o cálculo dos tempos médios os prazos limites definidos nas tabelas do 

item 5.2. 

 

5.15.6. Caso a empresa não cumpra o novo prazo concedido, o tempo excedente ao novo prazo 

será acrescido aos prazos limites definidos nas tabelas do item 5.2 no cálculo dos tempos 

médios. 
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5.15.7. Será considerado que os níveis de serviços foram atingidos se: 

 

5.15.7.1. Os indicadores de tempo forem iguais ou inferiores aos valores constantes das 

tabelas do item 5.2. 

 

5.15.7.2. Se o indicador SATISFAÇÃO estiver acima de 80%, ou seja, se 80% ou mais 

dos demandantes indicaram estar “satisfeitos” com o atendimento em geral, 

conforme item 5.14.2.3. 

 

5.15.8. Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva da situação que 

provocou o mau funcionamento registrado. 

 

5.15.9. Ao final do atendimento a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE 

todas as ações realizadas, devidamente documentadas. 

 

5.15.10. As ações realizadas pela CONTRATADA não podem comprometer outras 

funcionalidades do SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, de qualquer 

outro software ou ambiente do CONTRATANTE. 

 

5.15.11. Um incidente poderá ter seu nível de severidade alterado pelo CONTRATANTE, para 

uma maior ou menor severidade, sendo todos os prazos referentes ao novo nível 

reiniciados. 

 

5.15.12. Consideram-se horas corridas de segunda-feira a sexta-feira das 07:00h às 19:00h. 

 

5.16. PENALIDADES 

 

5.16.1. No caso da CONTRATADA, por problemas alheios à vontade do CONTRATANTE ou 

julgados injustificáveis por esta, não atender aos níveis de serviço previstos nos itens 

acima, onde terão que atender em 80% os indicadores de satisfação e prazos, ficará 

sujeita a multa de 0,5% (meio por cento) por chamado não atendido sobre o valor total da 

fatura mensal, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções 

legais cabíveis à espécie. 

 

6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADEQUAÇÃO LEGAL 

 

6.1. Os Serviços deste item são classificados em Manutenção Evolutiva e Adequação Legal, 

sendo que em ambos os casos, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação 

necessária ao entendimento técnico e operacional das novas implementações respeitando os 

prazos na tabela a seguir. 
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Serviços de Manutenção 

Tipo Descrição Prazo Penalidade 

1. Manutenção 

Evolutiva 

Refere-se à implementação de 

novos recursos, tecnologias, 

relatórios e outras funcionalidades 

resultantes da evolução 

tecnológica do produto. 

Definido na OS 

Glosa de 0,33% 

do valor da OS 

por dia de atraso. 

2. Adequação 

Legal 

Refere-se às implementações de 

novas funcionalidades ao 

SISTEMA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

resultantes de mudanças da 

legislação e que afetem os 

processos utilizados na PMBH. 

Deverá estar implantada 

e testada em até 30 dias 

antes do prazo legal para 

início da nova obrigação 

conforme a legislação. 

5% sobre o valor 

do contrato 

quanto à 

manutenção, 

para cada 

adequação não 

atendida. 

 

Observações:  

 

Durante o período da implantação, todas as manutenções de adequação legal, deverão ser 

executadas pela CONTRATADA e assistidas pela equipe da PMBH. Os repasses do 

conhecimento de todas as adequações legais e de manutenções evolutivas deverão ser 

feitos pela CONTRATADA a PMBH. 

 

Nenhum tipo de atualização, ajuste, adequação, customização ou outro tipo de 

implementação poderá ser executada sem o consentimento expresso da equipe da PMBH. 

 

As atualizações deverão ser aplicadas sempre nos ambientes de produção, teste, 

homologação e desenvolvimento. A critério da PMBH as atualizações poderão ser 

aplicadas em momentos distintos. 

 

6.2. Eventuais multas e outras penalidades decorrentes do não cumprimento das obrigações 

legais serão de responsabilidade da CONTRATADA caso esta seja responsabilizada pelo 

não atendimento de tais obrigações. 

  

7. INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

 

7.1. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar ao CONTRATANTE junto com a fatura 

mensal referente a todos os serviços contratados relatórios de níveis de serviço, analíticos e 

consolidados, que demonstrem volume, qualidade e tempestividade dos atendimentos de 

suporte técnico, e apresentem, no mínimo: 

 

7.1.1. Identificação de cada incidente: 

 

7.1.1.1. Classificação do incidente, no mínimo por módulo, tipo e severidade. 

 

7.1.1.2. Data-hora-minuto de abertura, fechamento e demais intercorrências. 

 

7.1.1.3. Eventuais prorrogações de prazo autorizadas. 

 

7.1.1.4. Tempos decorridos entre os momentos indicados nas tabelas do item 5.2. 
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7.1.2. Percentuais relativos aos dados apresentados, consolidados e discriminados, no 

mínimo, por módulo, tipo e severidade, para visão gerencial. 

 

7.1.3. Valores dos indicadores de níveis de serviço estabelecidos. 

 

7.1.4. Cálculo da glosa pelo não atendimento dos indicadores de níveis de serviço 

estabelecidos, a ser confirmado pelo CONTRATANTE. 

 

7.1.5. O CONTRATANTE deverá ter acesso ao sistema de acompanhamento de chamados 

da CONTRATADA para extrair, de forma on-line, as informações analíticas e 

consolidadas indicadas no item 5.1. 

 

8. PENALIDADES 

 

8.1. A CONTRATADA deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da 

qualidade do serviço previsto neste projeto, bem como os registros, controles e informações 

que deverão ser prestados pela CONTRATADA. 

 

8.2. O nível de serviço será acompanhado e monitorado a cada entrega e de acordo com os itens 

que compõem a solução descritas no item 2.1 deste Anexo. 

 

8.3. A avaliação da qualidade dos serviços poderá motivar a recusa dos artefatos, devidamente 

justificada e formalizada pelo CONTRATANTE. 

 

8.4. A CONTRATADA deverá realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos 

gerados, visando a artefatos livres de defeitos. 

 

8.5. O CONTRATANTE também realizará a sua verificação da qualidade com vistas ao aceite 

dos produtos gerados pela CONTRATADA. 

