Proposta Comercial
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
AS Auditoria Sistemas e Representação Ltda.

Prezado(a) Sr.(a),
É com imensa satisfação que lhe enviamos a Proposta Comercial
de Prestação de Serviços de Licença de Uso do Software
AUDITOR. Esperamos contribuir com a automatização dos
processos de forma organizada, proporcionando controle e
segurança dos dados imputados pelos usuários devidamente
orientados, bem como, facilitar acesso aos resultados para
aperfeiçoar a gestão e permitir tomadas de decisões precisas,
visando à lucratividade de vossa empresa.

Serra/ ES

Debora Andrade
Depto Comercial/Gerente Financeiro
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APRESENTAÇÃO
QUEM SOMOS?
A AS Auditoria Sistemas e Representações LTDA, é uma empresa capixaba, pioneira no desenvolvimento
de software no Estado do Espírito Santo, proprietária do SISTEMA AUDITOR, com mais de trinta anos de
experiência em desenvolvimento de sistemas administrativos para diversos ramos de atividade.
A primeira versão do SISTEMA AUDITOR foi desenvolvida na linguagem BASIC (acrônimo para
Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code; em português: Código de Instruções Simbólicas de
Uso Geral para Principiantes). A versão seguinte foi desenvolvida com a utilização do DBASE II e III, para
agilizar a execução dos aplicativos desenvolvidos com esta ferramenta utilizou-se de pseudos
compiladores e, finalmente, do compilador CLIPPER. Com o progresso deste compilador, a versão
seguinte do Sistema AUDITOR foi desenvolvida apenas com o compilador CLIPPER, sem a utilização de
qualquer outra ferramenta, todas estas etapas foram trabalhadas no antigo sistema operacional DOS
(sigla para Disk Operating System ou sistema operacional em disco), DOS 500 (DOS-Prológica) e MSDOS (PC-DOS). Um dos sistemas gerenciais mais completos existentes, estas primeiras versões
serviram de base para o desenvolvimento do sistema atual.
A recente versão do SISTEMA AUDITOR é de fato mais do que uma simples conversão da versão DOS
para o sistema operacional Windows. Muitas características foram adicionadas, sempre focando na
otimização do processo organizacional dos clientes. Embora seja um software funcional e com excelente
capacidade de controle, a cada semana, ou até mesmo em intervalo menor, disponibilizamos sempre uma
nova versão para atualização..
A AS Auditoria Sistemas e Representações LTDA,
No estado do Espírito Santo:
1.

Foi à primeira empresa a utilizar o compilador Clipper.

2.

Primeira a utilizar rede de computadores no sistema de gestão de supermercados –
Sistemas de Retaguarda.

3.

Primeira a proporcionar total informatização de uma empresa através de rede de microcomputadores, objeto de reportagem realizada pelo jornal A GAZETA, em 15 de abril de
1992, página inteira, com destaque na primeira página.

4.

Co-participante na primeira feira de software realizada no ginásio de esportes da UFES.
Idealizadora da utilização – aplicação – do “CUSTO OPERACIONAL” das empresas e %
(percentual) para obtenção do lucro líquido na determinação dos preços de vendas das
mercadorias, em substituição da utilização da “Margem bruta”.
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NOSSA MISSÃO
Planejar, desenvolver e comercializar um sistema com modelo de gestão completo e ágil, proporcionando
solidez, sempre prezando a qualidade dos serviços prestados e respeito para com os clientes e
colaboradores.
NOSSA VISÃO
Continuar e ser ainda mais reconhecida no mercado brasileiro, no seguimento de sistema de ERP, como
uma empresa sólida, de confiança e qualidade de gerenciamento empresarial nos próximos anos.
NOSSOS VALORES
Foco no cliente
Eficiência
Qualidade
Resultado
Criatividade
Estabilidade
Segurança
Compromisso
Responsabilidade
Visão

