PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Sede: Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ
ESCLARECIMENTOS E ERRATA REF A TOMADA DE PREÇOS 003/2020
O Município de Conselheiro Mairinck PR, por meio do Senhor Presidente e Comissão Permanente de
Licitação, designado pela portaria n. 042/2020 torna público para conhecimento dos interessados, os
seguintes esclarecimentos ref. Ref, ao Edital Tomada de Preço 003/2020
Onde lê-se:
Item 5.1.3 - item III, no qual cita a: "Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da
apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado/Certidão expedida por ente público federal, estadual ou
municipal que comprovem que a licitante executou serviços de características semelhantes à parcela de
maior relevância do objeto. A parcela de maior relevância e valor significativo do Objeto da licitação é
"fornecimento e implantação de Sistema de Contabilidade Pública, Controle Patrimonial, Licitações e
Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Tributação, Controle Interno, Controle
de Frotas e Portal da Transparência, com suporte técnico e operacional presencial"
Leia-se:
III - Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, (minimo um minimo 01 (um)
atestado.
Leia-se- na Tabela Pontuação técnica
Item 5: A pontuação do subitem 5.52. será atribuída 5 pontos, totalizando para o item 5, 570 pontos
Item 7: A pontuação do item 7 será atribuída 5 pontos para cada item, totalizando 85 pontos
Item 9: A pontuação do subitem 9.3. Será atribuída 5 pontos, totalizando para o item 9, 80 pontos
Item 12: A pontuação do subitem 12.3. Será atribuída 5 pontos, totalizando para o item 12, 370 pontos
Item 13: Será atribuída 5 pontos para item, totalizando para o item 13. Totalizando para o item 13, 125
pontos

PONTUAÇÃO TOTAL GERAL
MÁXIMA
Valor total dos pontos

2.045

MÍNIMA
1.685

Mantendo se as demais clausulas e a mesma data de abertura e julgamento das
propostas.
Conselheiro Mairinck, 02 de setembro de 2020...
___________________________________
Ilton Aparecido Inácio
Pregoeiro Municipal Portaria 042/2020
___________________________________
Marcinio Messias
Secretário Portaria 042/2020
___________________________________
Anderson Ferreira de Siqueira
Equipe de Apoio Portaria 042/2020
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2020EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 003/2020
1 – PREÂMBULO
1.1
– A Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do
Paraná, através da Comissão de Licitação, designada pela Portaria n. º 42/2020, com
a devida autorização expedida pelo Senhor Alex Sandro Pereira Costa Domingues–
Prefeito Municipal, e de conformidade com a Lei n. º 8.666 de 21 de junho de 1993,
suas alterações e demais legislações aplicáveis torna pública a realização de Licitação
no dia 13 de outubro de 2020, às 09h00min, no Edifício sede da Prefeitura Municipal
de Conselheiro Mairinck, situado na Praça Otacilio Ferreira - Paço Municipal, na
modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, objetivando adquirir o objeto referido
no item dois, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos, sendo a presente
licitação do tipo TÉCNICA E PREÇO.
1.2
- O recebimento dos Envelopes – A, contendo a documentação
de habilitação dos interessados e Envelopes – B e C, contendo a proposta de Técnica
e de Preço dos interessados, dar-se-á até às 08h45min horas, do dia 13/10/2020, no
Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima indicado.
1.3
- A abertura dos envelopes A, contendo a documentação de
Habilitação dar-se-á no mesmo local retro estabelecido, às 09h00min, do dia
13/10/2020. Havendo concordância da Comissão de Licitação, e de todos os
proponentes, formalmente expressa pela Declaração de Renúncia, conforme modelo
constante no edital renunciando à interposição de recursos da fase de habilitação
proceder-se-á nesta mesma data a abertura dos Envelopes B e C, contendo a
Proposta de Técnica e de Preços, dos proponentes habilitados.
2 – 0BJETO E VALOR MÁXIMO
2.1.
Seleção de propostas visando contratação de empresa para
prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de informática e suporte
técnico operacional, para utilização no Executivo Municipal. Os programas deverão
atender as exigências e necessidades dos setores que os utilizarão e ter, no mínimo,
as funcionalidades e o grau de compatibilidade e integração a seguir descritas:
Sistemas para o atendimento das áreas de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, incluindo
os
seguintes sistemas: Contabilidade Pública, Orçamento Anual, Plano Plurianual,
Controle
Patrimonial, Licitações e Compras, Controle Interno, Controle de Recursos Humanos
e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Portal da Transparência, , Tributação e
Dívida Ativa, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, treinamento para todos os módulos
e suporte técnico operacional, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO MUNICIPAL,
contemplando, no mínimo as especificações constantes no anexo I deste edital.
2.2. VALOR MÁXIMO –
O Valor Máximo Global aceito para apresentação de propostas será de R$ 9.433,00
(nove mil e quatrocentos e trinta e tres mil) mensal, perfazendo um total de R$
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113.196,00 ) Cento e treze mil e cento e noventa e seis reais), para o período de 12
(doze) meses.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
Poderão participar da presente licitação:
3.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer licitantes que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 5 - Documentos de
Habilitação, e que tenham especificado, como objeto social da empresa, expresso no
estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta
licitação, nos termos do Parágrafo 2º e 9º do art.22 da Lei n. º 8.666/93.
a)
Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da
Administração e Previdência do Paraná - SEAP, com certificado de cadastro em
vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas
(envelopes n° 1 e n° 2), ou;
b)
Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em outros órgãos ou
entidades da administração pública, com certificado de cadastro em vigência na
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n°
2), ou;
c)
Empresas que preencham as condições exigidas para o
cadastramento nos termos do art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93 (o cadastramento
será realizado até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas).
3.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei n.º. 8.666/93 e no art. 7º da
Lei 10.520/2002.
3.3. A participação neste procedimento implica na aceitação integral e irrestrita das
condições estabelecidas nos documentos componentes do Edital.
4
– FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “A”, “B” e
“C” E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO.
4.1
– Os envelopes A, B e C, contendo respectivamente a
documentação referente à habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na
data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, devidamente fechados,
constando da face de cada qual os seguintes dizeres:
a) TOMADA DE PREÇO 03/2020
ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
(nome da empresa)
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
b) TOMADA DE PREÇO 03/2020 ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA
PROPONENTE:
(nome da empresa)
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
c) TOMADA DE PREÇO 03/2020
ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
(nome da empresa)
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
4.2

– Caso o proponente encaminhe um representante para
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acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma Carta de
Credenciamento com firma reconhecida do Representante Legal, conforme
modelo constante do Anexo III, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação
na data de abertura dos envelopes.
5 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO.
a.
A apresentação do Certificado de Registro Cadastral válido na
data de abertura desta licitação substituirá a apresentação dos documentos
referentes à comprovação de habilitação jurídica e dos documentos
enumerados nos incisos I, II, III, IV e V do art. 29 da Lei 8.666/93.
b.
A apresentação do certificado descrito no item 3.1 não impede
a administração de conferir a validade dos documentos enumerados nos incisos
I, II, III, IV e V do art. 29 da Lei 8.666/93, os quais, se estiverem com data de
validade vencida implicará na inabilitação da empresa.
Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou
publicação em órgão de imprensa oficial.
5.1
- O envelope A, contendo a documentação relativa à
habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal deverá conter:
5.1.1– Para comprovação da habilitação jurídica:
I - cédula de identidade e CPF dos representantes legais da empresa;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - 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;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
V - 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.
VI – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.
Anexo
X;
VII - declaração Expedida pela Junta Comercial de que a proponente enquadra-se como
pequena ou micro empresa para os fins da Lei Complementar 123/06, quando for o caso;
5.1.2– Para comprovação da regularidade fiscal:
I - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
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II - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, mediante apresentação das respectivas certidões, ou outra
equivalente, na forma da lei;
III - prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal (ALVARÁ)
obrigatoriamente e no Cadastro de Contribuinte Estadual (CICAD), se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma da Portaria MF
nº 358, de 5 de setembro de 2014 e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CDNT);
5.1.2.1
- A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional
será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União DAU por elas administrados.
5.1.2.2
- O contribuinte que possuir a Certidão Específica
Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas
indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma
das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em
vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais
administrados pela RFB e PGFN.
5.1.2.3
- no caso da proponente pretender executar o contrato através
de filial, deverão ser apresentados os documentos acima tanto da matriz quanto da
filial, com exceção das certidões da matriz que abranjam as filiais e esta informação
conste na respectiva certidão.
5.1.2.4
- no caso em que a certidão negativa de débito de
tributos/regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este
documento único poderá ser apresentado;
5.1.3- Para comprovação da regularidade Técnica:
I - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; (anexo VI).
II – Declaração de sujeição em que concorda com todas as condições
estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de
Inexistência de Fato Superveniente
Impeditivo da Habilitação, na forma do §2.º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93
(Anexo IX);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Sede: Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

III - Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, (minimo um minimo 01
(um) atestado.

IV - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do
objeto, bem
como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará
pelos trabalhos de implantação, instalação, migração de dados, treinamento e suporte
técnico
e operacional.
V - Atestado de Visita Técnica, conforme modelo ANEXO IV.
VI - Declaração com indicação da empresa desenvolvedora dos Sistemas Propostos;
VII - Comprovação que o sistema ofertado tem como fornecedora do software a própria
LICITANTE, com direito de comercialização no País, ou que a licitante está autorizada
a comercializar os softwares integrantes objeto do presente edital pela detentora dos
Direitos autorais e de comercialização do sistema, condição esta a ser comprovada por
meio de certidão emitida por entidade devidamente credenciada para este fim ou pela
própria
detentora dos direitos.
5.1.4. Para comprovação da Qualificação econômica financeira:
I - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
5.1.5.
Os documentos necessários à habilitação do proponente
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração mediante conferência da
cópia com o original ou publicação em órgão de imprensa oficial. Não será aceita
proposta por telex, facsímile e/ou via Internet, aceitando-se somente o envio pelo
correio, através de “AR” ou “SEDEX”, sendo de inteira responsabilidade do
proponente, os riscos porventura decorrentes desta forma de remessa.
5.1.6.
Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação
por membro da Comissão de Licitação, deverá oferecer previamente original e cópia,
não se admitindo autenticação depois de abertos os envelopes ou no momento da
abertura. Para esse procedimento a Comissão de Licitação ficará antecipadamente à
disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura Municipal.
5.1.7.
Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de
validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de
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suas respectivas emissões, devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes
de documentos de habilitação.
5.1.8.
Caso a proponente pretenda realizar VISITA TÉCNICA, esta
deverá ser agendada com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência da data de
abertura dos envelopes de habilitação, podendo ser realizada até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes.
O tempo máximo de duração da Visita Técnica será de 60 minutos.
Os horários das Visitas deverão ocorrer dentro do horário de expediente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Conselheiro Mairinck.
5.1.9.
A Visita Técnica deverá ser realizada pelo responsável técnico
da proponente onde deverá obter conhecimento da Sistemática de Trabalho e de todo
detalhamento necessário para elaboração de sua proposta.
5.2.0. Se a proponente renunciar ao direito de realizar a visita técnica, deverá fornecer
declaração formal assinada pelo responsável da proponente de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com
a contratante.
5.2.1
A participação neste procedimento implica na aceitação integral
e irrestrita das condições estabelecidas nos documentos componentes do Edital.
5.2.2
Na visita técnica serão fornecidos os esclarecimentos
necessários sobre os sistemas e as documentações. A Visita Técnica será
acompanhada por um Técnico da Administração.
6.0 – PROPOSTA TÉCNICA
6.1
- A proposta Técnica – Envelope B – deverá ser devidamente
assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português,
datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e
entrelinhas, contendo pelo menos os elementos constantes no anexo X deste edital,
conforme abaixo:
6.2 - Modalidade, Tipo e Número desta Licitação;
6.3 – O envelope ‘B’, devidamente lacrado, deve conter:
6.3.1.
Detalhamento técnico dos Programas atendendo todos os Itens
da Especificação do Objeto, para subsidiar a verificação de cumprimento do objeto e
a avaliação técnica, - Anexos I e II deste edital. Além dos elementos que a critério do
Proponente, sejam considerados importantes para a avaliação, deverão constar,
obrigatoriamente, da descrição:
6.3.2. A plataforma mínima de hardware para o funcionamento do programas;
6.3.3. A linguagem em que os programas foram desenvolvidos.
6.3.4.
O fornecimento de informações inverídicas por parte do
proponente ensejará a sua desclassificação.
6.3.5.
Deverão ser apresentadas relações distintas no caso de
comercialização de módulos distintos dos sistemas.
6.3.6.
Não serão abertos os envelopes de proposta de preços, caso
seja constatado na verificação do cumprimento do objeto que os sistemas não
preencham os requisitos exigidos no edital ou não apresentem as funcionalidades e
graus de compatibilidade e integração constantes dos anexos, estabelecidos como
requisitos mínimos.
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7 – PROPOSTA DE PREÇO.
7.1
- A proposta de preço – Envelope C – elaborada considerando
todas as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS e os seguintes
requisitos:
7.1.1.
Ser datilografada ou impressa em uma via, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos ou
que possam comprometer a interpretação da proposta, devendo o preço ser cotado
pelo VALOR GLOBAL para pagamento em parcelas mensais e fixas, sendo permitido
o reajuste após 12 meses de vigência pelo IGP-M acumulado no período;
7.1.2.
Estar assinada pela PROPONENTE, ou seu representante legal
e ter todas as paginas rubricadas pelo mesmo;
7.1.3.
Conter a razão social, número do CNPJ e da Inscrição Estadual,
endereço completo e Telefone;
7.1.4.
Estar incluído no preço proposto, despesas de fretes, impostos,
seguros e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo
objeto, instalado na Prefeitura de Conselheiro Mairinck, bem como do suporte técnico
operacional a ser prestado no período do contrato.
7.1.5.
Estar fixado prazo de validade da proposta, não inferior a 60
(sessenta) dias, contados a partir da data da abertura do envelope nº 1 documentação.
7.1.6. Os preços, válidos na data da abertura da licitação, deverão ser cotados em Real;
7.1.7.
Não serão consideradas as propostas que apresentarem
valores para pagamento simbólico ou inexeqüíveis, a oferta de vantagem não
prevista no Edital, ou a cotação de
preço baseado na oferta dos demais licitantes conforme o estipulado nos parágrafos
2° e 3° do artigo 44 da Lei Federal 8666/93 de 21/06/1993.
7.2. A proponente é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros
e patentes relativas ao objeto cotado;
8 – PROCEDIMENTO
8.1
– Serão abertos os envelopes A, contendo a documentação
relativa à habilitação dos proponentes e procedidas a sua apreciação.
8.2
– Serão considerados inabilitados os proponentes que não
apresentarem os documentos exigidos no item cinco deste edital.
8.3
– Somente serão abertos os envelopes nº B e C das proponentes
habilitadas. Os envelopes B e C, contendo a proposta de preço e Proposta Técnica,
serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não
tenha havido recursos após a sua denegação.
8.4
- Serão abertos os envelopes B contendo a proposta Técnica
exclusivamente dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa através da Carta de
Renúncia conforme modelo constante no Anexo VII, ou após o julgamento dos
recursos interpostos, e feita então a avaliação e classificação das propostas técnicas
de acordo com os critérios exigidos no item 6 e no Anexo II deste edital, promovendose a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis e declarada a
pontuação técnica atingida por cada proponente conforme estabelecido no item 11
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deste edital.
8.5
- Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à
abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização
mínima estabelecida e será verificada a conformidade de cada proposta como os
requisitos exigidos no item 7 deste edital, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis e declarada a pontuação através do índice
de preço atingido por cada proponente.
8.6
– Proceder-se-á ao julgamento e classificação das propostas
mediante Avaliação Final de acordo com o estabelecido no item 11.3 deste edital.
8.7
- Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal
de Conselheiro Mairinck convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato
em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito á contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei n. º 8.666/93.
8.8
- A Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck poderá, quando
o convocado não comparecer para assinar o contrato no prazo e condições neste
edital, convocar os proponentes remanescentes, pela ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente edital, ou
revogar a presente licitação, independente da cominação prevista no art. 81 da Lei
8.666/93.
9 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
9.1.
Será adjudicado ao proponente vencedor, o objeto do presente
Edital, após a ocorrência da respectiva homologação, devendo as obrigações
decorrentes serem formalizadas através de Contrato entre as partes.
9.2.
O Contrato a ser celebrado com a Empresa vencedora da
Licitação será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público e
legislação Federal pertinentes.
9.3.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis
após homologação da licitação, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
9.4.
Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, assistirá a
Prefeitura Municipal o direito de a seu exclusivo critério, convocar os Proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para adjudicação do contrato em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a
Licitação.
9.5.
O Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades
a serem aplicadas, sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no
artigo n° 78, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.6.
A rescisão se procederá de conformidade com as disposições da
Lei n° 8.666/93, artigos 79 e 80, seus incisos e parágrafos.
10 – PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1
– Os serviços deverão ser executados conforme determina o
Projeto Básico constante do presente Edital.
10.2
– O prazo de vigência do contrato decorrente do presente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Sede: Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