 

8.6. Os critérios de qualidade, contendo os quesitos que deverão ser atendidos a fim de que o 

produto possa ser homologado pela CONTRATANTE têm como objetivo garantir que todos 

os artefatos estejam de acordo com as metodologias e padrões do CONTRATANTE. 

 

8.7. A recusa de artefatos poderá ocorrer por motivo de vícios de qualidade ou por não 

observância dos padrões e melhores práticas adotadas pelo CONTRATANTE. 

 

8.8. A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 

previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 

15.113/2013 inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 

danos causados a PMBH. 

 

8.9. Para os serviços previstos no escopo deste projeto para os quais não foram criadas sanções 

específicas neste Anexo, aplicar-se-á o disposto no Decreto Municipal nº 15.113/2013 em 

especial o disposto nas cláusulas de Sanções Administrativas do Edital e do Contrato. 
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ANEXO IV 

 

CARACTERÍSTICAS DA EQUIPE TÉCNICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O detalhamento das características técnicas visa à definição da estrutura mínima de profissionais 

a serem alocados pela CONTRATADA no cumprimento e execução das atividades.  

 

2. REQUISITOS 
 

2.1. A execução dos serviços pela equipe técnica da CONTRATADA seja de modo presencial 

ou remoto, não criará para Prefeitura Municipal de Belo Horizonte qualquer responsabilidade 

civil, penal ou trabalhista. 

 

2.2. A Equipe a ser alocada pela CONTRATADA deverá ser composta por profissionais que 

atendam a todos os perfis e critérios de experiência constantes do Anexo I e neste Anexo. A 

CONTRATADA poderá, ao longo do projeto, identificar a necessidade de alocar profissionais 

para exercerem perfis adicionais aos indicados, para atuarem, por exemplo, como 

especialistas, com elevado conhecimento técnico e prático em áreas específicas que sejam 

necessárias à implantação da Solução. Tal acréscimo não acarretará em quaisquer ônus 

adicionais para PMBH, além da supracitada alocação depender de previa anuência da PMBH. 

 

2.3. O Gestor do contrato e o Gerente de projeto deverão fazer parte do corpo técnico formal 

da CONTRATADA como condição para assinatura do contrato. 

 

2.4. Salvo o disposto no item acima, os profissionais da equipe Técnica da CONTRATADA 

serão apresentados e aprovados pela equipe da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, após a 

assinatura do contrato.  

 

2.5. Os profissionais da equipe da contratada deverão apresentar seus currículos e atestados 

técnicos para aprovação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

2.6. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis para 

validar as documentações apresentadas, relativas às equipes indicadas, podendo solicitar a 

substituição de qualquer profissional que não atenda ao perfil mínimo indicado. 

 

2.7. A alocação desses profissionais só terá início após a aprovação da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte. 

 

2.8. Nos casos em que seja necessária a substituição, pela CONTRATADA, de quaisquer dos 

profissionais alocados ao projeto, a empresa deverá assegurar que o novo profissional detenha 

perfil e certificação (quando aplicável) igual ou superior ao especificado. 

 

2.9. Os profissionais da Equipe da CONTRATADA deverão ser alocados ao projeto de 

implantação da Solução conforme a necessidade por cada perfil, em cada uma das fases do 

projeto, até o término da vigência do contrato. 

 

2.10. A PMBH se reserva no direito de solicitar, a qualquer momento e em qualquer fase, a 

substituição de quaisquer dos profissionais alocados no Projeto, ficando a CONTRATADA 

obrigada a substituí-los por de igual perfil ou superior no prazo máximo de 15 dias úteis a 

contar da solicitação. 
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2.11. A CONTRATADA deverá alocar, obrigatoriamente, profissionais especializados nas 

áreas de Desenvolvimento e Suporte de Sistemas, para atuarem tanto nas Fases de Execução, 

como Equipe Técnica, e de Operação em Produção, como Equipe de Suporte Técnico, quanto 

nas atividades relativas ao uso de Bancos de Horas. Estes profissionais deverão atender aos 

perfis e critérios de experiência mínimos apresentados neste Anexo. 

 

2.12. A Equipe do projeto da CONTRATADA estará organizada e hierarquizada conforme o 

quadro a seguir: 

 

3 PERFIS 

 

3.1 GESTOR DO CONTRATO 

 

3.1.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pelo gerenciamento 

do Contrato, por parte da CONTRATADA, e ponto focal no relacionamento com a Alta 

Administração da PMBH. O perfil mínimo desse profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na gestão de contratos diversos, comprovada por 

meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante 

deste Anexo; 

 

b) Experiência em gestão de no mínimo 2 (dois) anos em contratos de complexidade e porte 

similares ao do objeto da contratação, comprovada por meio de Declaração(ões) de 

Capacidade Técnica conforme modelo de declaração constante deste Anexo. 

 

3.2 GERENTE DO PROJETO 

 

3.2.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pelo completo 

gerenciamento geral do projeto de implantação da solução. O perfil mínimo deste profissional é 

apresentado a seguir: 

 

 

Comitê do Projeto

PMO

Gestor do 
contrato

Gerente de Projetos

Coordenador de Projetos

Analista de 
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Equipe do Projeto

Analista de 
Migração

Analista de 
Infraestrutura

Analista de 
Processos
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Programador
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DBA
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a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade de gerenciamento de projeto utilizando 

alguma metodologia de gerência de projetos consolidada no mercado, comprovada por 

meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante 

deste Anexo; 

 

b) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade de gerenciamento de projeto de 

implantação da solução proposta que deverá ser comprovada por meio de Declaração(ões) 

de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante deste Anexo; 

 

c) Experiência em gerenciamento de projeto, do planejamento a entrada em produção, em 

no mínimo, 2 (dois) projetos de implantação da solução ofertada pela Licitante para o 

PMBH, de complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta 

contratação, comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme 

modelo de declaração constante deste Anexo; 

 

d) Certificação PMP (Project Management Professional) expedida pelo Project Management 

Institute (PMI). 

 

3.3 COORDENADOR DE PROJETOS 

 

3.3.1 Estes profissionais deverão ser os responsáveis por garantir a realização das atividades 

das equipes envolvidas na implantação da solução, sendo, obrigatoriamente, 1 (um) por grupo de 

módulos durante a implantação, de acordo com o cronograma proposto e o conforme 

apresentado no item 3 do Anexo I. O perfil mínimo de cada profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Experiência mínima de 3 (três) anos na atividade de coordenação de projetos de 

implantação de sistemas comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, 

conforme modelo de declaração constante deste Anexo; 

 

b) Experiência de coordenação de projeto, do planejamento a entrada em produção, em no 

mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o PMBH, 

de complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, 

comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de 

declaração constante deste Anexo. 