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
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PRODUTO
SISTEMAS E MÓDULOS
O AUDITOR é uma ferramenta ERP gerencial moderna, composta por módulos independentes e
totalmente integráveis, divididos em vários sistemas, módulos, janelas, relatórios e rotinas programadas.
A sigla “ERP” é uma sigla inglesa que significa “Enterprise Resource Planning”, que no nosso português
nada mais é do que “SIGE – Sistema Integrado de Gestão Empresarial”.
Fácil manuseio e objetivo, o Sistema AUDITOR otimiza o trabalho rotineiro estratégico, tático e
operacional, permitindo o monitoramento dos dados em tempo real de atividades planejadas e realizadas,
proporcionado tomadas de decisões rápidas, para melhoria contínua e qualidade nos processos da
empresa. Oferece informações ágeis, completas e seguras.
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DIREITO DE USO DOS SISTEMAS E RESPECTIVOS MÓDULOS
Corresponde à licença de uso, englobando a manutenção dos sistemas, atualizações por evoluções
tecnológicas e exigências legais, bem como correções que se fizerem necessárias.

SERVIÇOS
SUPORTE TÉCNICO
Atendimento em horário comercial segunda a sexta-feira de 08:30 as 18:00 horas e aos sábados de 08:30
as 17:00 horas(horário de Brasília), para auxílio e orientação sobre utilização dos módulos, esclarecendo
dúvidas sobre o sistema, analisando solicitação de implementação ou personalizações específicas das
rotinas e treinamentos adicionais do Software AUDITOR. O atendimento é realizado através Help desk via
site www.auditornet.com.br, a fim de manter todos os clientes e usuários devidamente treinados e
habilitados a utilização dos módulos contratados. Além deste horário o atendimento será feito pelo plantão
via celular até as 21:00 horas(horário de Brasília).
TREINAMENTOS
Implantação
A AS Sistemas adota a metodologia de treinar, acompanhar a operação sendo executada no período da
implantação e validar, encerrando assim o processo de implantação do sistema. Os treinamentos são
ministrados por profissionais totalmente capacitados a instruir as rotinas do sistema ao usuário. As horas
de treinamento são atribuídas às rotinas dos módulos contratados, ou seja, para cada módulo existe um
tempo programado. No entanto, para que o suporte técnico seja objetivo e eficaz, só poderá ser realizado
atendimento para os usuários/clientes devidamente treinados.
Extras
Os treinamentos extras, são treinamentos solicitados para novos usuários ou para reciclar o usuário às
implementações do sistema. Será analisado pelo suporte técnico e encaminhado para o comercial
elaborar a PSE (Proposta de Serviço Extra), conforme valores presentes nesta proposta. A quantidade de
horas de treinamento por dia, não poderá ser inferior a 04(quatro) horas.
CUSTOMIZAÇÃO ESPECÍFICA
As customizações específicas são todas e quaisquer alterações ou implementações que gerem despesas
a AS Sistemas, sejam elas: análise, programação, treinamentos, customizações de relatórios, alterações
ou implementações em módulos existentes no Sistema AUDITOR e de uso específico do Cliente.
Essas customizações específicas ou personalizações serão atendidas por meio de acordo à parte, será
elaborado ou proposta de serviço extra ou inclusa na proposta comercial e solicitado aprovação do
cliente, após aprovação serão executados os serviços conforme acordado.
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CONVERSÃO DE DADOS
Havendo necessidade de conversão de dados, haverá uma análise dos dados que serão migrados e
avaliação de custo deste serviço para inclusão no valor total da proposta comercial.
A AS Auditoria Sistemas não assume responsabilidade pela conferência das informações.
INSTALAÇÃO
Para o funcionamento do SISTEMA AUDITOR faz-se necessária a instalação do mesmo em
microcomputador com configuração que atenda ou exceda os seguintes requisitos mínimos:
Servidor de banco de dados:
Processador Xeon 2.0 Ghz ;
Memória com capacidade de 8 GB;
Placa de rede de 100 Mbps;
Disco rígido com capacidade de 320 GB com espaço disponível de 80 GB e
Sistema operacional Windows 2008 ou Linux Cento OS.

Estações de Trabalho ou Ponto de Venda:
Processador com ‘clock’ de 1.8 Ghz;
Memória com capacidade de 2GMb;
Placa de rede de 100 Mbps;
80 GB de espaço disponível no HD e
Sistema operacional Windows XP/ Windows 7 / Windows 10.