processo licitatório será de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua
assinatura quando os trabalhos deverão ser imediatamente iniciados, podendo ser
prorrogados mediante termo aditivo na forma da lei 8.666/93 de acordo com as
necessidades e interesse da administração.
10.3
– Quando comprovados que os programas fornecidos não
correspondem ao especificado na proposta, fica assegurado a PREFEITURA o direito
de exigir a substituição sem qualquer ônus, no prazo máximo de 5 dias, bem como o
ressarcimento de eventuais prejuízos que o fato ocasionar.
11 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas
as propostas pelo critério de TÉCNICA E PREÇO.
a) Será declarado como não atendendo as especificações do objeto deste edital os
sistemas avaliados que obtenham pontuação menor que 1995 (um mil novecentos e
noventa e cinco) pontos, ou os que não atendam a qualquer um dos requisitos
estabelecidos na TABELA DE ITENS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. (EXCLUIDO)
b) Todos

os
itens da
AVALIAÇÃO são

TABELA

DE

ITENS

PARA

OBRIGATÓRIOS
11.1. AVALIAÇÃO TÉCNICA.
11.1.2.
A
Avaliação
Técnica
possuirá
FATOR
DE
PONDERAÇÃO (FPAT) igual a 7 (sete).
11.1.3.
A avaliação técnica será efetuada pela Comissão de
Licitação, em data e hora determinados no dia da abertura deste Edital.
c)
O julgamento da proposta técnica consistirá na avaliação, pela
Comissão de Licitação, de todas as exigências e requisitos enumerados na TABELA
DE ITENS PARA AVALIAÇÃO TECNICA (Anexo II);
d)
Cálculo da Pontuação Técnica da Licitante (PTL), de acordo
com dados informados na proposta;
Exemplo
Número de pontos alcançados = 1.858 Pontuação Técnica da Licitante = 1.858 (PTL)

e)

Calculo do Índice Técnico da Licitante (ITL) correspondente,
calculado em função da Maior Pontuação Técnica Apurada, conforme fórmula abaixo:
ITL
MPTA

PTL

x100
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Onde:
ITL
= Índice Técnico da Licitante em análise; PTL
Pontuação Técnica da Licitante em análise;
MPTA = Maior Pontuação Técnica Apurada entre as licitantes.

=

Exemplo:
PTL = 1.858
MPTL = 2.065
ITL = 90
f) Em caso de empate entre duas empresas, ambas entram com o mesmo ITL.
11.2. AVALIAÇÃO DE PREÇO.
11.2.1.
A Avaliação de Preço possuirá FATOR DE
PONDERAÇÃO (FPAP) igual a 3 (três).
11.2.2.
O Índice de Avaliação de Preço (IAP) será obtido
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
Menor preço proposto
preço
preço 80 pontos
Quarto menor preço 70 pontos
Demais Propostas
limite de 0.

100 pontos Segundo menor
90 pontos Terceiro menor

10 a menos que a anterior, até o

11.2.3. Em caso de empate entre duas empresas, ambas entram com o mesmo IAP.
11.3. AVALIAÇÃO FINAL
11.3.1.
O Índice de Pontuação Geral (IPG), válido para efeitos
de classificação dos proponentes será obtido mediante a seguinte fórmula:

IPG = (ITL * FPAT) + (IAP * FPAP)
Onde IPG = Índice de Pontuação Geral
ITL
= Índice Técnico da Licitante em análise
FPAT = Fator de Ponderação Avaliação Técnica ( 7 ) IAP = Índice de Avaliação de
Preço
FPAP = Fator de Ponderação Avaliação de Preço ( 3 )
Exemplo: ITL = 90
IAP = 80
IPG = (90 * 7) + (80 * 3) = 630 + 240 = 870.
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IPG.
11.3.2. A Comissão analisará as propostas e classificará em ordem decrescente de
11.3.3. Ocorrendo empate na avaliação final entre duas ou mais propostas, a
Comissão de Licitação promoverá sorteio entre as que empataram, em ato público
para o qual os licitantes serão convocados, definindo assim a primeira classificada na
avaliação final.
11.4.
Será permitida a manifestação de apenas um
representante especificamente designado de cada PROPONENTE na sala de
licitação.
11.5.
A participação da PROPONENTE nesta licitação, implica
no conhecimento e aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital e seus
ANEXOS, não sendo permitidas ressalvas aos termos do Edital e seus ANEXOS após
a entrega dos envelopes à Comissão de Licitação.
11.6.
Das sessões públicas serão lavradas atas e assinadas
pelos membros da Comissão de Licitação, com registro detalhado de todas as
ocorrências relacionadas ao processo.
11.7.
A Comissão de Licitação pode solicitar, a seu critério,
esclarecimentos e informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue
necessário.
11.8.
Se após a contratação da proponente, durante a
utilização dos sistemas, for comprovado que a proponente deixou de atender a
qualquer um dos itens propostos, este fato será ensejo pra rescisão do contrato e
aplicação das penalidades previstas no edital e na legislação pertinente.
12
– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
12.1
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração,
garantida a prévia defesa, aplicará ao contratado as seguintes sanções contidas nos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93:
a) advertência;
b)
multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato pela
inexecução parcial do contrato, por dia de atraso ou inadimplência com suas
obrigações contratuais;
c)
multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
pela inexecução total do contrato;
d)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos;
e)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer
esfera da Administração Pública (Federal, Estadual ou Municipal) pelo prazo de 5
(cinco) anos ou até
que seja promovida a reabilitação perante a Administração pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
f)
O não cumprimento do disposto no item 10.3 implica na aplicação,
a partir do 6º dia, de multa de 0,06%, por dia, calculada sobre o preço proposto,
limitado a 30 dias após o pedido de substituição, quando a PREFEITURA tomará as
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providências legais cabíveis.
12.2
– A licitante também recaíra nas punições previstas nos subitens
“a” ao “e” acima quando, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
12.2.1. Não mantiver a proposta;
12.2.2. Não celebrar o contrato;
12.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;
12.2.4. Falhar ou fraudar a execução do contrato;
12.2.5. Apresentar documentação falsa;
12.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
12.3.
A PREFEITURA, para garantir o fiel pagamento das multas,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
PROPONENTE adjudicada, independente de qualquer notificação judicial ou
extrajudicial será cobrada judicialmente;
12.4.
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos
em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
12.5 - As penalidades previstas neste tópico serão aplicadas sem prejuízo das
cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE:
13.1. As despesas referentes a esta licitação correrão as contas de recursos
constantes do orçamento do Município, e o pagamento será efetuado pelo
Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck,
exclusivamente através de Depósito bancário, pagamento de boleto ou
transferência bancária, em nome da pessoa jurídica contratada, mediante
apresentação de nota fiscal e certificação de recebimento atestada pelo setor
responsável, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao do fornecimento,
vedada a antecipação de pagamento; sendo condição para o pagamento a
apresentação de comprovação de sua regularidade para com a Seguridade Social,
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com as Receitas Federal, Estadual
e Municipal.
Será permitido o reajuste do valor contratual, após analise da viabilidade,
transcorridos os 12 (doze) meses de vigência do contrato, pelo IGP-M acumulado no
período.
14 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
14.1
As despesas do objeto deste contrato correrão neste exercício
por conta da seguinte dotação orçamentária:
02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
002 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.002-2003 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA

15 – RECURSOS
15.1
Aos proponentes está assegurado o direito de interposição de
recurso, nos termos do art. 109 da Lei n. º 8.666/93, o qual será recebido e processado
nos termos ali estabelecidos. 16 – ANEXOS DO EDITAL
16.1 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO;
ANEXO II – NORMAS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA – PONTUAÇÃO;
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO IV - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA;
ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS;
ANEXO VI–

MODELO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL.

ANEXO VII – MODELO DE CARTA DE RENÚNCIA;
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSENCIA DE FATOS
SUPERVINIENTES;
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA;
ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO;
ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A participação da PROPONENTE nesta licitação implica no conhecimento e aceitação
integral e irretratável dos termos deste Edital e seus ANEXOS, não sendo permitidas
ressalvas aos termos do Edital e seus ANEXOS após a entrega dos envelopes à
Comissão de Licitação.
17.1
- O Contrato Administrativo resultante desta Licitação será de
tudo regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos do Direito
Público.
17.2
- A Empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente todas
as responsabilidades no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas,
providenciarias e todos os demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o
objeto desta licitação;
17.3 - A Homologação da Licitação compete ao Prefeito Municipal de Conselheiro Mairinck.
17.4
- Reservam-se a Municipalidade o direito de revogar ou anular no
todo ou em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública,
assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 49 e parágrafos da lei 8.666/93).
17.5
- Esclarecimento relativo a presente licitação e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente
serão prestados quando solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de
Licitação, no Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, sito à Praça
Otacilio Ferreira, 82 – Paço Municipal, telefone (0xx43) –3561-1221
17.6
–O edital completo estará disponível pelo período legal no sitio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, no endereço
www.conselheiromairinck.pr.gov.br.
17.7
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação
na forma da Lei
nº 8.666/93 de 21/06/93, da legislação, jurisprudência e doutrina,
aplicáveis à espécie.
18. ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS.
18.1. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
18.1.1.
Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de
1993, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
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18.1.2.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante
esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
18.1.3.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o
impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
18.2. RECURSOS
18.2.1.
Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de
Licitação, cabem recursos, por escrito, por parte dos licitantes, nos termos do disposto
no art. 109, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
18.2.2.
A partir da divulgação do resultado do julgamento de
habilitação e classificação das propostas, as proponentes terão o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data de divulgação da decisão da Comissão Permanente de
Licitação, para interposição de recurso, os quais serão recebidos e processados nos
termos estabelecidos na Lei 8.666/93 e suas alterações.
18.2.3.
A Comissão de Licitação fará a notificação de eventuais
recursos interpostos aos demais licitantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
possam apresentar suas contrarrazões.
18.2.4.
A Comissão de Licitação publicará o resultado do julgamento
dos recursos no Diário Oficial do Município.
18.3. ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS
18.3.1.
As impugnações e Recursos deverão ser protocolados
no setor de licitações do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Conselheiro Mairinck, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação no
endereço constante no preambulo do edital.
18.3.1.1.
As impugnações e Recursos serão aceitos,
excepcionalmente através do e-mail licitacao@conselheiromairinck.prgov.br
condicionada sua validade à comprovação de seu recebimento com fornecimento do
número do protocolo, fornecido pela Comissão de Licitação.
Conselheiro Mairinck, 24 de agosto de 2020.
Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal
____________________
Ilton Aparecido Inacio
Presidente da Comissão
_______________________
Marcinio Messias
Secretario da Equipe de Apoio
__________________________
Anderson Ferreira de Siqueira
Equipe de Apoio
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS:
CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL,
CONTROLE PATRIMONIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO,
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE
DE FROTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA,
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO
OPERACIONAL, MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS - PROTOCOLO
PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO MUNICIPAL.

2. DETALHAMETO DO OBJETO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Os programas devem possibilitar a emissão de relatórios, formulários, guias, certidões
e carnês em papel sem impressão, nas impressoras (Jato de Tinta e laser) do
Município. Sem a necessidade de confecção de formulário contínuo;
Os programas devem “rodar” em rede, permitindo mais de um usuário executar o
mesmo procedimento simultaneamente, sem riscos de travamento, corrupção de
dados ou obtenção de informações erradas.
Os dados devem estar disponíveis para que os técnicos possam realizar pesquisas,
desenvolver programas para leitura e eventual processamento, em modo nativo – sem
a necessidade de exportação para arquivos texto – preservando o compromisso de
apenas leitura.
A instalação do software a ser executado por técnicos da proponente para realização
das conexões e acionamento dos comandos necessários para deixar os programas
funcionando nos equipamentos do Instituto.
Serviços de implantação a serem executados por técnicos da proponente para
configuração dos programas nos equipamentos do Instituto, com preparação de bases
de dados, testes, cadastro de dados iniciais e valores de parâmetros conhecidos pelos
programas.
Treinamento na operação dos programas, para até 04 operadores por área de
utilização dos programas. (retificado)
Os programas deverão conter todos os itens da Especificação do Objeto e ter no
mínimo as funcionalidades e cumprir os graus de integração e compatibilidade a seguir
descritos:
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3. MÓDULO CONTABILIDADE, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL,
CONTROLE PATRIMONIAL
3.1.