 

3.4 LÍDER DE PMO 

 

3.4.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pelo Escritório de 

Gerenciamento de Projetos (PMO) da CONTRATADA. O PMO deverá centralizar as 

informações relativas ao: acompanhamento do projeto de implantação da solução, reportando o 

status de andamento dos trabalhos, gerenciamento financeiro do projeto e faturamento da 

CONTRATADA.  

 

O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Certificação PMP (Project Management Professional) obrigatoriamente dentro do prazo 

de validade; 

 

b) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade comprovada na metodologia de 

gerenciamento de projeto do PMP, por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica 

conforme modelo de declaração constante deste Anexo; 
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c) Experiência como líder de PMO, do planejamento a entrada em produção, em no mínimo, 

2 (dois) projeto de implantação da solução integrada de gestão, de complexidade e porte 

similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, comprovada por meio de 

Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante deste 

Anexo. 

 

3.5 ESPECIALISTA DBA 

 

3.5.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pela administração da 

base de dados da solução durante o período da implantação, considerando a ferramenta de SGBD 

adotada pelo PMBH. O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Certificação mínima MS SQL Server 2008 R2 Admin ou Oracle 11i Admin de acordo 

com o SGBD contratado como parte da solução; 

 

b) Experiência mínima de 3 (três) anos como DBA. 

 

Experiência de Especialista de DBA, do planejamento a entrada em produção, em no mínimo, 2 

(dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o PMBH, de complexidade 

e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, comprovada por meio de 

Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante deste Anexo. 

 

3.6 ANALISTA DE IMPLANTAÇÃO I, II e III 

 

3.6.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pelas atividades de 

planejamento, análise, detalhamento, configuração, parametrização e documentação da 

especificação funcional de alterações e de novas funcionalidades da solução. O perfil mínimo 

deste profissional é apresentado a seguir: 

 

3.6.1.1 Experiência de: 

 

a) Analista I (júnior): 1 (um) a 2 (dois) anos; 

b) Analista II (pleno): 3 (três) a 4 (quatro) anos; 

c) Analista III (Sênior): Maior ou igual a 5 (cinco) anos. 

 

3.6.2 Para cada módulo, a CONTRATADA deverá alocar no mínimo um analista com perfil 

Sênior e um analista com perfil Pleno. 

 

3.6.3 Experiência de Analista de implantação, do planejamento a entrada em produção, em no 

mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para a PMBH, de 

complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, comprovada 

por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante 

deste Anexo. 

 

3.7 ANALISTA PROGRAMADOR I, II e III 

 

3.7.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pela documentação da 

especificação técnica e criação/alteração no código fonte do sistema, necessárias para a sua 

implantação. O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 
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3.7.2 Experiência de: 

 

a) Desenvolvedor I (júnior): 1 (um) ano; 

b) Desenvolvedor II (pleno): 2 (dois) anos; 

c) Desenvolvedor III (sênior): 3 (três) anos. 

 

3.7.3 Para cada grupo de módulos, a CONTRATADA deverá alocar no mínimo um analista 

com perfil Sênior e um analista com perfil Pleno. 

 

3.7.4 Experiência como Analista Programador, do planejamento a entrada em produção, em no 

mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o PMBH, de 

complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, comprovada 

por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante 

deste Anexo. 

 

3.8 ANALISTA DE INFRAESTRUTURA 

 

O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável por coordenar as atividades 

de estruturação e gerenciamento da arquitetura de TI e por monitorar o projeto para garantir a 

aderência à arquitetura ofertada pela PMBH. O perfil mínimo deste profissional é apresentado a 

seguir: 

 

a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade de analista de infraestrutura, 

comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de 

declaração constante deste Anexo; 

 

b) Experiência como Analista de Infraestrutura, do planejamento a entrada em produção, em 

no mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o 

PMBH, de complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta 

contratação, comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme 

modelo de declaração constante deste Anexo. 

 

3.8.1 A atuação deste profissional deverá sempre ser monitorada e acompanhada pelo 

responsável pela Infraestrutura da PMBH; 

 

3.9 ANALISTA DE TESTE 

 

3.9.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável por coordenar as 

atividades de testes do APLICATIVO (testes unitários, integrados, de performance e de 

regressão). O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade, comprovada por meio de 

Declaração(ões) de Capacidade Técnica; 

 

b) Experiência como analista de teste, do planejamento a entrada em produção, em no 

mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o PMBH, 

de complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, 

comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de 

declaração constante deste Anexo. 
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3.10 ANALISTA DE MIGRAÇÃO 

 

3.10.1 O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável por coordenar as 

atividades de migração dos dados de sistemas existentes no PMBH para o APLICATIVO. O 

perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade, comprovada por meio de 

Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante deste 

Anexo; 

 

b) Experiência como analista de migração, do planejamento a entrada em produção, em no 

mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o PMBH, 

de complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, 

comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de 

declaração constante deste Anexo. 

 

3.11 ANALISTA DE PROCESSOS 

 

3.11.1 O profissional que exercerá a atividade será o responsável por todos os levantamentos e 

análises referentes aos processos de RH da PMBH bem como diagnóstico de aderência e 

identificação de gaps; 

 

3.11.2 O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 

 

a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade, comprovada por meio de 

Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração constante deste 

Anexo; 

 

b) Experiência em modelagem de processos incluindo mapeamento formal, utilizando 

metodologia e linguagens próprias, inclusive BPM e BPMN; 

 

c) Experiência na adaptação de processos de negócio ao produto ofertado; 

 

d) Experiência como analista de processos, do planejamento a entrada em produção, em no 

mínimo, 2 (dois) projeto de implantação da solução ofertada pela Licitante para o PMBH, 

de complexidade e porte similar no que tange aos módulos do objeto desta contratação, 

comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de 

declaração constante deste Anexo. 

 

3.12 INSTRUTOR 

 

3.12.1 O profissional que exercerá essa atividade será o responsável por ministrar os 

treinamentos requisitados nos Anexos I e V. 

