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Cliente 

                        PREFEITURA DE COELHO NETO / MARANHÃO 

Valor Global     

       R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)  

Pagamento 

Forma Prazo Valor 

Transferência ou boleto bancário 12 (doze) parcelas mensais R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) 

Detalhamento 

Item Qnt Val Unit Val Total 

1. Controle de histórico da lotação, inclusive de servidores 
cedidos, para a localização dos mesmos;  

2. Controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de 
tempo de serviço e disponibilizar informações para cálculo e 
concessão aposentadoria; 

3. Controle do quadro de vagas por cargo (previsto, realizado e 
saldo); 

4. Registro e controle da promoção e progressão de cargos e 
salários dos servidores; 

5. Controle das funções em caráter de confiança exercida e 
averbada, que o servidor tenha desempenhado, dentro ou fora 
do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de acordo 
com a legislação; 

6. Controle do limite de piso ou teto salarial; 
7. Controle automático dos valores relativos aos benefícios dos 

dependentes, tais como salário família, Vale alimentação, etc; 
8. Controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço 

(anuênio, quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e 
outros) com controle de prorrogação ou perda por faltas e 
afastamentos;  

9. Controle de Licença Prêmio, por períodos aquisitivos, 
controlando o gozo de cada período e, caso necessário, 
transformação em abono pecuniário; 

10. Registro e controle de convênios e empréstimos que tenham 
sido consignados em folha, caso o trabalhador tenha mais de 
um empréstimo, controlar no mesmo evento demonstrando as 
parcelas pagas e a pagar no holerite, para cada empréstimo; 

11. Controle de Tomadores de serviço; 
12. Controle de Autônomos, contendo pagamentos por RPA, 

integrando essas informações para SEFIP/DIRF; 
13. Controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de 

duplo vínculo, quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS, etc. 

12 R$ 2.400,00 R$ 28.800,00 

Total - - R$ 28.800,00 

Anotações  

Validade: Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão. 
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Modalidade: Esta proposta aplica-se na modalidade de contrato de LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL. 

Tratativas/Aceite 

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo email emilio@emiliohonorato.com e/ou pelo fone 086-98141-6071. 

 

 

 

Teresina - Piauí, 10 de dezembro de 2021. 
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