Todos os módulos do item 2 devem ser perfeitamente integrados e com dados na
mesma base. Devem estar na mesma table-space todas as informações das
entidades controladas em todos os exercícios, sem a necessidade de mudar de base
para consultar exercícios diversos;
3.2. Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei 101 – art. 12);
3.3. Atender integralmente à exportação de arquivos previstos no leiaute do SIM-AM,
referente ao sistema captador de informações para prestação de contas do TCE/PR,
para os itens Tabelas Cadastrais, Módulo Planejamento e Orçamento, Módulo
Contábil, Módulo Tesouraria, Módulo Patrimônio, Módulo Obras públicas;
3.4. A exportação de arquivos do layout do SIM-AM deverá estar separada em módulos e
periodicidade previstos neste arquivo, facilitando o controle dos arquivos a serem
gerados;
3.5. Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas, atendendo todos os
requisitos previstos no layout do SIM-AM;
3.6. Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais sistemas, atendendo
os requisitos previstos no leiaute do SIM-AM.
3.7. Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e PPA;
3.7.1.1. Cadastro
de
programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o
uso de vários indicadores por programa, onde são informados separadamente – em
campos distintos – o nome do indicador e sua unidade de medida, o valor de medida
atual, a meta a ser alcançada e a medição real;
3.7.1.2. Cadastro de ações com objetivos, aplicação de recursos anuais, produto e unidade de
medida com seu valor atual, e acompanhamento anual da meta física alcançada e
valor realizado;
3.7.1.3. O cadastro de Programas, Indicadores e Ação deverá ter o controle de inclusão e
demais tipos de movimento previsto no leiaute do SIM-AM, gerando o Movimento
automaticamente e atender as regras de controle previsto neste leiaute. Deverá
manter na base o registro de todos os movimentos e não somente o último;
3.7.1.4. Vinculação das ações com os respectivos programas, conforme especificação no
leiaute do SIM-AM;
3.7.1.5. Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua vinculação com os
Programas e Ações, bem como identificação com exigência legal.
3.7.1.6. O cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por escopo (PPA, LDO, ECA,
PMS) com numeração distinta, e ter a possibilidade de vinculação dos mesmos entre
os escopos, e a identificação dos não correlacionados conforme as regras previstas
no leiaute do SIM-AM;
3.7.1.7. Identificar os programas e ações cadastrados no escopo PPA, que tenham aplicação
na LDO e fazer a vinculação automática entre estes escopos.
3.7.1.8. Cadastro da avaliação, evolução, metas e riscos da Lei de Diretrizes Orçamentarias –
LDO para emissão dos demonstrativos exigidos.
3.7.1.9. Cadastro da Lei Orçamentária Anual (LOA) com a previsão das receitas e estimativa
da despesa.
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3.8.

Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao orçamento e balanço
anual na periodicidade desejada – mensal, anual ou entre meses quaisquer, nos casos
em que o relatório torne esta opção possível, indicando o primeiro e último.
3.9. Todos os relatórios devem ter a opção de ser emitidos consolidados com as entidades
de um mesmo banco de dados;
3.10. Cadastro de tipos de documentos, configurando a exigibilidade de cada um para as
diversas fases da despesa, podendo em caso de o fornecedor não possuir os
certificados de regularidade, ignorar, emitir aviso ou impedir:
3.10.1.1. A apuração da licitação;
3.10.1.2. Homologação da licitação;
3.10.1.3. Estabelecimento do contrato;
3.10.1.4. Requisição de compra;
3.10.1.5. Requisição de empenho;
3.10.1.6. Empenho;
3.10.1.7. Liquidação;
3.10.1.8. Pagamento;
3.11. Os documentos emitidos pelo sistema, como Empenho, Liquidação e Ordem de
Pagamento, devem permitir a impressão de assinatura scaneada do responsável;
3.12. Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro único de pessoas,
compartilhado com contabilidade, licitação e compras, Tributação, protocolo,
patrimônio e frotas;
3.13. Controle de vencimento dos documentos/certidões dos fornecedores;
3.14. Cadastro de ocorrências por fornecedores com controle de restrição.
3.15. Cadastro de Obras e Intervenção.
3.16. Atender o plano de contas e os relatórios previstos na PORTARIA MPS Nº 509, DE
12 DE DEZEMBRO DE 2013 no âmbito do RPPS.
3.17. Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line'";
3.17.1.1. Um empenho pode aceitar várias liquidações, em documentos distintos e tabelas
separadas;
3.17.1.2. Possibilidade de reversão de estorno de empenho conforme previsto no leiaute do
SIM-AM;
3.17.1.3. Fornecedores com certidões vencidas não poderão receber empenho;
3.17.1.4. Uma liquidação pode aceitar
vários pagamentos,
em documentos
distintos e tabelas separadas;
3.17.1.5. Informação dos documentos fiscais nas liquidações com crítica obrigando o total dos
documentos fiscais a ser o mesmo do valor da liquidação, impedindo o progresso do
processo;
3.17.1.6. Opção de anexar o documento fiscal na liquidação, identificar a chave de acesso ou
o link de acesso ao documento.
3.17.1.7. Informação dos quantitativos por liquidação, conforme leiaute SIM AM vigente, com
possibilidade de integração com movimento do almoxarifado;
3.17.1.8. Incorporação de bens e outros ativos integrados à liquidação
3.17.1.9. Previsão das retenções na liquidação com efetivação e controle de saldo nos
pagamentos
3.17.1.10. Informação das iniciativas do PPA no empenho e liquidação para controle das metas
previstas e realizadas
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3.17.1.11. Preparação do arquivo de remessa de pagamentos aos bancos a partir de previsão
de pagamento, nos leiautes CNAB240 e OBN, com baixa automática a partir do
arquivo de retorno do banco;
3.17.1.12. Lançamento de variações patrimoniais a partir das liquidações e receita orçamentária;
3.17.1.13. Lançamentos bancário e consignação a partir dos pagamentos, integrando as
retenções e movimentação bancária;
3.17.1.14. Qualquer lançamento pode aceitar estornos parciais ou totais, com reversão
automática dos saldos;
3.17.1.15. Geração dos lançamentos contábeis e emissão do diário contábil para o plano de
contas único instituído pelo TCE - PR bem como pelas Instruções Técnicas, conforme
eventos definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
3.17.1.16. Geração de lançamentos contábeis no subsistema de controle e orçamentário previsto
no PCASP e adotado pelo TCE/PR.
3.18. Restos a pagar:
3.18.1.1. Inscrição do saldo de restos a pagar automaticamente quando da abertura do
exercício;
3.18.1.2. Numeração única e em ordem cronológica de liquidação e pagamentos, e seus
estornos, de restos a pagar e do exercício, conforme leiaute do SIM-AM. Esta
numeração deverá ser gerada no momento da gravação, sem processo de renumerar.
3.19. Alterações orçamentárias permitindo várias suplementações, cancelamentos de
diversas fontes no mesmo decreto;
3.20. Efetivação das alterações orçamentárias somente por iniciativa do operador,
permitindo que a elaboração do decreto não interfira na execução orçamentária;
3.21. Controle de suplementação por superávit, controlando o saldo em separado no
momento do empenho, conforme informação no empenho de grupo de fonte do
Exercício ou de Exercício Anteriores, garantindo que não se empenhe valor de
Exercício Anteriores maior do que foi suplementado por superávit;
3.22. Cadastro de controle dos convênios;
3.23. Cadastro e controle das Subvenções Sociais com a prestação de contas por parte das
entidades beneficiárias, a prestação de contas por parte das entidades beneficiárias
deve ser pela web.
3.24.
3.25. Cadastro das certidões de tomadores de recursos com validade e chave de
autenticação para emissão e autenticidade via web;
3.26. Controle dos recursos do Fundeb e demais fontes de recursos e convênios, com a
emissão dos relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Paraná. Lançamentos
gerados automaticamente, sem a necessidade de redigitação;
3.27. Controle da programação financeira, por grupos de conta definidos pela entidade,
registrando os atos de definição da programação financeira, garantindo que não seja
empenhado mais do que a programação permite, mesmo que exista saldo
orçamentário disponível;
3.28. Integração entre os módulos;
3.29. Importação dos dados gerados pelo Sistema de Tributação, gerando reconhecimento
prévio dos direitos a receber (ativo), lançamento contábil de inscrição de créditos em
dívida ativa, realização da receita controlando se o crédito estava reconhecimento
previamente ou não, com possibilidades de estornos conforme metodologia da
prestação de contas do tribunal.
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3.30. Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita orçamentária e extra) e
despesa extra orçamentária diretamente do sistema de folha de Pagamento, bem
como os lançamentos patrimoniais de reconhecimentos dos passivos (13 salário,
férias, etc.).
3.31. Controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma base de
dados;
3.32. Geração de dados para outras entidades de controle com exportação para;
3.32.1.1. Secretaria de Receita Previdenciária;
3.32.1.2. Receita Federal;
3.32.1.3. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
3.32.1.4. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
3.33. Registro - "log" - das transações realizadas por operador;
3.34. Todas as entidades devem estar na mesma base, permitindo a emissão de relatórios
consolidados;
3.35. Possibilitar o início da execução do exercício em fases, mesmo que o anterior não
esteja encerrado;
3.36. Parametrização de assinaturas por unidade orçamentária, nas notas de empenho,
liquidação, pagamentos e seus respectivos estornos;
3.37. Parametrização de Ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para vinculação
automática na geração do empenho, permitindo alteração quando necessário;
3.38. Importação, processamento e geração da Matriz de Saldos Contábeis para o Siconfi
3.39. Contabilização automatizada dos contratos
3.40. Controle de prestação de contas de adiantamento
3.41. Processo de compensação/conciliação automatizada
3.42. Controle de movimentação de estoque do almoxarifado
3.43. Controle de cadastro e movimentação de bens patrimoniais
3.44. Cadastro da comissão de bens patrimoniais
3.45. Inventário de bens
3.46. Emissão dos termos de responsabilidade, carga, baixa e transferência de bens
3.47. Configuração de assinaturas por formulário (Nota de Empenho, Nota de Liquidação,
Nota de Pagamento, etc);
3.48. Editor de documentos que permite criar documentos com texto padrão, mesclando as
informações que corresponde ao processo através de Tags;
3.49. Emissão do demonstrativo do orçamento criança por órgão e unidade, fonte de
recurso, função e subfunção e projeto/atividade;
3.50. Contabilização automatizada dos atos potenciais passivos através da configuração
contábil nos contratos;
3.51. Cadastro das notas explicativas;
3.52. Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos pelo fim de vigência de forma
automática;
3.53. Cadastro dos atos de correção monetária com correção automatizada das receitas
e/ou despesas conforme o índice de correção aplicado;
3.54. Geração automatizada do ato de programação financeira e cronograma mensal de
desembolso conforme configurado nas receitas e despesas;
3.55. Pesquisa em tela das movimentações e estornos de movimentações bancárias;
3.56. Cadastro das transferências entre conta bancárias com emissão da nota de
transferência e da nota de estorno de transferência;
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3.57. Compensação automatizada através da seleção de vários movimentos e estornos de
movimentos no período informado;
3.58. Conciliação automatizada de todos os movimentos/estornos não compensados;
3.59. Fechamento automatizado da compensação e da conciliação de todas as contas
bancárias que não tiveram movimento no período;
3.60. Balancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de recurso
3.61. Lançamento automatizado da receita através de parâmetros de conta,% de rateio da
fonte e banco, previamente configurados;
3.62. Acompanhamento do empenho através da tela indicando os movimentos realizados
(liquidação, pagamentos, estornos);
3.63. Controle rigoroso do saldo da dotação, permitindo empenhar dentro do limite
previsto/atualizado;
3.64. Controle cronológico de data e número na execução orçamentária
3.65. Consulta em tela de todos os empenhos de restos a pagar e seu respectivo saldo
implantado no exercício; consulta ao extrato do empenho com saldo a pagar/liquidar
no exercício;
3.66. Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento, com reclassificação
contábil na despesa efetivamente realizada; e opção de anexar os documentos da
prestação de contas;
3.67. Geração automatizada do empenho integrada ao sistema de licitação através do
número da requisição
3.68. Vinculação da meta e do recurso realizado das iniciativas do PPA na execução
orçamentaria
3.69. Previsão de retenção automatizada na liquidação com controle de saldos e efetivação
no pagamento;
3.70. Relatórios de apoio para preenchimento da declaração das contas anuais DCA:
Balanço Patrimonial, Receitas Orçamentárias, Despesas Orçamentárias, Despesa por
Função, Execução de Restos a Pagar, Despesa por Função – Execução de Restos a
Pagar, Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial;
3.71. Possibilidade de integração de outras entidades para exportação da Matriz de saldos
contábeis (MSC).
3.72. Processamento, exportação e importação da Matriz de saldos contábeis (MSC);
3.73. Balancete e razão contábil da matriz de saldos contábeis;
3.74. Permitir elaborar menus personalizados, vinculado ao operador.
4. MÓDULO LICITAÇÃO E COMPRAS
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Cadastro de fornecedores e contas de despesa compartilhados com a contabilidade.
Não deve existir cópias, mas acesso simultânea à mesma base de dados;
Cadastro de produtos e serviços classificados em grupos e subgrupos;
Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as indicações das
dotações orçamentárias – órgão, unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa,
fonte de recursos e complemento da natureza – respeitando os saldos orçamentários;
Abertura dos processos de compras com o acompanhamento de seus andamentos
em todo o processo, desde a requisição até o pagamento;
Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se o processo
não for deferido;
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4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

Possibilidade de acompanhar a situação da dotação (interligado com o sistema de
orçamento), lançando previsões na fase inicial do processo, e acompanhamento até
a fase de compras/empenho.
O status do processo de compra ou do processo licitatório, permitindo à pessoa
interessada consultar a real situação e o local onde se encontra, deve ser consultado
a partir da solicitação de compra original, tornando desnecessário conhecer os demais
números de processo, bastando ter em mãos o número da solicitação original;
Cadastro de licitações com geração dos editais;
Geração dos editais e demais documentos, a partir de modelos pré- definidos;
Os modelos devem ser alterados pelos operadores;
Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada documento,
guardando em base todos os modelos criados;
Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as informações de
processos e/ ou licitações, com dados de itens, contas e outros que sejam inerentes
ao documento;
Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados,
permitindo uma rápida recuperação no momento em que for necessário;
Geração dos editais, anexos de demais documentos a partir de modelos pré-definidos
com a gravação na base de dados dos documentos emitidos;

4.15.
4.16. Cadastro de propostas com a emissão de mapa de apuração e indicação de
vencedores;
4.17. Leitura de propostas a partir de meio magnético com geração automática dos mapas;
4.18. Apuração das propostas por avaliação global, por lote, por item, podendo ser pelo
menor valor ou pelo maior desconto;
4.19. Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos os lances,
preservando todas as rodadas até a seleção do vencedor;
4.20. O sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pela entidade para
procedimento de formação de preços para fixação do valor máximo nos processos
licitatórios.
4.21. Possibilitar a aplicação dos benefícios concedidos às ME/EPP e critérios de
regionalização definidos em legislação aplicável.
4.22. Modalidade registro de preços, com o controle das quantidades licitadas/adquiridas;
4.23. Deve ser possível adquirir certa quantidade de produtos de um fornecedor e o restante
de outro, mesmo que de proposta menos vantajosa, quando o vencedor se
compromete a vender apenas uma parte do licitado.
4.24. Controle dos contratos, armazenando os documentos, e controlando vencimentos e
saldos de quantidade e valor;
4.25. Possibilidade de emissão de requisições de empenhos com integração com a
Contabilidade e no momento do empenho, só é necessário informar o número da
requisição correspondente buscando automaticamente todas as informações
necessárias.
4.26. Publicação dos contratos na Internet no site da Entidade através do Portal da
Transparência;
4.27. Publicação dos editais e seus anexos na Internet, bem como as atas e documentos
pertinentes, permitindo o download destes;
4.28. Controle de Requisição de compras.
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5. MODULO RECUSROS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.