Apesar de a configuração mínima ser suficiente para o funcionamento do SISTEMA AUDITOR,
é recomendado para melhor aproveitamento e utilização, a instalação em um computador com
processador de ‘clock’ igual ou superior a 1 Ghz. Faz-se necessário ainda, por se tratar de software que
trabalha em conjunto com um servidor de dados, que seja instalado e disponibilizado pela rede local o
servidor de dados SQL Server ou Firebird, versão recomendada pela AS Auditoria Sistemas.

ATUALIZAÇÕES
A AS Sistemas disponibiliza, por meio da internet, novas versões dos módulos licenciados e um programa
capaz de realizar a devida atualização no software. O cliente deverá efetuar as atualizações
periodicamente, para obter as implementações oriundas a legislação.
Dentre os microcomputadores onde o Sistema AUDITOR será instalado, para cada rede local, a fim de
não haver na empresa, diferentes versões do mesmo software, o cliente escolherá apenas um
computador, chamado de “Servidor de Atualização”, que realizará a atualização por meio de uma conexão
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com a Internet. Nos demais computadores, a atualização será realizada pela rede local por meio de uma
conexão com o servidor de atualização escolhido, igualando assim, as versões do Sistema
AUDITOR entre todos os microcomputadores. O próprio Sistema AUDITOR licenciado, se configurado
corretamente, detectará e solicitará a realização da atualização caso o servidor de atualização tenha
obtido novas versões da Internet.
IMPLANTAÇÃO
Implantação é a fase do ciclo de vida de um software (programa computacional, documentação e dados),
no contexto de um Sistema de Informação, que corresponde textualmente à passagem do software para a
produção. O processo de implantação consiste de várias atividades intercaladas como possíveis
transições entre elas. Estas atividades ocorrerão em ambiente de homologação. Após finalização da
implantação e treinamentos é realizada a “virada de produção, processo esse que corresponde à
migração de processos de testes dos dados imputados para utilização real dos dados preparados e
prontos para utilização do usuário e da empresa. A implantação pode ser interpretada como um processo
universal que tem de ser customizado de acordo com requerimentos específicos ou características que
serão apuradas através de um levantamento de aderência, nesta etapa a realidade dos processos
operacionais que cabem aplicação sistêmica serão identificadas e traduzidas à linguagem do ERP.
O Processo de Implantação é realizado após a assinatura da proposta. A AS Sistemas utiliza como
metodologia as melhores práticas do PMI (Project Management Institute), segundo o guia PMBOK. O guia
é baseado em processos e subprocessos para descrever de forma organizada o trabalho a ser realizado
durante a implantação.

CONTRATO
Contrato De Licença De Uso Do Sistema Auditor está registrado no Cartório do 1º Ofício 2ª Zona - Serra
ES, protocolado sob o Nº 47.555 e Registrado no Livro B sob o Nº 44.470 em 05/11/2012. Não será
necessária assinatura do contrato, uma vez que esta Proposta Comercial encontrar-se rubricada em
todas as vias e com a FICHA DE CADASTRO E ACEITE DA PROPOSTA devidamente preenchida,
assinada e carimbada e entregue a AS Auditoria Sistemas, sendo assim fará referência ao contrato
disponibilizado

no

endereço

virtual

http://www.auditornet.com.br/CONTRATO_DE_LICENCA_DE_USO_DO_SISTEMA_AUDITOR_47555.pdf.

O cliente terá garantia contratual por tempo indeterminado das condições oferecidas, após aprovação
desta proposta.
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PLANO DE INVESTIMENTO