 

3.12.2 O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: 

 

 

a) Experiência mínima de 2 (dois) anos na atividade para qual irá ser instrutor, comprovada 

por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica, conforme modelo de declaração 

constante deste Anexo. 
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3. PREVISÃO DE ALOCAÇÃO 
 

3.13 A CONTRATADA deverá alocar profissionais para atuarem nas Fases de Iniciação, 

Planejamento, Execução, Controle e Encerramento, em quantidade e qualificação compatíveis 

com o apresentado item 3. Esta alocação deverá obedecer ao cronograma de Implantação, a ser 

apresentado e aprovado pela PMBH conforme disposto nos itens a seguir: 

 

3.13.1 Equipe Geral 
 

3.13.1.1 A CONTRATADA deverá alocar uma Equipe Geral, composta pelos profissionais 

que exercerão os perfis indicados na tabela a seguir, cuja alocação deverá ter início a 

partir da emissão da ordem de serviço pela PMBH. 

 

3.13.1.2 A CONTRATADA deverá alocar a Equipe, composta pelos profissionais que 

exercerão os perfis indicados na tabela a seguir, cuja alocação deverá ter início a 

partir da emissão da ordem de serviço pela PMBH. 

 

3.13.1.3 Para as Fases de Iniciação, Planejamento e Execução, a Equipe deverá ser composta, 

no mínimo, por profissionais que atendam aos seguintes perfis: 

 

Descrição Quantidade Mínima de F* 

Líder de PMO 0,38 

Gestor do Contrato 0,19 

Gerente de Projetos 1,0 

Coordenador de Projetos 1,0 

 

* A quantidade expressa nesta tabela representa a alocação dos recursos em relação às 

horas do projeto. Os valores inferiores a um representam alocações parciais ao projeto. 

No caso do Executivo do Contrato, foi estimada uma alocação de 1 dia por semana, por 

mês (32 horas), resultando em uma alocação mínima de 0,19 F. 

 

(*)Full-time equivalent (F) é um método de mensuração do grau de envolvimento de um 

colaborador nas atividades de uma organização ou unicamente em um determinado. Um 

F de 1,0 significa que o colaborador é um trabalhador de tempo integral, enquanto que 

um F de 0,5 sinaliza que o colaborador participa das atividades da empresa somente em 

meio período. 

 

3.13.1.4 A partir do término da Operação Assistida, a Equipe Geral deverá ser composta 

por profissionais que atendam aos seguintes perfis: 

 

Descrição Quantidade Mínima de F* 

Gestor do Contrato 0,19 

Gerente do Projeto 0,19 

Coordenador do Projeto 0,19 

 

* A quantidade expressa nesta tabela é meramente ilustrativa. Os valores inferiores a um 

representam alocações parciais ao projeto. No caso do Executivo do Contrato, foi 
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estimada uma alocação de 1 dia por semana, por mês (32 horas), resultando em uma 

alocação mínima de 0,19 F. 

3.14 Equipe Técnica 
 

3.14.1 Para a Fase de Implantação, a CONTRATADA deverá alocar um grupo de profissionais, 

que será responsável por executar as atividades de implantação da Solução no ambiente de 

produção, com alocação até o término da Operação Assistida. Ao conjunto destes profissionais 

dá-se o nome de Equipe Técnica. A CONTRATADA deverá alocar Equipe Técnica compatível 

com as necessidades da PMBH. 

 

3.14.2 Para o início da Implantação, a CONTRATADA deverá alocar, no mínimo, 

Coordenadores de projetos específicos por tema conforme planilha abaixo, com até 15 (quinze) 

dias de antecedência ao início da Implantação, estendendo-se até o término da sua Operação 

Assistida: 

 
 

Macroprocesso de RH 
 

Descrição 
Quantidade 

mínima de 

*F 

Macroprocesso de Planejamento em Gestão de 

Pessoas, Seleção e Integração de novos Servidores 

 

Gestão de Planejamento de Pessoas, 
Recrutamento, Seleção, Ingresso e Concurso 1,0 

Macroprocesso de Gestão de Pagamento de pessoal 

 

Administração de Pessoal, Controle de 
Frequência, Consignações e Folha de 
Pagamento 

1,0 

Macroprocesso de Gestão de Acompanhamento 

funcional 

 

Gestão da Remuneração (cargos e salários), 
Benefícios, Averbação, Administração de 
Tempos  

1,0 

Macroprocesso de Gestão do Desempenho 

Profissional, Programa de Reconhecimento e Gestão 

de competências 

 

Avaliação de Desempenho, Desenvolvimento 
de Pessoas, Gestão de Conhecimento, 
Habilidades e Competência e Avaliação 
Ambiental 

1,0 

Macroprocesso de Gestão de direitos e vantagens Gestão de Ações Judiciais, Direitos do Agente 
Público 1,0 

Macroprocesso de Educação corporativa 

 

Gestão de Treinamentos 1,0 

Macroprocesso de Gestão da Saúde do servidor 

 

Saúde e Segurança ocupacional 1,0 

Macroprocesso de Gestão de Processos, Documentos, 

Informações gerenciais, Portais e Estrutura 

Organizacional 

 

Portal do Servidor, Portal do Estagiário, 
Estrutura Organizacional, Gestão de 
Documentos e Gestão de Processos 

1,0 

 

3.14.3 Para o início da Implantação, a CONTRATADA deverá alocar, no mínimo, 

profissionais para exercer os perfis da relação a seguir, com até 15 (quinze) dias de 

antecedência, estendendo-se até o término da Operação Assistida: 

 

Descrição Quantidade mínima de *F 

Analista de Teste 1,0 

Analista Programador 1,0 

Analista de Migração 1,0 
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Especialista DBA 1,0 

*A quantidade expressa nesta tabela é meramente ilustrativa. Caberá à CONTRATADA 

alocar o quantitativo adequado conforme as necessidades do projeto. 

 

3.14.4 Ainda para o início da Implantação, a CONTRATADA deverá alocar profissionais 

para atuar como Analistas de Processos, Analistas de Implantação e Analistas de 

Infraestrutura, conforme os perfis indicados, com até 10 (dez) dias de antecedência, 

estendendo-se até o término da Operação Assistida. 

 

Descrição Quantidade mínima de *F 

Analista de Processo 1,0 

Analista de Infraestrutura 1,0 

Analista de Implantação 1,0 

 

*A quantidade expressa nesta tabela é meramente ilustrativa. Caberá à CONTRATADA 

alocar o quantitativo adequado conforme as necessidades do projeto. 