Possuir cadastro de pessoas públicas, como: servidores, comissionados, agentes
políticos, celetistas, estagiários, jovem/menor aprendiz, conselheiro tutelar,
aposentados, pensionistas controlando a situação destes;
Possuir cadastro de dependentes; (EXCLUÍDO)
Possuir o cadastro e controle de funções gratificadas;
Possuir o cadastro de afastamentos e controle financeiro, como por exemplo,
atestados, licença maternidade, auxilio doença, licença sem vencimento.
Permitir o lançamento das férias controlando o período aquisitivo, período de fruição,
opção de adiantamento do 13º salário e abono pecuniário.
Possuir cadastro de verbas tipo vantagens, base de cálculo, patronal e descontos.
Permitindo a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores matemáticos
(adição, subtração, multiplicação e divisão).
Possuir cadastro do tempo de serviço anterior, permitir consultar aos tempos serviço
anterior com opção de somar ao tempo de serviço atual;
Possuir cadastro de cargos, com controle de permissão para lançamento de horas
extras, adicional noturno, plantões diurno e noturno e extinção do cargo;
Possuir o cálculo automático do redutor constitucional a partir da soma dos valores
percebidos nos diversos vínculos do servidor, lançando a retenção do teto.
Possuir cadastro de grupo e tabelas de níveis salarias conforme plano de cargos e
carreiras;
Possuir cadastro de jornada de trabalho;
Possuir cadastro de tipos de previdência e suas tabelas de vigência respectivas,
permitindo a gestão de dois ou mais regimes de previdência própria;
Possuir cadastro de agentes de integração para controle e vinculação com os
estagiários;
Possuir cadastro de beneficiários de pensão alimentícia com possibilidade
configuração de fórmula para processo automático ou a opção de processo manual
para o cálculo dos valores;
Possuir a parametrização do recolhimento da previdência sobre o cargo efetivo,
quando o servidor for nomeado num cargo em comissão;
Possuir cadastro de forma individual e coletiva de férias, com o controle das regras
conforme parametrização (afastamento por doença, faltas, etc);
Possuir o cadastro de rescisão e rescisão complementar e a emissão do termo de
ambas;
Possuir cadastro e controle da licença prêmio;
Possuir cadastro de outros vínculos empregatícios do servidor para controle das
contribuições para a previdência social geral;
Possuir o controle de margem consignável;
Possibilitar a execução de cálculos e simulações conforme o tipo de movimentação,
por exemplo, adiantamento, mensal, décimo terceiro, férias, rescisão;
Possibilitar a parametrização para o pagamento do 13º com opção de pagamento
parcelado e diferentes regras de cálculo de acordo com o regime de trabalho.
Possuir Memória / Log de cálculo;
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5.24. Possuir a segurança das informações, não permitindo a alteração dos dados
cadastrais caso exista cálculo executado;
5.25. Possuir visualização e impressão de demonstrativo de pagamento (holerite);
5.26. Possibilitar a geração da remessa bancária conforme o layout do banco conveniado
com a Prefeitura;
5.27.
5.28. Gerar arquivos para integração com o Módulo de Contabilidade Pública;
5.29. Gerar arquivos para integração com o ponto eletrônico de forma manual e automática;
5.30. Possibilitar o lançamento e importação do arquivo de consignados, controlando os
descontos em folha de pagamento de forma automática.
5.31. Possibilitar a importação do arquivo com os apontamentos gerados
5.32. Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGED, RAIS, SEFIP, DIRF,
SIOPE e MANAD;
5.33. Gerar os arquivos para o SIAP referente aos módulos Folha de Pagamento e Histórico
Funcional conforme layout do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
5.34. Gerar os arquivos para atender o cálculo atuarial;
5.35. Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento, comprovante de
rendimento, ficha funcional e recibo de férias;
5.36. Gerar a guia para o Fundo de Previdência Municipal;
5.37. Permitir customização de documentos modelos emitidos pelo sistema;
5.38. Atender as exigências do E-social referente a qualificação cadastral;
5.39. Possuir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o formulário e o cadastro
da avaliação de desempenho com o cálculo da nota final;
5.40. Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo do cadastro com o
servidor;
5.41. Possuir progressão salarial automática, listando servidores que foram e não
concedidos a progressão;
5.42. Gerar automaticamente o complemento de salário mínimo vigente para servidores
com salários inferiores.
5.43. Possibilitar o cálculo ou a simulação do cálculo individual por pessoa física da folha
de pagamento.
5.44. Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento gerando em formato
planilha com as verbas calculadas.
5.45. Possibilitar gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, através
de homologação, cancelamento e exclusão de cálculos.
5.46. Possibilitar o processo de progressão automática dos níveis salariais através de
configurações prévias.
5.47. Possibilitar o processo de Controle da Licença-Prêmio através de configurações
prévias.
5.48. Possibilitar o processo de criação manual de Documentos disponibilizando dados
cadastrais específicos do RH para sua manipulação.
5.49. Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam executados em um
Gerenciador de Tarefas.
5.50. Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado por matrícula.
5.51. Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em uma única verba a ser
visualizada no contracheque.
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5.52. Permitir a manipulação de fórmulas pelo usuário das verbas a serem calculadas,
através de funções previamente disponibilizadas.
5.53. Permitir a manipulação das verbas vinculadas e autorizadas ao servidor a serem
calculadas.
5.54. Permitir a criação de agrupadores pelo usuário, visando a formação de bases de
cálculo para auxiliar no cálculo das verbas.
5.55. Permitir que o cálculo de uma determinada verba seja atribuída a matrículas de
servidores ou a um tipo de servidor.
6. MODULOS CONTROLE DE FROTAS
6.1. Cadastro de Veículos/Máquinas integrado ao Patrimônio.
6.1.1. Os veículos ou máquinas sob controle do sistema de frotas devem estar previamente
cadastrados no sistema de patrimônio e não devem ser gravados novamente no
sistema de frotas;
6.1.2. Os valores de aquisição, depreciação e baixa não podem ser digitados no sistema de
frota, mas devem ser consultados por este sistema;
6.1.3. Os veículos devem ser classificados por espécie/marca/modelo;
6.1.4. Deve haver um cadastro de categoria de habilitação mínima para utilização do veículo.
6.2. Cadastro de motoristas integrado ao cadastro de pessoas e servidores.
6.2.1. O motorista está inserido no mesmo cadastro de pessoas da contabilidade, com sua
matrícula do RH e não deve haver duplicidade de cadastro;
6.2.2. Cadastro de habilitação dos motoristas com controles de vencimento;
6.2.3. Controle de pontuação de infração. Cadastro das pontuações/situação da CNH
consultadas através do site do DETRAN, com a pontuação conferida de acordo com
o tipo de infração.
6.2.4. Cadastro de Cursos adicionais e vinculação com os motoristas
6.3. Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de contabilidade com classificação
por atividade (abastecimento, lavagem, manutenção, etc);
6.4. Cadastro de acessórios.
6.4.1. Integrado com o cadastro de produtos do sistema de licitações e compras;
6.4.2. Individualização dos acessórios, atribuindo um código para cada peça, permitindo seu
rastreamento;
6.4.3. Controle da localização de cada acessório nos veículos;
6.4.4. Controle da validade de cada acessório, indicando sua troca, reparo ou recarga.
6.5. Controle de abastecimento.
6.5.1. Pode ser externo, em postos contratados por licitação ou eventual, ou interno, na
bomba do Município;
6.5.2. O combustível é um produto cadastrado no sistema de licitações e compras;
6.5.3. Quando o abastecimento se dá por licitação, deve proporcionar o controle de saldos,
impedindo o abastecimento fora dos limites.
6.5.4. As licitações de combustíveis são gravadas apenas no sistema de licitações e
compras e devem apenas ser consultadas no sistema de frotas;
6.5.5. Deve indicar as médias de consumo e preços unitários de abastecimento por veículo;
6.6. Cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e lançamento das ordens
serviço controlando os consumos;
6.7. Controles de utilização de veículo por:
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6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
6.8.

Motorista;
Destino;
Período;
Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;
Ocorrências diversas;
Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o cadastro de produtos do sistema de compras e
licitações, individualizando cada pneu;
6.9. Controle de localização dos pneus por veículo e posição;
6.10. Controle das datas de recapagens dos pneus;
6.11. Rastreamento da frota
6.11.1.
Cadastro dos equipamentos de rastreamento com identificação do veículo em
que está instalado;
6.11.2.
Coleta dos dados transmitidos através de GPRS, via UDP;
6.11.3.
Visualização da posição de todos os veículos da frota em mapa;
6.11.4.
Visualização de rota percorrida por determinado veículo em mapa, com
indicação de variação de velocidade com datas e horários de cada medição.
6.11.5.
Os dados devem ser armazenados diretamente em servidor próprio da
prefeitura e nunca em servidor do fabricante do aparelho;
6.11.6.
Provisoriamente, enquanto o Município não disponibiliza estrutura se servidor
e internet para receber estes dados a comunicação pode ser feita com outro servidor,
mas os dados devem ser sincronizados com a prefeitura em no máximo uma hora
após a recepção. Assim que a administração providencie a estrutura necessária, o
histórico de rastreamento deve ser repassado imediatamente ao Município.
6.12. Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-PR);
6.13. Relatórios
6.13.1.
Abastecimentos de veículos: cálculo de preço médio por litro, média de
consumo por veículo, modelo, marca, espécie;
6.13.2.
Análise de consumo de combustível em ordem decrescente de consumo por
modelo de veículo;
6.13.3.
Despesas dos veículos: todas as despesas referentes a um período
(abastecimentos, impostos, manutenção);
6.13.4.
Utilização dos Veículos: período, motorista, destino.
6.14. Em todos os casos em que é exigido apenas consulta de dados gerados por outro
subsistema, tal obrigatoriedade deve-se a manter os dados em local único, evitando
a existência de divergências entre cadastros;
6.15. Sistema deve rodar em ambiente Web – internet e intranet.
7. MODULO PORTAL DA TRANSPARENCIA
7.1.
7.2.
7.3.

Deve utilizar o mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de
realizar cópias periódicas ou processamento em lote;
Deve atender a LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 e a LEI Nº
12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
Deve permitir as consultas:
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7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidações e pagamentos,
incluindo as retenções efetuadas, consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
Relatório da execução orçamentária em conformidade com a Lei 4.320/64
Relação de salários por função;
Todos os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer documento gerado
nas licitações pode ser divulgado imediatamente após a geração, sem a necessidade
de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas;
Permitir acesso às informações de forma consolidada e por Entidade gestora
municipal.
Permitir consulta de informações com filtro por Período
Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade de digitação,
exportação ou importação de dados.
Disponibilizar na emissão dos relatórios, a data de atualização das informações
presentes no documento;
Possibilitar contagem de acessos, onde informe a quantidade de usuários que
visualizou ao portal da transparência;
Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários;
Exibe ao usuário o Caminho de páginas percorridas durante o seu acesso;
Permitir a emissão dos relatórios em vários formatos

8. MODULO CONTROLE INTERNO
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Cadastro dos servidores do controle interno, integrado com o cadastro de pessoas e
servidores da Contabilidade.
Cadastro dos servidores das secretarias nomeados para responder ao controle
interno;
Cadastro de atribuições dos servidores;
Cadastro de Normas e Procedimentos (através do cadastro de procedimento base);
Cadastro de atividades do controle interno (procedimentos) com as seguintes
características:
Descrição das atividades;
Aplicação de questionários de avaliação;
Controle do local (secretaria) de aplicação e periodicidade de avaliação;
Anexos de comprovantes/justificativas;
Registro da análise/parecer do controle interno;
Consulta
das pendências: atividades em
andamento, questionários em
aberto;
Registro de todas as mensagens trocadas entre os membros do Controle Interno e os
responsáveis nos locais;
Relatórios gerenciais:
Relação das atividades executadas;
Estatísticas dos questionários de avaliação;