Sistema Gestão Pessoal
RECURSOS DO SISTEMA AUDITOR GESTÃO DE PESSOAL
•RAIS;
•DIRF;
•SEFIP;
•CAGED;
•GRRF;
•Seguro desemprego;
•NIS-PIS;
•Controle de Benefícios;
•Controle de Experiência;
•Controle de Férias Vencidas;
•Folha complementar;
•Férias, Rescisão, 13. Salário;
•Apuração de horas extras automática;
•Impressão de etiquetas para carteira de trabalho;
•Cálculo de Dissídio;
•Cálculos de mensalistas, horistas, diaristas, tarefeiros, comissionistas, estagiários e autônomos;
•Cálculo automático das verbas devidas (médias, férias, 13º salário, dias trabalhados e descontos como pensão
alimentícia, entre outros);
•Cálculo de Pensões Alimentícias, de acordo com a sentença judicial, mediante fórmulas específicas;
•Multi Empresa - Multi Usuário - Controla diversas Empresas, sem limite de cadastros;
•Diversos vínculos empregatícios: CLT, estagiário, diretor, comissionado, menor aprendiz, etc...;
•Pagamentos semanais, quinzenais, mensais, 13º salários, distribuição de lucros;
•Adiantamentos diversos;
•Avisos automáticos de vencimentos de contratos de trabalhos e férias;
•Administração de Afastamentos e Retornos, com atualização automática de informações na Folha de Pagamento;
•Ponto e Freqüência, faz o lançamento de cartões de ponto diário, com apontamento das horas mensais e extras;
•Administração de rescisões, com alerta automático em casos de estabilidade;
•Controle de cálculos e regras de Acordos Sindicais e Convenções Coletivas de Trabalho;
•Cadastro de histórico de Convenções e Acordos Coletivos;
•Regras para concessão de benefícios e auxílios sociais, determinantes de pisos e limites salariais, condições de
estabilidade e cláusulas rescisórias;
•Integração com o Sistema Auditor Contábil. O Sistema AUDITOR Folha tem completa integração com o sistema
financeiro do AUDITOR, eliminando o re-trabalho nos processos administrativos de sua empresa;
•Geração das diversas guias de recolhimento, DARF, GPS, GRFC (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS) e
relatórios e arquivos eletrônicos operacionais e legais, tais como crédito de salários e pensão alimentícia e arquivos
digitais da Receita Federal e Previdência Social.
•Possibilidade de geração das guias de recolhimentos da maneira mais adequada à sua empresa: centralizada ou
descentralizada;
•Conferência da folha através de relatórios, comparando as informações atuais com as do mês anterior;
•Agilidade na manutenção das informações cadastrais e funcionais, com recursos para alteração de função, horário;
•Folha complementar, inclusive para os casos de lançamentos emergenciais não informados durante o fechamento
da folha;
•Possibilidade de recálculo da folha apenas para alguns funcionários, com o respectivo complemento de encargos e
impostos, sem comprometer os resultados referenciais da Folha de Pagamento;
•Possui definição de eventos que serão realizados periodicamente. Todos eventos parametrizáveis pelo próprio
usuário;
•Possui controle para acompanhamento da atualização da carteira profissional;
•Possui ficha financeira;
•Possui um configurador de holerites, cheques e demais guias;
•Possui ferramenta para a criação de relatórios personalizados, etiquetas e documentos;
•Possui sistema de gerenciamento das senhas dos usuários;
•Permite a utilização de Centros de custos;
•Permite utilização de arredondamento;
•Permite a impressão do saldo do FGTS no holerite e a inclusão do logotipo da empresa;
•Permite a criação de fórmulas personalizadas para qualquer tipo de evento;
•Permite a transferência de funcionários entre empresas ou departamentos, mantendo todas as informações do
novo centro de custo e horário de trabalho, ou cessão de empregados, com datas de início e final de vigência;
•Permissão de acesso aos históricos: movimentação e visualização de pessoal e de Folha de Pagamento de
períodos anteriores e cálculos;
•Gera automaticamente as parcelas do 13º salário;
•Importa arquivos de ponto eletrônico;
•AUDITORIA: O Sistema possui recursos para a realização de auditoria a critério da empresa.
•Relatórios: Possui diversos relatórios gerenciais e auxiliares e recurso para criação de relatórios pelo próprio
usuário.
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Valores Propostos
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO

1ª opção – CONEXÃO REMOTA
OBS.: Após ter assistido os nossos tutoriais disponibilizados no link :
https://www.youtube.com/watch?v=F299yltMvbQ&list=PLiPc4iVRWB3aXesbH15Xpo8C

•

Treinamento para implantação R$ 60,00/hora (05 horas previstas)
Obs.: Serão cobradas apenas as horas utilizadas

As horas serão controladas através do Atendimento via telefone, conforme autorizado em fechamento
de negócio pela empresa contratante.