 

5. MODELO CURRICULO 
 

O modelo de currículo abaixo deve ser apresentado a PMBH com os dados de todos os 

profissionais a serem alocados pela CONTRATADA. 

 
Modelo de Currículo 

Nome Completo 

Formação e atuação atual 

 

 

 

 

Conhecimentos Relevantes 

Descrever os conhecimentos relevantes 

 

 

 

 

Experiência Profissional 

Empresa XXX – cargo: resumo das atividades e atribuições                              mês/ano a mês/ano 
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6 MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

(Declaração em papel timbrado da empresa constando o endereço completo) 

Cidade, ______________________. (data) 

Declaração 

Declaramos para os devidos fins, que ________________________, portador do documento de  

identidade nº______________________ e CPF nº___________________________ desempenha(ou) a 

função de____________________________________ nesta empresa e exerce(ou) as atividades de 

 _____________________________________________________________no período de 

_____________________ a ______________________. 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras. 

 

Assinatura do responsável pela declaração 

_____________________________________________________  

Nome completo do responsável pela declaração  

Cargo na empresa/instituição  

Telefone para contato 

 

Carimbo constando o CNPJ da empresa 

OBS: enviar a declaração original 
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ANEXO V 

 

REQUISITOS DE TREINAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este ANEXO tem como objetivo detalhar os requisitos de Treinamento e se aplica tanto para os 

treinamentos para usuários chaves, administradores da solução e para a equipe técnica de TI da 

PMBH. 

 

2. REQUISITOS 
 

2.1. A capacitação dos usuários e da equipe técnica da PMBH deve ser planejada de forma 

sistematizada e deve ter os princípios definidos nas diretrizes da CONTRATANTE. 

 

2.2. A CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Treinamento que será aprovado pela 

PMBH conforme descrito na tabela “Desdobramento das Fases do Projeto” do item 5.1 do 

Anexo I que deverá observar: 

 

2.2.1. Planejamento instrucional por ação de treinamento. 

 

2.2.2. Objetivos gerais e específicos de aprendizagem das ações de treinamento. 

 

2.2.3. Públicos alvo, considerando as atividades comuns realizadas na Solução. 

 

2.2.4. Comprometimento com a qualidade da capacitação. 

 

2.2.5. Descrição do conteúdo de cada ação de treinamento, conforme o perfil do público-alvo. 

 

2.2.6. Cronograma de treinamento, prevendo plena capacitação do público alvo. 

 

2.2.7. Logística, incluindo local, bem como os demais recursos necessários para execução de 

cada ação de treinamento. 

 

2.2.8. Metodologia a ser utilizada nos treinamentos. 

 

2.2.9. Carga horária para cada treinamento. 

 

2.2.10.  Os critérios para avaliação da qualidade do treinamento são: carga horária adequada, 

conteúdo adequado, conhecimento e didática do instrutor e qualidade do material didático 

e indicação dos treinados quanto à satisfação ou não com o treinamento em geral. 

 

2.2.11.  Controle de frequência. 

 

2.2.12.  Para cada treinamento realizado, a CONTRATADA deverá emitir certificado, para os 

participantes com frequência igual ou superior a 75%, contendo no mínimo, título do 

treinamento, conteúdo, carga horária, período da realização e identificação do treinando e 

da empresa. 

 

2.2.13. A CONTRATADA deverá prestar serviços de treinamento aos servidores da PMBH, 

conforme os conteúdos mínimos indicados no item 3 (três) deste ANEXO, com o intuito 

de assegurar a transferência de conhecimento para os servidores da PMBH. 
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2.2.14. Os treinamentos deverão abranger a Equipe de Projeto da PMBH, os usuários, a Equipe 

de Sustentação e os Administradores da Solução, conforme será apresentado do item 3 

(três) desse ANEXO. 

 

2.2.15. Para cada perfil previsto, é definida uma carga horária mínima a ser provida pela 

CONTRATADA, necessária para o alcance do nível esperado de conhecimento. São 

apresentadas também as habilidades que se espera que os profissionais adquiram após a 

execução do treinamento correspondente. 

 

2.3. Caberá à CONTRATADA prover o material didático, em via impressa e em mídia 

eletrônica, em formatos padrão de mercado (PDF ou DOC), em idioma Português do Brasil. 

 

2.4. Todo material didático deve ser redigido na língua portuguesa, podendo ser editado e 

reproduzido pela CONTRATANTE, para ser utilizado futuramente em ações de reciclagem e 

no treinamento de novos usuários. 

 

2.5. Todas as despesas decorrentes do treinamento, incluindo as relacionadas ao local serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 

2.6. Adicionalmente ao treinamento presencial a CONTRATADA deverá elaborar treinamento 

para autoestudo acerca das funcionalidades e módulos contratados e implantados. Este tipo 

de treinamento será fornecido em plataforma web. 

 

2.7. Para todos os módulos de treinamento, a CONTRATADA deverá aplicar avaliação de 

aprendizagem aos participantes e enviar os resultados ao gestor do contrato pela PMBH. 

 

2.8. A PMBH irá analisar os resultados das avaliações de aprendizagem entregues pela 

CONTRATADA, a fim de verificar a eficácia dos treinamentos efetuados, podendo, caso 

necessário, solicitar à CONTRATADA a repetição daqueles que não tiverem atingido os 

objetivos, sem ônus para a PMBH. 

 

2.9. A execução dos Planos de Treinamento será avaliada periodicamente pela PMBH, que 

poderá solicitar, sempre que necessário, as devidas alterações, sem ônus para a mesma. 

 

3. ÁREAS DE TREINAMENTO 
 

3.1. ÁREA I 
 

3.1.1. Perfil: equipe de Projetos da PMBH. 

 

3.1.2. Objetivo: uso adequado das metodologias, técnicas, ferramentas e softwares 

complementares utilizados na implantação, para a Equipe de Projeto da PMBH. 

 

3.1.3. Ao final do treinamento os profissionais deverão estar aptos a fazer uso das 

metodologias, técnicas, ferramentas e softwares complementares que suportam o projeto de 

implantação de maneira adequada. 