9. MODULO TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA
9.1.

Cadastro geral de contribuintes, integrado com a contabilidade, permitindo que uma
pessoa possa ter somente um cadastro em toda a prefeitura;
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9.2. Cadastro de imóveis, com os campos configuráveis pela prefeitura;
9.2.1. Um terreno pode ter várias construções, sem a necessidade de cadastrar imóveis
diferentes;
9.2.2. Um imóvel pode ter vários proprietários, mantendo o histórico das alterações;
9.2.3. Calcula fração ideal do terreno;
9.2.4. Mantém a memória de cálculo do IPTU e das Taxas realizadas pelo sistema no
momento do lançamento;
9.2.5. Permite anexar documentos e imagens ao cadastro;
9.3. Cadastro de empresas e autônomos. As empresas são classificadas pelo CNAE e os
autônomos pela tabela de CBO;
9.4. Cadastro do contrato social das empresas, controlando os sócios e suas participações
e mantendo o histórico das informações;
9.5. Histórico de anotações e observações por imóveis e empresas ou contribuinte,
podendo configurar emissões de alerta ou restrições de acesso à CDA;
9.6. Lançamento de IPTU, taxas de serviços urbanos, ISSQN, taxas de exercício de poder
de polícia, contribuição de melhorias e receitas diversas. Os lançamentos devem ser
precedidos de simulações que não interferem na dívida ou nas tabelas ativas. A partir
de uma simulação é possível realizar o respectivo
9.7. Emissão de carnês - com código de barras padrão Febraban ou fichas de
compensação e controle de recebimentos com caixa automatizado e integração com
Contabilidade;
9.8. Exportação de carnês em formato de arquivo para impressão em gráficas
especializadas;
9.9. Exportação de carnês e documentos de arrecadação para Cobrança Registrada;
9.10. Instituições bancárias: O sistema deve permitir que a importação e processamento do
arquivo de retorno bancário, referente ao pagamento de créditos devidos a
Administração Municipal;
9.11. Baixas a partir de arquivo de retorno dos bancos;
9.12. Baixas lançadas e atualizadas "on-line" permitindo a impressão de negativas no
instante seguinte ao registro do pagamento, sem processamentos "em lote" e sem
dados redundantes.
9.13. Deve ser possível inscrever em dívida ativa por contribuinte, por exercício/tributo;
9.14. Configuração de tabelas de acordo com a legislação tributária do Município;
9.15. Atualização monetária, juros e multa calculados no momento da utilização, sem a
necessidade de processamento periódico com a parametrização da forma de
acréscimos pelo administrador.
9.16. Possibilidade de efetuar tantos parcelamentos ou reparcelamentos quantos a
legislação municipal permitir, sem a perda dos históricos;
9.17. Permitir parametrização das diversas formas de parcelamentos/REFIS;
9.18. Permitir simulação de parcelamento/negociação da dívida antes da efetivação do
mesmo;
9.19. Emissão de extratos analíticos consolidados por contribuinte, incluindo saldo pago,
devedor, revisado ou cancelado;
9.20. Exportação de arquivo do diário de arrecadação integrado com a contabilidade nos
moldes definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
9.21. Possibilidade de o contribuinte emitir certidões na Internet;
9.22. Referente aos parcelamentos, o sistema deve:
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9.23. Permitir parametrizar faixas de valores por quantidade de parcelas e os descontos
correspondentes de cada faixa;
9.24. Configurar valor mínimo por parcela;
9.25. Permitir configurar parâmetros para revogação de parcelamentos vencidos;
9.26. Boletim de cadastro de Imóvel, BCI - detalhada e simplificada, gerado individual e
coletivo.
9.27. Cadastro de Imóveis Rurais
9.28. Possibilidade de parametrizar alíquotas de cálculo de ITBI considerando valor do
financiamento do imóvel ou faixas de valores;
9.29. No lançamento, o valor do ITBI pode sofrer descontos legais ou incidência de taxas
específicas;
9.30. Emissão de certidão de quitação de ITBI;
9.31. Possibilidade de registrar nova posse de forma automática, no momento do
pagamento do ITBI;
9.32. Alerta de débitos de pessoa física no cadastro de quadro societário da empresa
9.33. Cadastro de observações restritivas que geram bloqueio de certidão ou notificam o
operador quando realiza consulta no atendimento ao contribuinte;
9.34. Emissão de documentos de cobrança administrativa ou judicial;
9.35. Controle de cobrança de dívida via processo de cobrança judicial;
9.36. Controle de autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF);
9.37. Permite cobrança de taxa de lixo através de convênio com a Sanepar;
9.38. Livro fiscal eletrônico integrado com Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
9.39. Tela de atendimento ao contribuinte que permita através de um único local o acesso
a diversas funcionalidades, tais como consulta de saldos, emissão de extratos,
geração de guia para quitação de saldo devedor, lançamento de tributos avulsos como
ITBI e guias de arrecadação em geral, certidão de débitos municipais, parcelamento
ou reparcelamento de saldo devedor;
10. MODULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS
10.1. Plataforma tecnológica:
10.1.1.
Banco de dados relacional que garanta a integridade relacional e o controle de
transações. Ao levantar exceções o banco não deve abortar automaticamente a
transação, mas deixar que o sistema decida se deve prosseguir ou efetuar um
“rolback”;
10.1.2.
Todas as senhas devem ser criptografadas;
10.1.3.
Deve ser registrado nas atualizações efetuadas sobre cadastros e
movimentações, o código do operador, data/hora da operação e o tipo de operação
realizada (inserção ou alteração);
10.1.4.
Deverá ser mantido um registro (log) de todos os erros (exceções) que ocorram
durante a execução do sistema;
10.1.5.
Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema por meio de
certificados digitais, com raiz da infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICPBrasil);
10.1.6.
As telas de pesquisa deverão exibir seus resultados em HTML e PDF;
10.1.7.
Deverá ser mantido um registro (Log) de todas as ações dos operadores com
identificação do operador, da ação, data e hora da ação;
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10.1.8.
Atendimento ao emissor por e-mail indicado no site;
10.1.9.
Possibilitar a edição do formulário da Ficha de Solicitação de Acesso pelo
administrador do sistema;
10.1.10.
O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana – 24x7,
com disponibilidade mínima garantida de 99%, apurada mensalmente, durante todos
os meses de utilização do ambiente tecnológico, com tolerância a falhas e
contingência operacional;
10.1.11.
O modulo Nota Fiscal Eletrônica deverá ficar hospedado em Data Center da
proponente que garanta:
10.1.11.1. Segurança de acesso ao seu banco de dados na rede interna, por meio do controle
de autorizações do banco de dados;
10.1.11.2. Detecção de invasão;
10.1.11.3. Proteção contra fogo (detecção precoce e combate);
10.1.11.4. Proteção contra água (local não sujeito a inundações);
10.1.11.5. Monitoramento
CFTV (câmeras
day-night
com
possibilidade
de
acompanhamento remoto por Internet;
10.1.11.6. Redundância de link;
10.1.11.7. Redundância de energia elétrica;
10.1.11.8. Redundância de ar condicionado.
10.2. Funções:
10.2.1.
Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração sequencial crescente
controlada pela Prefeitura, devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela
legislação tributária municipal;
10.2.2.
Deverá haver controle de autorizações de emissão de RPS’s
10.2.2.1. A empresa deverá solicitar autorização para utilizar os RPS’s, indicando o número de
recibos que irá utilizar;
10.2.2.2. Por parâmetro de configuração, o sistema deverá liberar automaticamente a
quantidade parametrizada desde que o contribuinte tenha utilizado pelo menos 50%
dos RPS’s já autorizados, caso contrário a liberação necessitará de ação do
administrador;
10.2.2.3. RPS’s emitidos erroneamente deverão ser cancelados, caso contrário estes números
ficarão em aberto, impossibilitando a liberação automática de novas autorizações;
10.2.2.4. Deve ser possível a emissão de blocos eletrônicos de RPS’s de maneira que fique
claro quais foram utilizados, quais foram cancelados e quais estão livres para uso.
10.2.3.
Permitir o controle de acesso ao sistema através de senha.
10.2.3.1. Permitir a definição de papeis para pessoa jurídica, pessoa física e administrador.
Sendo pessoa jurídica as empresas, pessoas físicas os usuários das empresas e
servidores, administrador os servidores da Prefeitura responsáveis pelo
gerenciamento dos usuários, parametrização do sistema e apuração do ISSQN por
empresa;
10.2.3.2. Deve permitir ao administrador configurar o acesso dos usuários ao sistema, liberando
ou bloqueando acesso às telas;
10.2.3.3. As opções do menu para as quais o usuário logado não tenha acesso não deverão
ser exibidas.
10.2.4.
Permitir a solicitação de acesso dos contribuintes cadastrados ou eventuais
pela web, através de formulário próprio;
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10.2.5.
Permitir parâmetros como: dados de email, obrigatoriedade ou não do
CPF/CNPJ do tomador da nota no momento da emissão;
10.2.6.
Permitir a inclusão da logo da empresa, contador, lista de serviços de acordo
com a LC 116/2003 no momento do cadastramento da empresa;
10.2.7.
Possibilitar ao prestador visualizar seus clientes. Cada prestador deve poder
manter um cadastro de clientes próprios, de maneira a proporcionar meios de
pesquisa mais rápidas que uma procura entre todos os CNPJs cadastrados no
sistema;
10.2.8.
Possibilitar ao prestador vincular usuários ao seu cadastro;
10.2.9.
Permitir a autorização de emissão de NFS-e;
10.2.10.
O sistema deve permitir a emissão de Notas Fiscais com mais de um serviço
na mesma nota, mesmo que com alíquotas diferentes entre si;
10.2.10.1. No caso de Notas com alíquotas diferentes o sistema deve calcular corretamente o
Imposto a pagar.
10.2.10.2. Os itens de serviço da Nota terão as alíquotas cadastradas na lista de serviços, não
sendo possível a alteração pelo emissor se o Imposto for devido no Município;
10.2.10.3. O sistema deve controlar o imposto a ser pago no Município e o pago no domicílio do
tomador do serviço, fazendo as compensações no momento da geração das guias de
recolhimento; 3.15.2.10.4. Se houver retenções e ou deduções, estas deverão ser
informadas no momento da emissão da Nota Fiscal;
10.2.10.4. O CNPJ ou o CPF do tomador deverá passar por validação de dígito, impedindo o
prosseguimento caso não seja válido;
10.2.10.5. Por decisão do administrador poderá ser aceito tomador sem identificação de
documento;
10.2.10.6. Caso o tomador esteja cadastrado no sistema, o prestador não poderá alterar os
dados existentes;
10.2.10.7. Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal e Cancelamentos deve ser
configurável pelo administrador
10.2.11.
O sistema deverá permitir o cancelamento de NFS-e;
10.2.11.1. Somente as notas dentro da competência atual poderão ser canceladas exigindo o
motivo do cancelamento;
10.2.11.2. O motivo do cancelamento deverá constar do rodapé da nota cancelada;
10.2.11.3. No cancelamento deve ser enviado um e-mail para tomador.
10.2.11.4. Após a competência estar fechada - quando o administrador define que não podem
mais ser acrescentadas notas e a guia deve ser gerada -a única forma de cancelar
uma Nota Fiscal emitida dentro da competência fechada é com a intervenção do
administrador, com o registro da ocorrência e o motivo da exceção.
10.2.12.
Apuração do ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou recebidas, com os
devidos valores de Imposto a pagar ou a recolher, podendo ser emitido por
competência (mês e ano) ou por exercício (ano);
10.2.13.
Deverá existir a opção de visualização do bloco eletrônico das notas de um
prestador para os administradores;
10.2.14.
Emissão das Guias de Recolhimento somente a partir do dia em que o
administrador definir como o fechamento da competência;
10.2.14.1. Ao fechar a competência, conforme parâmetro definido pelo administrador, não será
mais possível emitir, receber ou cancelar Notas para a referida competência.
10.2.15.
Permitir consultas por Prestador, número da NFS-e/RPS, período de emissão;
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10.2.16.
Permitir emissão de carta de correção. Quando da emissão da carta de
correção, esta será anexada imediatamente no arquivo PDF da imagem da nota
original;
10.2.16.1. Ao entrar na tela de carta de correção o contribuinte deve receber uma mensagem
informativa a ser redigida pelo administrador, que deve ser persistida em base de
dados, podendo ser alterada a qualquer momento. Tal mensagem deve ser impressa
no campo observações da carta de correção e deve fazer parte do PDF da Nota;
10.2.17.
Permitir a consulta de autenticidade da NFS-e;
10.2.18.
Relatórios como: Evolução da arrecadação geral e por prestador, prestador que
não emitiu GR, prestador sem informação de movimento, resumo do movimento,
apuração do ISS, bloco eletrônico, relatório de retenções, ocorrências;
10.3. Integração com o modulo SISTEMA TRIBUTÁRIO quando do mesmo fornecedor do
Nota Fiscal Eletrônica. É responsabilidade do contratado a integração entre o Sistema
de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e o Sistema Tributário.
10.3.1.
Empresas do Município - é responsabilidade do sistema Tributário manter
atualizados os dados referentes às empresas do Município e fazer o envio para
sistema Nota Fiscal Eletrônica;
10.3.2.
Empresas fora do Município – os dados serão mantidos em ambos os sistemas
e deve haver comunicação para manter os dois atualizados;
10.3.3.
Tomadores de serviço – devem ser cadastrados nos dois módulos e existir uma
comunicação para manter os dados sempre atualizados;
10.3.4.
O cadastro de serviços e alíquotas do Município, conforme Lei Complementar
nº 116/03, será cadastrado e atualizado no sistema Tributário e enviado para o modulo
de Nota Fiscal Eletrônica;
10.3.5.
As guias de recolhimento serão geradas no modulo de Nota Fiscal Eletrônica e
recebidas no sistema Tributário, sem gerar conflito entre ambos;
10.3.6.
O livro de apuração do ISS eletrônico deverá ser enviado pelo modulo Nota
Fiscal Eletrônica para o sistema Tributário, contendo detalhamento de todas as notas
emitidas pelo prestador, com os serviços classificados com suas respectivas alíquotas
10.3.7.
A comunicação entre o sistema Tributário e o sistema Nota Fiscal Eletrônica
deverá ser pela Internet, com o uso do protocolo SSL garantindo um duto de
comunicação seguro, com identificação do servidor e do cliente através de certificados
digitais, eliminado a necessidade de identificação do usuário através de nome ou
código do usuário e senha;
10.3.8.
O modelo de comunicação deverá seguir o padrão de Web Services definido
pelo WS-I Basic Profile. A troca de mensagens entre os dois módulos deverá ser
realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão
Style/Enconding: Document/Literal, wrapped;
10.3.9.
As mensagens enviadas aos serviços de integração do Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica deverão ser documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e deverão
ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do
estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor da nota fiscal
eletrônica;
10.3.10.
Como contingência o Município pode enviar e receber arquivos, no mesmo
padrão e formato que os utilizados pelos web services, diretamente na página do
sistema do NFS-e.
10.4. Integração com sistema dos contribuintes.
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10.4.1.
Por meio de Web Service, o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas
(NFS-e) deverá disponibilizar uma série de interfaces para troca de mensagens XML
assinadas digitalmente (utilizando certificados ICP-Brasil);
10.4.2.
Estas interfaces podem ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes,
permitindo que as empresas integrem seus próprios sistemas de informações com o
Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS- e);
10.5. A documentação referente à troca de informações entre o sistema de NFS-e e o
contribuinte deverá ser mantida atualizada no portal do NFS-e;
10.6. Como contingência o contribuinte pode enviar e receber arquivos, no mesmo padrão
e formato que os utilizados pelos web services, diretamente na página do sistema do
NFS-e.
11. Módulo Tramitação de Processos e Protocolo
11.1. Sistema deve rodar em ambiente WEB;
11.2. Cadastro de locais, setores e departamentos, unificado com a Contabilidade;
11.3. Cadastro dos funcionários (servidor público) relacionando aos seus locais de trabalho,
utilizando o mesmo cadastro de pessoas da Contabilidade – Cadastro único;
11.4. Definição dos assuntos dos processos, com opção de controle da tramitação ou não;
11.5. Definição da tramitação de um assunto, onde é possível informar o local de destino;
11.6. Definição de parâmetros para um estágio como: prazo de execução, se pode concluir,
se pode indeferir;
11.7. O processo deve automaticamente ser enviado ao ponto de início;
11.8. Um processo nunca pode ser enviado a local, ou encaminhado a etapa, que não esteja
definido como opção para recebê-lo na fase em que se encontra;
11.9. Somente processos definidos como podendo finalizar podem encerrá-lo.
11.10. Abertura de Processo pela Prefeitura ou pela internet, acesso direto pelo requerente;
11.11. Rotina para avaliação de processos abertos pela internet com controle de atualização
cadastral;
11.12. Somente os processos avaliados e julgados procedentes podem ser abertos no
protocolo geral;
11.13. Caso os dados do requerente sejam divergentes dos dados que constam da base da
Prefeitura, a atualização dependerá da aprovação de servidor com direitos para tal.
11.14. Envio de e-mail para o requerente através da abertura do processo pela internet, ou
ainda pelo processo de abertura pela Prefeitura;
11.15. Impressão da Ficha do Processo, com toda a tramitação;
11.16. Impressão do Protocolo de Entrega em duas vias, sendo uma via para Prefeitura e a
outra para o requerente, em mini-impressora;
11.17. Impressão de Etiquetas com o número do protocolo, nome do requerente e assunto,
utilizando formulário de etiquetas disponível no mercado;
11.18. Pesquisa de processos, com filtros de pesquisa: Processos do operador logado,
período, assunto e situação do processo;
11.19. Encaminhamento de processo considerando o controle de tramitação ou não;
11.20. Possibilidade de indeferir ou concluir um processo se o estágio atual permitir;
11.21. A consulta de processos pela Internet deve exigir, além do número do protocolo, o
CPF ou CNPJ e, para os processos abertos pela Internet, o endereço de e-mail do
solicitante;
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11.22. Dados do requerente sigilosos, se o requerente solicitar;
11.23. Dados da ocorrência sigilosa, onde não será exibido na internet;
11.24. Envio de e-mail para o requerente com o número de seus processos.
11.25. Permitir a produção, edição, assinatura eletrônica e trâmite de documentos dentro do
próprio sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos,
permitindo atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo
processo, ainda que distantes fisicamente, reduzindo o tempo de realização das
atividades

12. OUTROS REQUISITOS
12.1
Os dados devem estar disponíveis para que os técnicos
da prefeitura possam realizar pesquisas, desenvolver programas para leitura e
eventual processamento, em modo nativo – sem a necessidade de exportação para
arquivos texto – preservando o compromisso de apenas leitura. As senhas para
acesso de leitura ao banco de dados devem ser repassadas aos técnicos da
Prefeitura, bem como os layouts dos arquivos.
12.2
Os programas devem possibilitar a emissão de
relatórios, formulários, guias, certidões e carnês em papel sem impressão, nas
impressoras (Jato de Tinta e laser) do Município. Sem a necessidade de confecção
de formulário contínuo;
12.3
Os programas devem “rodar” em rede, permitindo mais
de um usuário executar o mesmo procedimento simultaneamente, sem riscos de
travamento, corrupção de dados ou obtenção de informações erradas.
12.4
Para atender as necessidades da administração na
utilização dos equipamentos já existentes, os programas devem “rodar” em
plataforma Linux e Windows, sendo o ‘servidor’ em linux e os ‘clientes’ em windows,
sendo possível a comunicação entre os dois sistemas.
12.5
ADEQUAÇÃO AS NORMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
A Contratada deverá estar continuamente se adequando às alterações promovidas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná incidentes referentes às transmissões
de dados. Durante a utilização dos Sistemas, a qualquer tempo, se for constatado que
o programa não atende aos requisitos necessários para a perfeita realização dos
serviços propostos pela licitante ou que não se adequarem as exigências do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná referente à exportação de dados para o SIM-AM e
SIM-AP.