2ª opção – NA EMPRESA (CLIENTE)

•

Treinamento para implantação R$ 60,00/hora (no mínimo 01 dia )

•

Custos com deslocamento/quilometragem, hospedagem, alimentação
OBS.: Lembrando dos nossos tutoriais disponibilizados

Todas

as

despesas

oriundas

do

treinamento

fora

de

nosso

município

(deslocamento/transporte, traslado, alimentação, hospedagem) serão por conta do
cliente conforme discriminado em AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM, assinada pelo
contratante, conforme contrato.
As horas excedentes com a implantação e treinamento serão faturadas após a
Implantação do Sistema Auditor, conforme Relatório de Atendimento, ou autorizado
por solicitação ao Suporte AS .
O vencimento da implantação, ocorrerá no ato da execução do treinamento .
Conversão de dados – se necessário

R$ 1.000,00

O vencimento para pagamento da conversão de dados, caso necessário, ocorrerá no
ato da execução do treinamento .
Havendo necessidade de conversão de dados,
responsabilidade pela conferência das informações.
•
•
•

•
•

não

assumir

CUSTO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DO MÓDULO GESTÃO PESSOAL / MÊS
R$ 1,00 por funcionário – Mínimo R$ 100,00 (para 01 CNPJ)
Acima de 100 funcionários, serão liberados de 50 em 50.
A cada um novo CNPJ que acrescentar a essa proposta - R$ 50,00/CNPJ
Valor Máximo do Direito de Uso/Suporte mês R$ 700,00/mês
Valores Mensais
CONFORME DEMONSTRADO TABELA ABAIXO

R$ 1,00 por funcionário para um CNPJ
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podemos

Até 100 funcionários

R$ 100,00

150 funcionários

R$ 150,00

200 funcionários

R$ 200,00

250 funcionários

R$ 250,00

300 funcionários

R$ 300,00

350 funcionários

R$ 350,00

400 funcionários

R$ 400,00

450 funcionários

R$ 450,00

500 funcionários

R$ 500,00

550 funcionários

R$ 550,00

600 funcionários

R$ 600,00

650 funcionários

R$ 650,00

Acima de 699 funcionários

R$ 700,00

Acréscimo por CNPJ

R$ 50,00/CNPJ

Todas as informações desta proposta só terão validade após o
preenchimento dos dados atualizados no FECHAMENTO DE NEGÓCIO.

O vencimento da primeira mensalidade, correspondente ao “Direito de Uso”,
ocorrerá 30 dias após a data de aceitação dessa proposta, conforme vencimento
estipulado no do fechamento de negociação.
“Direito de Uso”: Corresponde ao direito de utilização do sistema, englobando o direito de
manutenção, atualizações por evoluções tecnológicas e exigências legais, bem como
correções de eventuais falhas.
Além

dos

custos

supracitados,

serão

cobrados

deslocamento/quilometragem, hospedagem, alimentação.
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os

custos

com

CUSTOS EVENTUAIS

Hora

Treinamento após implantação

R$ 70,00

Customização/Programações específicas

R$ 90,00

Estando de acordo, solicitar a assinatura do representante legal da empresa e carimbar com CNPJ, para
que possamos providenciar o mais breve possível, a liberação do Sistema AUDITOR e agendamento da
implantação.
Esta proposta só terá validade após o preenchimento dos dados no FECHAMENTO DE NEGÓCIO
(documento que será entregue após aceite desta proposta).
Serra/ES, 27 de Março de 2017.

_____________________________________
Responsável Legal
Nome:
CPF:

Em: ____/_____/_____
Validade desta proposta: 30 dias a partir do seu envio.
Favor rubricar todas as páginas, assinar e carimbar a página 11.
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Carimbo CNPJ:

FICHA DE CADASTRO
(Para Elaboração do Fechamento de Negócio)

RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
REGIME TRIBUTÁRIO:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE/UF:
CEP:
TELEFONES:
E-MAIL FINANCEIRO:
REPRESENTANTE LEGAL:
E-MAIL REP. LEGAL:
CONTATO IMPLANTAÇÃO:
CONVERSÃO DE DADOS?
Quantos Funcionários?
Quantos CNPJ? Quais?

A ficha de cadastro deverá ser entregue devidamente preenchida
juntamente com a proposta assinada. Esta proposta só terá validade
após o preenchimento dos dados no FECHAMENTO DE NEGÓCIO.
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