 

3.1.4. Quantidade máxima de treinados: 20 pessoas. 

 

3.1.5. Turma com no máximo: 20 pessoas. 
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3.2. ÁREA II 
 

3.2.1. Perfil: equipe de TI. 

 

3.2.2. Objetivo: capacitar servidores e colaboradores de Tecnologia da Informação e 

multiplicadores das frentes funcionais, das áreas de desenvolvimento, suporte e produção da 

PMBH, na implantação e manutenção da Solução, por módulo implantado. 

 

3.2.3. Ao final do treinamento os profissionais deverão: 
 

3.2.3.1. Possuir uma visão global de funcionamento e das integrações da Solução. 

 

3.2.3.2. Possuir condições de parametrizar e customizar a Solução. 

 

3.2.3.3. Compreender o ambiente tecnológico associado à Solução e o processo adequado para 

parametrização e customização. 

 

3.2.3.4. Quantidade máxima de treinandos: 30 pessoas. 

 

3.2.3.5. Turmas com no máximo: 10 pessoas. 

 

3.3. ÁREA III 
 

3.3.1. Perfil: Administradores da Solução. 

 

3.3.2. Objetivo: formação de profissionais especialistas na arquitetura tecnológica da Solução, 

devendo ser capazes de administrar o ambiente tecnológico. 

 

3.3.3. Ao final do treinamento, os profissionais devem ser capazes de executar: 
 

3.3.3.1. Tunning da Solução. 

 

3.3.3.2. Configurações da Solução. 

 

3.3.3.3. Monitoração da Solução. 

 

3.3.3.4. Aplicação de Correções da Solução. 

 

3.3.3.5. Executar atualizações da Solução. 

 

3.3.4. Quantidade máxima de treinandos: 20 pessoas. 

 

3.3.5. Turmas com no máximo: 10 (dez) pessoas. 

 

3.4. ÁREA IV 
 

3.4.1. Perfil: Usuários da Solução. 

 

3.4.2. Objetivo: serão ministrados treinamentos por módulo. O público-alvo será composto de 

usuários que serão utilizados como multiplicadores, a serem nomeados pela Equipe da PMBH. 
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3.5. ÁREA IV 
 

3.5.1. Perfil: Usuários da Solução 

 

3.5.2. Objetivo: serão ministrados treinamentos por módulo. O público-alvo será composto de 

usuários que serão utilizados como multiplicadores, a serem nomeados pela Equipe da PMBH; 

 

3.5.3. Áreas Envolvidas: 
 

- Gestão de Pessoas, Seleção e Integração de novos Servidores 

Gestão de Planejamento de Pessoas, Recrutamento, Seleção, Ingresso e Concurso 

 

- Gestão de Pagamento de pessoal 

Administração de Pessoal, Controle de Frequência, Consignações e Folha de Pagamento 

 

- Gestão de Acompanhamento funcional 

 Gestão da Remuneração (cargos e salários), Benefícios, Averbação, Administração de Tempos 

 

- Gestão do Desempenho Profissional, Programa de Reconhecimento e Gestão de 

competências 

 Avaliação de Desempenho, Desenvolvimento de Pessoas, Gestão de Conhecimento, Habilidades 

e Competência e Avaliação Ambiental 

 

- Gestão de direitos e vantagens 

Gestão de Ações Judiciais, Direitos do Agente Público 

 

- Educação corporativa 

 Gestão de Treinamentos 

 

- Gestão da Saúde do servidor 

 Saúde e Segurança ocupacional 

 

- Gestão de Processos, Documentos, Informações gerenciais, Portais e Estrutura 

Organizacional 

 Portal do Servidor, Portal do Estagiário, Estrutura Organizacional, Gestão de Documentos e 

Gestão de Processos 

 

3.5.4. Ao final do treinamento os profissionais deverão: 
 

3.5.4.1. Operar de forma plena a Solução, de modo a utilizar todos os recursos existentes em 

cada módulo. 

 

3.5.4.2. Exercer o papel de multiplicadores na PMBH, com a finalidade de repetir o treinamento 

recebido aos demais usuários da Solução quando se fizer necessário.  

 

3.5.5. Quantidade máxima de treinandos: 120 pessoas. 

 

3.5.6. Turmas com no máximo: 10 pessoas. 
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4. MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO 
 

4.1. Execução dos serviços 

 

4.1.1. A solicitação para início da execução dos serviços de Treinamento ocorrerá por meio de 

Ordem de Serviço (OS), emitida pelo Gestor deste Contrato pela PMBH. 

 

4.1.2.  A abertura da ordem de serviço dar-se-á no momento em que o gestor deste contrato, 

pela PMBH, identificar a necessidade de execução do treinamento. 

 

4.1.3. Qualquer serviço executado pela CONTRATADA que não atenda os padrões definidos 

na especificação técnica da Ordem de Serviço, Plano de Treinamento aprovado e neste anexo, 

não terá o aceite da PMBH enquanto não atender as especificações descritas. 

 

4.1.4. A critério da PMBH uma Ordem de Serviço pode ser cancelada e então emitida nova 

Ordem de Serviço com especificação técnica do serviço executado até o momento, para efeito de 

pagamento. 

 

4.1.5. O cancelamento da Ordem de Serviço que não tenha iniciada a sua execução pela 

CONTRATADA não será objeto de pagamento, na medida em que é nula a sua execução. 

 

4.1.6. Para identificar a conformidade dos serviços entregues pela CONTRATADA, o 

recebimento será classificado, pela PMBH, considerando os seguintes critérios: 

 

4.1.6.1. Aceito - quando o(s) serviços(s) entregue(s) for(em) recebido(s) integralmente pela 

PMBH, não cabendo nenhum ajuste. 

 

4.1.6.2. Rejeitado - quando o(s) serviços(s) entregue(s) não for(em) aceito(s) pela PMBH 

sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades estabelecidas para o caso. 

 

4.1.7. As reuniões para deliberação sobre os serviços de treinamento bem como as ordens de 

serviços relacionadas a este, serão realizadas nas instalações da PMBH e ficará a critério desta, a 

marcação de data e horário para a ocorrência destes eventos. Os compromissos assumidos pela 

CONTRATADA e/ou PMBH devem ser registrados em Ata de reunião. 

 

5. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA TREINAMENTO 
 

5.1. Os treinamentos contratados serão executados por profissional e em local providos pela 

CONTRATADA, previamente apresentados e aceitos pela PMBH. 