5.

5.1.

CRITERIOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Para aferir o cumprimento do objeto desta licitação serão
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avaliados por Comissão designada pela Administração todas as exigências e
requisitos enumerados nos subitens do Item 3 deste anexo sendo para cada subitem
atribuído a pontuação conforme anexo II
5.2.
Será declarado como não atendendo as especificações
do objeto deste edital os sistemas avaliados que não obtenham pontuação superior a
90% (noventa por cento) da pontuação máxima possível e também os que não
atendam qualquer dos requisitos estabelecidos no item 2.
6.
SERVIÇOS QUE A PROPOSTA DEVE PREVER
6.1.
Além do licenciamento de uso dos sistemas, no valor
proposto deverão estar inclusos:
6.2.
A instalação do software a ser executados por técnicos
da proponente para realização das conexões e acionamento dos comandos
necessários para deixar os programas funcionando nos equipamentos da Prefeitura
Municipal.
6.3.
Serviços de implantação a serem executados por
técnicos da proponente para configuração dos programas nos equipamentos da
Prefeitura Municipal, com preparação de bases de dados, testes, cadastro de dados
iniciais e valores de parâmetros conhecidos pelos programas.
6.4.
Treinamento na operação dos programas, para até 4
operadores por área de utilização dos programas.
6.5.
Suporte Técnico Operacional fornecido pelos técnicos
da proponente para solução de dúvidas de operação e ou saneamento de incorreções
nos programas através de telefone, Internet, acesso remoto, com atendimento
presencial quando solicitado.
6.6.
Atualizações de versão garantindo que a versão
instalada seja sempre a mais completa e atualizada que o proponente tenha disponível
no mercado e que atenda a legislação estadual e federal;
6.7.
A proposta deverá prever de forma englobada a
cobrança de todas as
despesas adicionais (deslocamento, quilometragem,
passagens, combustível, hospedagem, alimentação e horas técnicas, mesmo as
extraordinárias) para o cumprimento do Objeto desta Licitação.
6.8.
Suporte Técnico Operacional com a presença de
dois técnicos habilitados nas instalações da Prefeitura, por no mínimo 01 (um)
dia por semana por todo o horário de expediente, durante a vigência do contrato,
para manutenção do sistema, atualização, solução de dúvidas de operação e
saneamento de incorreções nos programas.
6.9.
Serviços de Migração de dados, utilizando-se dos
dados constantes no programa que tem sido utilizado pela Prefeitura, que
deverá ser realizado por equipe técnica da licitante, em número necessário de
técnicos para a sua completa realização e utilização no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos.

7.

OBSERVAÇÕES FINAIS
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7.1. Independentemente das especificações contidas neste Termo de Referência, a
licitante vencedora deverá promover adequação de seus sistemas sempre que este
mostrar-se incompatível com o registro de informações decorrentes de atos
administrativos que estejam em conformidade com o Direito.
8.

PRAZO DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência e Execução do contrato será de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogada a critério da administração, nos termos do art. 57, II da Lei
8.666/93.
Conselheiro Mairinck, 24 de agosto de 2020.

_________________________________________
Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

____________________
Ilton Aparecido Inacio
Presidente da Comissão

_______________________
Marcinio Messias
Secretario da Equipe de Apoio

__________________________
Anderson Ferreira de Siqueira
Equipe de Apoio

ANEXO II
NORMAS PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA
1.

1.3.

2.

AVALIAÇÃO TÉCNICA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
1.1.
A avaliação técnica será realizada pela comissão de licitação
após transcorrido o prazo para interposição de recursos referente a fase habilitatória ;
1.2.
A avaliação técnica será feita de maneira global, pelo conjunto
de todos os aplicativos licitados;
Cada item assinalado somará a pontuação apontada em cada módulo
1.4.
Será declarado como não atendendo as especificações do
objeto deste edital os sistemas avaliados que não atendam qualquer um dos requisitos
estabelecidos no item 3 deste anexo.
AVALIAÇÃO TÉCNICA PELA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA:
2.1.
Declarado o vencedor da avaliação técnica pela Comissão de
Licitação, este será convocado para realizar a apresentação do sistema informatizado
à Comissão designada especialmente para este fim, que verificará se os aplicativos
ofertados cumprem os requisitos estabelecidos no edital.
2.1.1.
É de inteira responsabilidade da proponente todas as
providencias com relação aos equipamentos necessários, tais como computador e
data show, para adequada apresentação do sistema à comissão designada;
2.1.2.
A comissão designada determinara o local, dia e horário em
que deverá ocorrer a apresentação, e que não poderá ultrapassar o período máximo
de 08 (oito) horas;
2.1.3.
Havendo dificuldade operacionais, poderá ser designada nova
data para avaliação do sistema.
A Comissão Especial Designada emitirá Relatório com suas considerações e
encaminhará à Comissão de Licitação que publicará o resultado, abrindo prazo para
interposição de recursos da Fase de Avaliação da Técnica
3. Itens para Avaliação Técnica

Requisitos Obrigatórios

Pontuaçã o
Máxima

Pontuação da
empresa
(PROPOSTA)

1. Prazo de Entrega
1.1. Prazo (em dias) para a instalação e conversão dos sistemas, preservando a base de
dados da Entidade
1.2. Em até 15 dias 50 pontos
50
1.3. Em até 20 dias 15 pontos
15
1.4. Em até 30 dias 5 pontos
5
Total Pontuação Item 1

50

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada

item
2. Qualidade
2.1. Características intrínsecas do sistema
2.2. Facilidade de navegação entre as funções
2.3. Validação dos dados de entrada enviando mensagens quando a
operação comprometer a integridade dos dados (crítica)

5
5

2.4. Permitir verificação / rastreamento das alterações realizadas no sistema
indicando quem fez, o que fez e quando fez.

5

2.5. Evitar o acesso não autorizado ao sistema, bloqueando por nível de
segurança as funções a serem realizadas
2.6. Controle de acesso, somente por tela
2.7. Mensagens de erro são claras e objetivas
2.8. Possui teclas de atalho para acesso às funções
2.9. Telas, nomes de campos, relatórios possuem padrão único.
2.10. Funcionalidades correlatas dentro do mesmo sistema,
sem a
necessidade de abrir outros programas, como PPA, LDO, LOA, Balanço e
Patrimônio sem sair da Contabilidade.

5

Total Pontuação Item 2

5
5
5
5
5

45

Pontuação:
Atende: 01 (um) ponto para cada atestado (limitado a 10 pontos) Não atende: 0
(zero) pontos

3.Padronização
3.1. Características que asseguram aderência dos sistemas às normas do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná
3.2. Conformidade com a legislação do estado do Paraná e do Município e
provimentos e portarias do Tribunal de Contas do estado do Paraná. Comprovado
atestado de capacidade técnica, em nome da Proponente, que comprove que
10
presta ou tenha prestado serviços para pessoa jurídica de direito público
(executivo municipal).
Total Pontuação Item 3

10

Pontuação:
Atende: 15 (quinze) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada

4. Compatibilidade
4.1. Padrão tecnológico
4.2. Banco de Dados
4.3. Acesso nativo aos principais bancos de dados relacionais (Oracle, PostGree e
Firebird) – sem a troca do executável
4.4. Instalação do Banco de Dados em ambiente Linux
Total Pontuação Item 4
item

15
15
30

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
5.
Módulo de Contabilidade, Orçamento Anual, Plano Plurianual,
Controle Patrimonial.
5.1. Todos os módulos do item 2 devem ser perfeitamente integrados e com
dados na mesma base. Devem estar na mesma table- space todas as
informações das entidades controladas em todos
5
os exercícios, sem a necessidade de mudar de base para consultar
exercícios diversos;
5.2. Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei 101 – art. 12);
5
5.3. Atender integralmente à exportação de arquivos previstos no leiaute do
SIM-AM, referente ao sistema captador de informações para prestação
de contas do TCE/PR, para os itens Tabelas Cadastrais, Módulo
5
Planejamento e Orçamento, Módulo
Contábil, Módulo Tesouraria, Módulo Patrimônio, Módulo Obras
públicas;
5.4. A exportação de arquivos do leiaute do SIM-AM deverá estar separada
em módulos e periodicidade previstos neste arquivo,
5
facilitando o controle dos arquivos a serem gerados;
5.5. Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas,
5
atendendo todos os requisitos previstos no leiaute do SIM-AM;
5.6. Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais
sistemas, atendendo os requisitos previstos no leiaute do SIM- AM.
5
5.7. Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o
orçamento e PPA;
5.7.1. Cadastro de programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo
o uso de vários indicadores por programa, onde são informados
separadamente – em campos distintos – o nome do indicador e sua
unidade de
medida, o valor de medida atual, a meta a ser alcançada e a medição
real;
5.7.2. Cadastro de ações com objetivos, aplicação de recursos anuais,
produto e unidade de medida com seu valor atual, e acompanhamento
anual da meta física alcançada e valor
realizado;
5.7.3. O cadastro de Programas, Indicadores e Ação deverá ter o controle
de inclusão e demais tipos de movimento previsto no leiaute do SIM-AM,
gerando o Movimento automaticamente e atender as regras de controle
previsto neste leiaute. Deverá manter na base o registro de todos os
movimentos e não somente o último;

5

5

5

5

5.7.4. Vinculação das ações com os respectivos programas,
conforme especificação no leiaute do SIM-AM;
5.7.5. Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua
vinculação com os Programas e Ações, bem como
identificação com exigência legal.
5.7.6. O cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por
escopo (PPA, LDO, ECA, PMS) com numeração distinta, e
ter a possibilidade de vinculação dos mesmos entre os
escopos, e a identificação dos não correlacionados
conforme as regras previstas no leiaute do SIM-AM;
5.7.7. Identificar os programas e ações cadastrados no escopo
PPA, que tenham aplicação na LDO e fazer a vinculação
automática entre estes escopos.
5.7.8. Cadastro da avaliação, evolução, metas e riscos da Lei de
Diretrizes Orçamentarias – LDO para emissão dos
demonstrativos exigidos
5.7.9. Cadastro da Lei Orçamentária Anual (LOA) com a
previsão das receitas e estimativa da despesa
5.8. Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao
orçamento e balanço anual na periodicidade desejada – mensal,
anual ou entre meses quaisquer, nos casos em que o relatório
torne esta opção possível, indicando o primeiro e último.
5.8.1. Todos os relatórios devem ter a opção de ser emitidos
consolidados com as entidades de um mesmo banco de
dados;
5.9. Cadastro de tipos de documentos, configurando a exigibilidade de
cada um para as diversas fases da despesa, podendo em caso
de o fornecedor não possuir os certificados de
regularidade, ignorar, emitir aviso ou impedir:
5.9.1. A apuração da licitação;
5.9.2. Homologação da licitação;
5.9.3. Estabelecimento do contrato;
5.9.4. Requisição de compra;
5.9.5. Requisição de empenho;
5.9.6. Empenho;
5.9.7. Liquidação;
5.9.8. Previsão de pagamento;
5.9.9. Pagamento;
5.10.
Os documentos emitidos pelo sistema, como Empenho,
Liquidação e Ordem de Pagamento, devem permitir a impressão
de assinatura scaneada do responsável;
5.11.
Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro
único de pessoas, compartilhado com contabilidade, licitação e
compras, Tributação, protocolo, patrimônio e frotas;
5.12.
Controle de vencimento dos documentos/certidões dos
fornecedores;
5.13.
Cadastro de ocorrências por fornecedores com controle
de restrição.

5
5

5

5

5
5

5

5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5.14.
Cadastro de Obras e Intervenção.
5.15.
Atender o plano de contas e os relatórios previstos na
PORTARIA MPS Nº 509, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 no
âmbito do RPPS.
5.16.
Movimentação mensal com lançamentos integrados e "online'";
5.16.1. Um empenho pode aceitar várias liquidações, em
documentos distintos e tabelas separadas;
5.16.2. Possibilidade de reversão de estorno de empenho
conforme previsto no leiaute do SIM-AM;
5.16.3. Fornecedores com certidões vencidas não poderão
receber empenho;
5.16.4. Uma liquidação pode aceitar vários pagamentos, em
documentos distintos e tabelas separadas;
5.16.5. Informação dos documentos fiscais nas liquidações com
crítica obrigando o total dos documentos fiscais a ser o
mesmo do valor da liquidação, impedindo o progresso do
processo;
5.16.6. Opção de anexar o documento fiscal na liquidação,
identificar a chave de acesso ou o link de acesso ao
documento.
5.16.7. Informação dos quantitativos por liquidação, conforme
leiaute SIM AM vigente, com possibilidade de integração
com movimento do almoxarifado;
5.16.8. Incorporação de bens e outros ativos integrados à
liquidação
5.16.9. Previsão das retenções na liquidação com efetivação e
controle de saldo nos pagamentos
5.16.10.
Informação das iniciativas do PPA no empenho e
liquidação para controle das metas previstas e realizadas
5.16.11. Preparação do arquivo de remessa de pagamentos aos
bancos a partir de previsão de pagamento, nos leiautes
CNAB240 e OBN, com baixa automática a partir do arquivo
de retorno do banco;
5.16.12.
Lançamento de variações patrimoniais a partir das
liquidações e receita orçamentária;
5.16.13.
Lançamentos bancário e consignação a partir dos
pagamentos, integrando as retenções e movimentação
bancária;
5.16.14.
Qualquer lançamento pode aceitar estornos
parciais ou totais, com reversão automática dos saldos;
5.16.15.
Geração dos lançamentos contábeis e emissão do
diário contábil para o plano de contas único instituído pelo
TCE - PR bem como pelas Instruções Técnicas, conforme
eventos definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
5.16.16.
Geração de lançamentos contábeis no subsistema
de controle e orçamentário previsto no PCASP e adotado
pelo TCE/PR.
5.17.
Restos a pagar:
5.17.1. Inscrição do saldo de restos a pagar automaticamente

5
5
5
5
5
5
5

5

5

5
5
5
5

5

5
5
5

5

5
5
5

quando da abertura do exercício;
5.17.2. Numeração única e em ordem cronológica de liquidação e
pagamentos, e seus estornos, de restos a pagar e do
exercício, conforme leiaute do SIM-AM. Esta numeração
deverá ser gerada no momento da gravação, sem processo
de renumerar.
5.18. Alterações orçamentárias permitindo várias suplementações,
cancelamentos de diversas fontes no mesmo decreto;
5.19.
Efetivação das alterações orçamentárias somente por
iniciativa do operador, permitindo que a elaboração do decreto
não interfira na execução orçamentária;
5.20. Controle de suplementação por superávit, controlando o saldo
em separado no momento do empenho, conforme informação no
empenho de grupo de fonte do Exercício ou de Exercício
Anteriores, garantindo que não se empenhe valor de Exercício
Anteriores maior do que foi suplementado por
superávit;
5.21.
Cadastro de controle dos convênios;
5.22. Cadastro e controle das Subvenções Sociais com a prestação
de contas por parte das entidades beneficiárias, a prestação de
contas por parte das entidades beneficiárias deve
ser pela web.
5.23.
Cadastro das certidões de tomadores de recursos com
validade e chave de autenticação para emissão e autenticidade
via web
5.24.
Controle dos recursos do Fundeb e demais fontes de
recursos e convênios, com a emissão dos relatórios exigidos
pelo Tribunal de Contas do Paraná. Lançamentos gerados
automaticamente, sem a necessidade de redigitação;
5.25. Controle da programação financeira, por grupos de conta
definidos pela entidade, registrando os atos de definição da
programação financeira, garantindo que não seja empenhado
mais do que a programação permite, mesmo que exista saldo
orçamentário disponível;
5.26.
Integração entre os módulos;
5.27. Importação dos dados gerados pelo Sistema de Tributação,
gerando reconhecimento prévio dos direitos a receber (ativo),
lançamento contábil de inscrição de créditos em dívida ativa,
realização da receita controlando se o crédito estava
reconhecimento previamente ou não, com possibilidades de
estornos conforme metodologia da prestação de contas do
tribunal.
5.28. Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita
orçamentária e extra) e despesa extra orçamentária diretamente
do sistema de folha de Pagamento, bem como os lançamentos
patrimoniais de reconhecimentos dos passivos (13 salário,
férias, etc.).
5.29.
Controle patrimonial físico e contábil integrado, com as
tabelas na mesma base de dados

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5.30. 5.30- Geração de dados para outras entidades de controle com
exportação para;
5.30.1. Secretaria de Receita Previdenciária;
5.30.2. Receita Federal;
5.30.3. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação

5

5.30.4. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

5

5.31.
Registro - "log" - das transações realizadas por operador;
5.32.
Todas as entidades devem estar na mesma base,
permitindo a emissão de relatórios consolidados;
5.33.
Possibilitar o início da execução do exercício em fases,
mesmo que o anterior não esteja encerrado;
5.34. Parametrização de assinaturas por unidade orçamentária, nas notas de
empenho, liquidação, pagamentos e seus respectivos estornos;
5.35.
Parametrização de Ordenador da Despesa por unidade
orçamentária, para vinculação automática na geração do empenho,
permitindo alteração quando necessário;
5.36.
Importação, processamento e geração da Matriz de Saldos
Contábeis para o Siconfi
5.37.
Contabilização automatizada dos contratos
5.38.
Controle de prestação de contas de adiantamento
5.39.
Processo de compensação/conciliação automatizada
5.40.
Controle de movimentação de estoque do almoxarifado
5.41.
Controle de cadastro e movimentação de bens
patrimoniais
5.42.
Cadastro da comissão de bens patrimoniais
5.43.
Inventário de bens
5.44.
Emissão dos termos de responsabilidade, carga, baixa e
transferência de bens
5.45.
Configuração de assinaturas por formulário (Nota de
Empenho, Nota de Liquidação, Nota de Pagamento, etc);
5.46.
Editor de documentos que permite criar documentos com
texto padrão, mesclando as informações que corresponde ao processo
através de Tags;
5.47.
Emissão do demonstrativo do orçamento criança por órgão
e unidade, fonte de recurso, função e subfunção e
projeto/atividade;
5.48.
Contabilização automatizada dos atos potenciais passivos
através da configuração contábil nos contratos;
5.49.
Cadastro das notas explicativas;
5.50.
Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos
pelo fim de vigência de forma automática;
5.51.
Cadastro dos atos de correção monetária com correção
automatizada das receitas e/ou despesas conforme o índice de
correção aplicado;
5.52.

5
5
5

5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
5

5
5

5.52.

Geração automatizada do ato de programação financeira e
cronograma mensal de desembolso conforme configurado nas
receitas e despesas;
5.53.
Pesquisa em tela das movimentações e estornos de
movimentações bancárias;
5.54.
Cadastro das transferências entre conta bancárias com
emissão da nota de transferência e da nota de estorno de
transferência;
5.55.
Compensação automatizada através da seleção de vários
movimentos e estornos de movimentos no período informado;
5.56.
Conciliação
automatizada
de
todos
os
movimentos/estornos não compensados;
5.57.
Fechamento automatizado da compensação e da
conciliação de todas as contas bancárias que não tiveram
movimento no período;
5.58.
Balancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de
recurso
5.59.
Lançamento automatizado da receita através de
parâmetros de conta, % de rateio da fonte e banco, previamente
configurados;
5.60.
Acompanhamento do empenho através da tela indicando
os movimentos realizados (liquidação, pagamentos, estornos);
5.61.
Controle rigoroso do saldo da dotação, permitindo
empenhar dentro do limite previsto/atualizado;
5.62.
Controle cronológico de data e número na execução
orçamentária
5.63.
Consulta em tela de todos os empenhos de restos a pagar
e seu respectivo saldo implantado no exercício; consulta ao
extrato do empenho com saldo a pagar/liquidar no exercício;
5.64. Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento,
com reclassificação contábil na despesa efetivamente realizada; e
opção de anexar os documentos da
prestação de contas;
5.65.
Geração automatizada do empenho integrada ao sistema
de licitação através do número da requisição
5.66.
Vinculação da meta e do recurso realizado das iniciativas
do PPA na execução orçamentária
5.67.
Previsão de retenção automatizada na liquidação com
controle de saldos e efetivação no pagamento;
5.68. Relatórios de apoio para preenchimento da declaração das
contas anuais DCA: Balanço Patrimonial, Receitas Orçamentárias,
Despesas Orçamentárias, Despesa por Função, Execução de
Restos a Pagar, Despesa por Função – Execução de Restos a
Pagar, Demonstrativo das Variações Patrimoniais e
Resultado Patrimonial;
5.69.
Possibilidade de integração de outras entidades para
exportação da Matriz de saldos contábeis (MSC).
5.70.Processamento, exportação e importação da Matriz de saldos
contábeis (MSC);
5.71.
Balancete e razão contábil da matriz de saldos contábeis;
5.72.
Permitir elaborar menus personalizados, vinculado ao
operador
Pontuação Item 5
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Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
6. Módulo de Licitação e Compras
6.1.
Cadastro de fornecedores e contas de despesa
compartilhados com a contabilidade. Não deve existir cópias, mas
5
acesso
simultânea à mesma base de dados;
6.2. Cadastro de produtos e serviços classificados em grupos e
5
subgrupos;
6.3. Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as
indicações das dotações orçamentárias – órgão, unidade, projeto
ou atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e
5
complemento da natureza – respeitando os saldos orçamentários;
6.4. Abertura dos processos de compras com o acompanhamento de
seus andamentos em todo o processo, desde a requisição até o
5
pagamento
6.5. Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o
5
andamento se o processo não for deferido;
6.6. Possibilidade de acompanhar a situação da dotação (interligado
com o sistema de orçamento), lançando previsões na fase inicial
5
do
processo, e acompanhamento até a fase
de compras/empenho.
6.7. O status do processo de compra ou do processo licitatório,
permitindo à pessoa interessada consultar a real situação e o local
onde se encontra, deve ser consultado a partir da solicitação de
5
compra original, tornando desnecessário conhecer
os demais números de processo, bastando ter em mãos o número
da solicitação original;
6.8. Cadastro de licitações com geração dos editais;
5
6.9. Geração dos editais e demais documentos, a partir de modelos prédefinidos;
6.10.Os modelos devem ser alterados pelos operadores;
6.11.Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada
documento, guardando em base todos os modelos criados;
6.12.Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as
informações de processos e/ ou licitações, com dados de itens,
contas e outros que sejam inerentes ao documento;
6.13.Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base
de dados, permitindo uma rápida recuperação no momento
em que for necessário;
6.14.Geração dos editais, anexos de demais documentos a partir de
modelos pré-definidos com a gravação na base de dados dos
documentos emitidos;
6.15.Cadastro de propostas com a emissão de mapa de apuração e
indicação de vencedores;
6.16.Leitura de propostas a partir de meio magnético com geração
automática dos mapas;
6.17.Apuração das propostas por avaliação global, por lote, por item,
podendo ser pelo menor valor ou pelo maior desconto;

5
5
5

5

5

5
5
5
5

6.18.Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos
os lances, preservando todas as rodadas até a seleção do vencedor;
6.19.O sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pela
entidade para procedimento de formação de preços para fixação
do valor máximo nos processos licitatórios.
6.20.Possibilitar a aplicação dos benefícios concedidos às ME/EPP e
critérios de regionalização definidos em legislação aplicável.
6.21.Modalidade registro de preços, com o controle das quantidades
licitadas/adquiridas;
6.22.Deve ser possível adquirir certa quantidade de produtos de um
fornecedor e o restante de outro, mesmo que de proposta menos
vantajosa, quando o vencedor se compromete a vender
apenas uma parte do licitado.
6.23.Controle dos contratos, armazenando os documentos, e
controlando vencimentos e saldos de quantidade e valor;
6.24.Possibilidade de emissão de requisições de empenhos com
integração com a Contabilidade e no momento do empenho, só é
necessário informar o número da requisição correspondente
buscando automaticamente todas as informações necessárias.;
6.25.Publicação dos contratos na Internet no site da Entidade
através do Portal da Transparência;
6.26.Publicação dos editais e seus anexos na Internet, bem como
as
atas e documentos pertinentes, permitindo o download destes;
6.27.Controle de Requisição de compras.
6.28.Todas configurações necessárias e exportação do BPS
(Banco
de Preço da Saúde).
6.29.Possibilitar integração através de arquivos de exportação e
importação com o sistema de Bolsas de Licitações, Leilões - BLL, ou
qualquer sistema a ser utilizado pelo Município, onde
seja possível a integração mediante layouts disponibilizados.
Total Pontuação Item 6
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Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
7. Módulo de Recursos Humanos e 7.1 Folha Pagamento
7. 2 Cadastro de funcionários, servidores, agentes políticos e
5
dependentes, controlando a situação destes;
7.3 Cadastro de vantagens e descontos, parametrizando forma de
5
cálculo e incidências;
7.3.1 Cadastro de cargos, com controle de permissão
5
para lançamento de horas extras, adicional
noturno, plantões diurno e
7.32.Possibilitar o cálculo ou a simulação do cálculo individual por
pessoa física da folha de pagamento.
7.33.Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento
gerando em formato planilha com as verbas calculadas.
7.34.Possibilitar gerenciar os cálculos da folha de pagamento
visando a segurança, através de homologação, cancelamento e
exclusão de cálculos.

5
5

5

7.35.Possibilitar o processo de progressão automática dos níveis
salariais através de configurações prévias.
7.36.Possibilitar o processo de Controle da Licença-Prêmio através
de configurações prévias.
7.37.Possibilitar o processo de criação manual de Documentos
disponibilizando dados cadastrais específicos do RH para sua
manipulação.
7.38.Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam
executados em um Gerenciador de Tarefas.
7.39.Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado
por matrícula.
7.40.Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em
uma única verba a ser visualizada no contracheque.
7.41.Permitir a manipulação de fórmulas pelo usuário das verbas a
serem
calculadas,
através
de
funções
previamente
disponibilizadas.
7.42.Permitir a manipulação das verbas vinculadas e autorizadas
ao servidor a serem calculadas.
7.43.Permitir a criação de agrupadores pelo usuário, visando a
formação de bases de cálculo para auxiliar no cálculo das verbas.
7.44.Permitir que o cálculo de uma determinada verba seja
atribuída a matrículas de servidores ou a um tipo de servidor.
7.45.
Registro de transações - "log".
Total Pontuação Item 7
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Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
8. Módulo de Controle de Frotas
8.1. Cadastro de Veículos/Máquinas integrado ao Patrimônio.
8.2. Os veículos ou máquinas sob controle do sistema de frotas devem estar
previamente cadastrados no sistema de patrimônio
e não devem ser gravados novamente no sistema de frotas;
8.3. Os valores de aquisição, depreciação e baixa não podem ser
digitados no sistema de frota, mas devem ser consultados por este sistema;
8.3.1. Os

veículos
devem
ser
por espécie/marca/modelo;

classificados

5
5

5
5

8.4. Deve haver um cadastro de categoria de habilitação mínima
para utilização do veículo.
8.5. Cadastro de motoristas integrado ao cadastro de pessoas e
servidores.
8.6. O motorista está inserido no mesmo cadastro de pessoas da
contabilidade, com sua matrícula do RH e não deve haver
duplicidade de cadastro;
8.6.1. Cadastro de habilitação dos motoristas com controles de
vencimento;
8.7. Controle de pontuação de infração. Cadastro das
pontuações/situação da CNH consultadas através do site do
DETRAN, com a pontuação conferida de acordo com o tipo de
infração.
8.7.1. Cadastro de Cursos adicionais e vinculação com os
motoristas
8.8. Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de
contabilidade com classificação por atividade (abastecimento,
lavagem, manutenção, etc);
8.9. Cadastro de acessórios.
8.9.1. Integrado com o cadastro de produtos do sistema de
licitações e compras;
8.9.2. Individualização dos acessórios, atribuindo um código
para cada peça, permitindo seu rastreamento;
8.9.3. Controle da localização de cada acessório nos veículos;
8.9.4. Controle da validade de cada acessório, indicando sua
troca, reparo ou recarga.
8.10.Controle de abastecimento.
8.10.1. Pode ser externo, em postos contratados por licitação ou
eventual, ou interno, na bomba do Município;
8.10.2. O combustível é um produto cadastrado no sistema de
licitações e compras;
8.10.3. Quando o abastecimento se dá por licitação, deve
proporcionar o controle de saldos, impedindo o
abastecimento fora dos limites.
8.10.4. As licitações de combustíveis são gravadas apenas no
sistema de licitações e compras e devem apenas ser
consultadas no sistema de frotas;
8.10.5. Deve indicar as médias de consumo e preços unitários de
abastecimento por veículo;
8.11.Cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e
lançamento das ordens serviço controlando os consumos;
8.12.Controles de utilização de veículo por:
8.12.1. Motorista;
8.12.2. Destino;
8.12.3. Período;
8.12.4. Controle de hodômetro/ horímetro;
8.12.5. Cadastro de multas;
8.12.6. Ocorrências diversas;
8.12.7. Agendamento prévio.
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8.13.Controle de pneus integrado com o cadastro de produtos do sistema
de compras e licitações, individualizando cada pneu;
8.14.Controle de localização dos pneus por veículo e posição;
8.15.Controle das datas de recapagens dos pneus;
8.16.Rastreamento da frota
8.16.1. Cadastro
dos equipamentos
de rastreamento
com identificação do veículo em que está
instalado;
8.16.2. Coleta dos dados transmitidos através de GPRS, via UDP;
8.16.3. Visualização da posição de todos os veículos da frota em mapa;

5
5
5
5
5
5
5

8.17.
Visualização de rota percorrida por determinado veículo
em mapa, com indicação de variação de velocidade com datas e
horários de cada medição.