 

5.2. Toda a infraestrutura necessária para a efetivação dos treinamentos, inclusive local, lanche, 

equipamentos, materiais, etc., serão providos pela CONTRATADA. 

 

5.3. Eventuais serviços, quando previamente autorizados pela PMBH, a serem realizados aos 

sábados, domingos, feriados, e fora do horário de expedientes não implicarão em nenhuma 

forma de acréscimo ou majoração nos valores, razão pela qual será improcedente a 

reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro, bem como horas 

extras ou adicionais noturnos.  
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6. PRAZO DE ATENDIMENTO 
 

6.1. Os treinamentos deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias após da emissão 

da ordem de serviço, salvo acordo pontual entre a CONTRATADA e a PMBH. 

 

7. NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO 
 

7.1. Os treinamentos serão considerados aceitos quando atestados pelo fiscal e gestor do 

Contrato, por parte da PMBH, observados, necessariamente, os seguintes critérios: 

 

7.1.1. Aprovação do Plano de Treinamento, instrutores e infraestrutura física por parte da 

PMBH. 

 

7.1.2. Avaliação positiva de, no mínimo, 70% por parte dos participantes, em formulário 

próprio constante da Ordem de Serviço de abertura. 

 

7.1.3. Cumprimento integral do disposto no ANEXO III – Níveis de serviços. 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Descrição Quantidade Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Licenças  NA NA NA  

2 Serviços de Implantação 1 NA NA  

2.1 

Banco de Horas de 

Serviços Técnicos na 

implantação  

10.000 Horas   

3 
Suporte Técnico e 

Manutenção Corretiva 

21 Meses   

3.1 

Banco de Horas de 

Serviços Técnicos para 

Manutenção Evolutiva 

15.000 Horas   

4 Treinamento  1 NA NA  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  
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ANEXO VII 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 

MODELO 1 - Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital.  

 

À Diretoria Central de Compras da Subsecretaria de Administração e Logística (SUALOG) da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Objeto: Aquisição de uma solução integrada de gestão de recursos humanos incluindo folha de 

pagamento e portal do servidor, contendo licenças e serviços técnicos necessários à implantação 

e sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração com os diversos 

macroprocessos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Prezados Senhores,  

 

O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que tomou 

conhecimento da integridade do EDITAL e de seus Anexos tendo pleno conhecimento do seu 

conteúdo, bem como que atende a todos os itens, determinações e obrigações dele constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local:  

Data:  

Representante Legal:   

RG:  

CPF: 
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MODELO 2 - Declaração de Atendimento aos Requisitos Funcionais e Não Funcionais. 

 

À Diretoria Central de Compras da Subsecretaria de Administração e Logística (SUALOG) da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Objeto: Aquisição de uma solução integrada de gestão de recursos humanos incluindo folha de 

pagamento e portal do servidor, contendo licenças e serviços técnicos necessários à implantação 

e sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração com os diversos 

macroprocessos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Prezados Senhores,  

 

O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que a Solução 

ofertada atende (ou nos casos permitidos atenderá em tempo de Projeto) na plenitude a todos os 

Requisitos Não Funcionais constantes desse Edital e de seus Anexos. Além, declara que atende 

na Plenitude, de forma nativa e/ou parametrizável, a todos os Requisitos Funcionais Obrigatórios 

constantes do Anexo II do Edital. 

 

Declara ainda que a Solução ofertada, em relação aos Requisitos Funcionais, possui, ao menos, 

70% de aderência. Ou seja, 70% dos Requisitos Funcionais são atendidos de forma Nativa ou 

Parametrizável. Assim sendo, somente será necessária a customização de, no máximo, 30%. 

 

Por fim, declara que em tempo de Projeto todos os Requisitos Funcionais e Não Funcionais 

previstos nesse Edital e em seus Anexos serão integralmente atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local:  

Data:  

Representante Legal:   

RG:  

CPF: 
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MODELO 3 - Declaração que é Fabricante, Detentora dos Direitos Autorais ou Autorizada 

a fornecer a Solução Ofertada. 

 

À Diretoria Central de Compras da Subsecretaria de Administração e Logística (SUALOG) da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Objeto: Aquisição de uma solução integrada de gestão de recursos humanos incluindo folha de 

pagamento e portal do servidor, contendo licenças e serviços técnicos necessários à implantação 

e sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração com os diversos 

macroprocessos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Prezados Senhores,  

 

O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara que: 

 

 E a Fabricante ou Detentora dos Direitos Autorais da Solução Ofertada; ou, 

 E Autorizada ou Sublicenciada pelo Fabricante a comercializar as Licenças da Solução 

Ofertada; ou, 

 E credenciada pelo Fabricante como Agente Integrador ou Implementador capacitado a 

prover os Serviços objeto desta Licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local:  

Data:  

Representante Legal:   

RG:  

CPF: 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

 

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., inscrita 

no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) 

........................................, portador (a) Carteira de Identidade R.G. nº............................................. 

e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto 

no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

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

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 

Complementar 123/2006, na condição de _____________ considerando os valores da receita 

bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada.  

 

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 

hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X 

do § 4º do art. 3º da Lei 123/2006:  

a)  de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b)  que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 

artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

e)  cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

deste artigo;  

f)  constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g)  que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, 

de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar;  

i)  resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j)  constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer 

fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como 

representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] 

(doravante denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a)  a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(b)  a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

 

(c)  que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

(d)  que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente 

certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e)  que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial 

das propostas; e 

 

(f)  que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 

Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    

__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 

mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste 

Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das 

empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 

 

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de 

abuso do poder econômico ou político; 

 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar 

ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 

prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

___________, __ de ________________ de ________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que 

entre si celebram o Município de Belo 

Horizonte e a empresa 

............................................................... 
 

O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo(a) 

Secretário (a) Municipal ................................................., doravante denominado Contratante e a 

empresa ................................................., estabelecida ........................................, CNPJ 

..............................................., representada por........................, neste ato denominada Contratada, 

celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico nº 0210/2018, processo 

administrativo 01.105160.18.99, e em conformidade com os Decretos Municipais nº 12.436/06, 

nº 12.437/06 e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de uma solução integrada de gestão de recursos 

humanos incluindo folha de pagamento e portal do servidor, contendo licenças e serviços 

técnicos necessários à implantação e sustentação, que atenda às necessidades de automação e 

integração com os diversos macroprocessos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

conforme descrição detalhada constante nos Anexos deste Contrato. 

  

O objeto contempla o fornecimento dos seguintes itens:  

 

a) Fornecimento de licença de uso perpétuo/definitivo de software; 

b) Serviços Técnicos Especializados de implantação, incluindo, nesses, todas as 

parametrizações e customizações necessárias à efetiva entrada em produção de todos os 

requisitos previstos neste Edital e seus Anexos, operação assistida e banco de horas de 

HST para serviços adicionais correlacionados a processos e a 

customização/parametrização de novos requisitos não previstos inicialmente levantados 

em tempo de projeto; 

c) Serviços de suporte técnico e manutenção;  

d) Treinamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449052-16-0400 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449039-32-0480 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449039-32-0400 

0600.1800.04.122.009.2.023-0001.449039-35-0400 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

O presente contrato tem o valor de R$ ..................................................................... 
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CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O presente contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, contada a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57 da Lei nº 

8.666/93. 

 

4.2. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

4.3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da 

garantia prevista na Cláusula Décima Terceira deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
 

5.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 

proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE) 

calculado para os últimos 12 meses. 

 

5.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

 

6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos 

adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

 

6.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

 

6.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

 

6.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o 

interesse público. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Além das obrigações constantes no Anexo I a Contratada deverá: 

 

7.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme fixado no Anexo I deste contrato. 

 

7.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

7.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante quanto à 

prestação do serviço. 

 

7.4. Garantir a boa qualidade do serviço prestado. 

 

7.5. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) 

de Empenho. 
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7.6. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução deste contrato. 

 

7.7. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no item 7 do edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.8. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

 

7.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu 

serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Contratante. 

 

7.10. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à prestação deste 

serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Além das obrigações constantes no Anexo I o Contratante deverá: 

 

8.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado, através da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

8.2. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações 

exigidas no item 7 do edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao 

disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será efetuado pela Diretoria responsável da PMBH no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados do adimplemento, relativo ao serviço prestado, conforme previsto no subitem 

6.7 do Anexo I. 

 

9.2. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo Fiscal e Gestor do Contrato por parte da 

PMBH, após a execução dos serviços. 

 

9.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução.  

 

9.4. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  

 

9.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
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10.1.1. advertência. 

 

10.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 

dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados 

no documento fiscal; 

b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas. 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 

com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

destina.  

d) multa indenizatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 

por inexecução parcial dos serviços que acarretem a inviabilidade da entrada em 

produção da solução de forma global e integrada. 

e)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do contrato;  

f)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar 

a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

10.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o conseqüente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 

termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

10.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do 

pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

10.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto competente. 

 

10.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

10.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar 

e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

10.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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10.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

10.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

 

10.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

10.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de 

interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 

contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

 

11.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 

ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo.  

 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

bem como nas hipóteses de a Contratada: 

 

11.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

 

11.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

11.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

11.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

11.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 

(dois) dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação 

prévia e imediata ao Contratante; 

 

11.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias e sociais; 

 

11.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar 

com a Administração Municipal; 

 

11.2.8. subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto 

na hipótese de serviço acessório que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 

responsabilidade da Contratada. 

 

11.2.9. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão ou incorporação, salvo 

com expressa autorização do Contratante. 
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11.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de 

dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA 

 

13.1. O presente contrato será garantido por meio de ......................................., no valor de 

R$........................., equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual. 

 

13.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

13.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

13.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

13.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para se ressarcir de multas estabelecidas neste contrato. 

 

13.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a 

respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data em que for notificada. 

 

13.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de 

qualquer reclamação a elas relativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. Será admitida a subcontratação de serviços acessórios, correlacionados a apoio à 

efetivação/consecução dos Serviços Técnicos que compõem os itens do Objeto e, também, 

para o item Treinamento. 

 

14.1.1. A subcontratação não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor global do 

CONTRATO e deverá, necessariamente, ser previamente autorizada pelo 

CONTRATANTE. 
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14.1.2. Não será permitida a subcontratação de empresa que esteja participando como 

LICITANTE isolada ou em um CONSÓRCIO. 
 

14.1.3. A subcontratação, mesmo autorizada pelo CONTRATANTE, não exime a 

CONTRATADA das obrigações decorrentes do CONTRATO, permanecendo a 

mesma como única responsável perante o CONTRATANTE. 
 

14.1.4. A CONTRATADA responderá por todos os atos da SUBCONTRATADA. 

 

14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.3. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, 

não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

14.4. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá por 

conta e ônus da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ANEXOS 

 

Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 

8.666/93 e são anexos ao presente instrumento e dele fazem parte integrante: 

 

Anexo I – Projeto Básico; 

Anexo II – Requisitos Funcionais e Não Funcionais; 

Anexo III – Níveis de serviços (SLA’s); 

Anexo IV – Características da Equipe Técnica; 

Anexo V – Requisitos de Treinamentos; 

Anexo VI – Planilha de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, 

 

........................................................................ 

Secretário(a) Municipal de ....................... 

 

...................................................................... 

Representante da Empresa 
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ANEXOS DO CONTRATO 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

(QUANDO DA ELABORAÇÃO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO I DO 

EDITAL) 

 

ANEXO II  

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 

 

(QUANDO DA ELABORAÇÃO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO II DO 

EDITAL) 

 

ANEXO III 

NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLA’S) 

 

(QUANDO DA ELABORAÇÃO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO III 

DO EDITAL) 

 

ANEXO IV 

CARACTERÍSTICAS DA EQUIPE TÉCNICA 

 

(QUANDO DA ELABORAÇÃO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO IV 

DO EDITAL) 

 

ANEXO V 

REQUISITOS DE TREINAMENTOS 

 

(QUANDO DA ELABORAÇÃO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO V DO 

EDITAL) 

 

ANEXO VI 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

Item Descrição Quantidade Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Licenças NA NA NA  

2 Serviços de Implantação 1 NA NA  

2.1 

Banco de Horas de 

Serviços Técnicos na 

implantação 

10.000 Horas   

3 
Suporte Técnico e 

Manutenção Corretiva 

21 Meses   

3.1 

Banco de Horas de 

Serviços Técnicos para 

Manutenção Evolutiva 

15.000 Horas   

4 Treinamento 1 NA NA  

 
 