5

8.18.
Os dados devem ser armazenados diretamente em servidor
próprio da prefeitura e nunca em servidor do fabricante
do aparelho;

5

8.19. Provisoriamente, enquanto o Município não disponibiliza estrutura se
servidor e internet para receber estes dados a comunicação pode ser
feita com outro servidor, mas os dados devem ser sincronizados com
a prefeitura em no máximo uma hora após a recepção. Assim que a
administração providencie a estrutura necessária, o histórico de
rastreamento deve ser
repassado imediatamente ao Município.

5

8.20.Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-PR);
8.21. Relatórios:
8.21.1. Abastecimentos de veículos: cálculo de preço médio por litro,
média de consumo por veículo, modelo, marca,
espécie;

5

8.21.2. Análise

5

de consumo
de combustível
em
ordem decrescente de consumo por modelo de

veículo;
8.21.3. Despesas dos veículos: todas as despesas referentes a
um período (abastecimentos, impostos, manutenção);
8.21.4. Utilização dos Veículos: período, motorista, destino.
8.22.Em todos os casos em que é exigido apenas consulta de dados
gerados por outro subsistema, tal obrigatoriedade deve-se a
manter os dados em local único, evitando a existência de
divergências entre cadastros;
8.23.Sistema deve rodar em ambiente Web – internet e intranet.
Total Pontuação Item 8

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos
para cada item
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9. Módulo do Portal da Transparência
9.1. Deve utilizar o mesmo banco de dados dos demais sistemas,
sem a necessidade de realizar cópias periódicas
ou processamento em lote;
9.2. Deve atender a LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE
MAIO DE 2009 e a LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2011.

9.3. Deve permitir as consultas:
9.3.1. Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos,
liquidações
e pagamentos, incluindo as retenções
efetuadas, consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
9.3.2. Relatório da execução orçamentária em conformidade com a Lei
4.320/64
9.3.3. Relação de salários por função;
9.3.4. Todos os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer
documento gerado nas licitações pode ser divulgado
imediatamente após a geração, sem a necessidade de gerar
arquivos ou copiá-los para pastas
específicas;
9.3.5. Permitir acesso às informações de forma consolidada e por
Entidade gestora municipal.
9.3.6. Permitir consulta de informações com filtro por Período
9.3.7. Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem
necessidade de digitação, exportação ou importação
de dados
9.3.8. Disponibilizar na emissão dos relatórios, a data de atualização
das informações presentes no documento;
9.3.9. Possibilitar
contagem de acessos, onde informe
a
quantidade de usuários que visualizou ao portal da transparência;
9.3.10. Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários;
9.3.11. Exibe ao usuário o Caminho de páginas percorridas durante o seu
acesso;
9. Possibilitar a customização da interface do sistema;
9.1.1. Permitir a emissão dos relatórios em vários formatos
Total Pontuação Item 9
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Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item

10. Módulo do Controle Interno
10.1.Cadastro dos servidores do controle interno, integrado
com o cadastro de pessoas e servidores da Contabilidade.
10.2.Cadastro dos servidores das secretarias nomeados
para
responder ao controle interno;
10.3.Cadastro de atribuições dos servidores;
10.4.Cadastro de Normas e Procedimentos (através do
cadastro de procedimento base);
10.5.Cadastro de atividades do controle interno
(procedimentos) com as seguintes características:
10.6.
Descrição das atividades:
10.6.1. Aplicação de questionários de avaliação;
10.6.2. Controle do local (secretaria) de aplicação e
periodicidade de avaliação;

5
5

5
5
5

5
5

10.6.3. Anexos de comprovantes/justificativas;
5
10.6.4. Registro da análise/parecer do controle interno;
5
10.6.5. Consulta das pendências: atividades em
5
andamento, questionários em aberto;
10.6.6. Registro de todas as mensagens trocadas entre os
5
membros do Controle Interno e os responsáveis nos
locais;
10.7.
Relatórios gerenciais:
10.7.1. Relação das atividades executadas;
5
10.7.2. Estatísticas dos questionários de avaliação;
5
Total Pontuação Item 10
65
Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
11 -Módulo de Tributação
11.1 Cadastro geral de contribuintes, integrado com a contabilidade,
permitindo que uma pessoa possa ter somente um cadastro em
toda a prefeitura;
11.2 Cadastro de imóveis, com os campos configuráveis pela prefeitura;
11.3
Um terreno pode ter várias construções, sem a
necessidade de cadastrar imóveis diferentes;
11.4 Um imóvel pode ter vários proprietários, mantendo o histórico das
alterações;
11.5 Calcula fração ideal do terreno;
11.6 Mantém a memória de cálculo do IPTU e das Taxas realizadas pelo
sistema no momento do lançamento;
11.7 Permite anexar documentos e imagens ao cadastro;
11.8 Cadastro de empresas e autônomos. As empresas são classificadas pelo
CNAE e os autônomos pela tabela de CBO;
11.9 Cadastro do contrato social das empresas, controlando os sócios e suas
participações e mantendo o histórico das
informações;
11.10 Histórico de anotações e observações por imóveis e empresas
ou contribuinte, podendo configurar emissões de alerta ou restrições de
acesso à CDA;

5
5
5
5
5
5
5
5

5

5

11.11 Lançamento de IPTU, taxas de serviços urbanos, ISSQN, taxas de
exercício de poder de polícia, contribuição de melhorias e receitas diversas. Os
lançamentos devem ser precedidos de simulações que não interferem na dívida
ou nas tabelas ativas.
A partir de uma simulação é possível realizar o respectivo
11.12 Emissão de carnês - com código de barras padrão Febraban ou
fichas de compensação e controle de recebimentos com caixa
automatizado e integração com Contabilidade;
11.13 Exportação de carnês em formato de arquivo para impressão em
gráficas especializadas;
11.14 Exportação de carnês e documentos de arrecadação para Cobrança
Registrada; Instituições bancárias: O sistema deve permitir que a importação e
processamento do arquivo de retorno bancário, referente ao pagamento de
créditos devidos a Administração Municipal;

5
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5

11.15 Instituições bancárias: O sistema deve permitir que a importação e
processamento do arquivo de retorno bancário, referente ao pagamento
de créditos devidos a Administração
Municipal;
11.16 Baixas a partir de arquivo de retorno dos bancos;
11.17 Baixas lançadas e atualizadas "on-line" permitindo a impressão de
negativas no instante seguinte ao registro do pagamento, sem
processamentos "em lote" e sem dados
redundantes.
11.18 Deve ser possível inscrever em dívida ativa por contribuinte, por
exercício/tributo;
11.19 Configuração de tabelas de acordo com a legislação tributária do
Município;
11.20 Atualização monetária, juros e multa calculados no momento da
utilização, sem a necessidade de processamento periódico
com a parametrização da forma de acréscimos pelo
administrador.
11.21 Possibilidade
de efetuar
tantos parcelamentos ou
reparcelamentos quantos a legislação municipal permitir, sem
a perda dos históricos;
11.22 Permitir
parametrização
das
diversas
formas
de
parcelamentos/REFIS;
11.23 Permitir simulação de parcelamento/negociação da dívida antes
da efetivação do mesmo;
11.24 Emissão de extratos analíticos consolidados por contribuinte,;
incluindo saldo pago, devedor, revisado ou cancelado
11.25 Exportação de arquivo do diário de arrecadação integrado com a
contabilidade nos moldes definidos pelo SIM-AM do TCE- PR;
11.26 Possibilidade de o contribuinte emitir certidões na Internet;
11.27 Referente aos parcelamentos, o sistema deve:
11.28 Permitir parametrizar faixas de valores por quantidade de parcelas e
os descontos correspondentes de cada faixa;
11.29 Configurar valor mínimo por parcela;
11.30 Permitir configurar parâmetros para revogação de
parcelamentos vencidos;
11.31 Boletim de cadastro de Imóvel, BCI - detalhada e simplificada,
gerado individual e coletivo.
11.32 Cadastro de Imóveis Rurais

11.33 Possibilidade de parametrizar alíquotas de cálculo de ITBI
considerando valor do financiamento do imóvel ou faixas de
valores;
11.34 No lançamento, o valor do ITBI pode sofrer descontos legais ou
incidência de taxas específicas;
11.35 Emissão de certidão de quitação de ITBI;
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11.36 Possibilidade de registrar nova posse de forma automática, no
5
momento do pagamento do ITBI;
11.37 Alerta de débitos de pessoa física no cadastro de quadro
5
societário da empresa
11.38 Cadastro de observações restritivas que geram bloqueio de
certidão ou notificam o operador quando realiza consulta no
5
atendimento ao contribuinte;
11.39 Emissão de documentos de cobrança administrativa ou
5
judicial;
11.40 Controle de cobrança de dívida via processo de cobrança
5
judicial;
11.41 Controle de autorização de Impressão de Documentos Fiscais
5
(AIDF);
11.42 Permite cobrança de taxa de lixo através de convênio com a
5
Sanepar;
11.43 Livro fiscal eletrônico integrado com Sistema de Emissão de
5
Nota Fiscal Eletrônica;
11.44 Tela de atendimento ao contribuinte que permita através de um
único local o acesso a diversas funcionalidades, tais como
consulta de saldos, emissão de extratos, geração de guia para
5
quitação de saldo devedor, lançamento de tributos avulsos
como ITBI e guias de arrecadação em geral, certidão de débitos
municipais, parcelamento ou reparcelamento de saldo
devedor;
Total Pontuação Item 11
215
Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
12. Módulo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
12.1.Plataforma tecnológica:
12.1.1. Deve ser utilizada a internacionalização (I18n) para as interfaces
de tela, exibindo em língua portuguesa para browsers em
português e em inglês para browser de outro
idioma;
12.1.2. Banco de dados relacional que garanta a integridade relacional
e o controle de transações. Ao levantar exceções o banco não deve
abortar automaticamente a transação, mas deixar que o sistema
decida se deve prosseguir ou
efetuar um “rolback”;
12.1.3. Todas as senhas devem ser criptografadas;
12.1.4. Deve ser registrado nas atualizações efetuadas sobre cadastros
e movimentações, o código do operador, data/hora da operação e o tipo
de operação realizada
(inserção ou alteração);
12.1.5. Deverá ser mantido um registro (log) de todos os erros
(exceções) que ocorram durante a execução do sistema;
12.1.6. Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema por
meio de certificados digitais, com raiz da infra- estrutura
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de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil);
12.1.7. As telas de pesquisa deverão exibir seus resultados em
HTML e PDF;
12.1.8. Deverá ser mantido um registro (Log) de todas as ações dos
operadores com identificação do operador, da ação,
data e hora da ação;
12.1.9. Atendimento ao emissor por e-mail indicado no site;
12.2.
Possibilitar a edição do formulário da Ficha de
Solicitação de Acesso pelo administrador do sistema
12.2.1. O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana – 24x7, com disponibilidade mínima garantida de 99%,
apurada mensalmente, durante todos os meses de
utilização do ambiente tecnológico, com tolerância a falhas e
contingência operacional;
12.3.O modulo Nota Fiscal Eletrônica
deverá ficar hospedado em Data Center da proponente que garanta:
12.3.1. Segurança de acesso ao seu banco de dados na rede
interna, por meio do controle de autorizações do banco de
dados;
12.3.2. Detecção de invasão;
12.3.3. Proteção contra fogo (detecção precoce e combate);
12.3.4. Proteção contra água (local não sujeito a inundações);
12.3.5. Monitoramento
CFTV
(câmeras day-night)
com possibilidade de
acompanhamento remoto por Internet;
12.3.6. Redundância de link;
12.3.7. Redundância de energia elétrica;
12.3.8. Redundância de ar condicionado.
12.4.Funções:
12.4.1. Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração
sequencial crescente controlada pela Prefeitura, devendo ser
convertido em NFS-e no prazo estipulado pela
legislação tributária municipal;
12.4.2. Deverá haver controle de autorizações de emissão de RPS’s

5

12.4.3. A empresa deverá solicitar autorização para utilizar os
RPS’s, indicando o número de recibos que irá utilizar;
12.4.4. Por parâmetro de configuração, o sistema deverá liberar
automaticamente a quantidade parametrizada desde que o
contribuinte tenha utilizado pelo menos 50% dos RPS’s já
autorizados, caso contrário a liberação necessitará de ação
do administrador;
12.4.5. RPS’s emitidos erroneamente deverão ser cancelados, caso
contrário estes números ficarão em aberto, impossibilitando a
liberação automática de novas
autorizações;
12.4.6. Deve ser possível a emissão de blocos eletrônicos de RPS’s
de maneira que fique claro quais foram utilizados,
quais foram cancelados e quais estão livres para uso.
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12.4.7. Permitir o controle de acesso ao sistema através de
senha.
12.4.8. Permitir a definição de papeis para pessoa jurídica, pessoa
física e administrador. Sendo pessoa jurídica as empresas,
pessoas físicas os usuários das empresas e servidores,
administrador os servidores da Prefeitura responsáveis pelo
gerenciamento dos usuários, parametrização do sistema e
apuração do ISSQN por
empresa;
12.4.9. Deve permitir ao administrador configurar o acesso dos
usuários ao sistema, liberando ou bloqueando acesso às
telas;
12.4.10.
As opções do menu para as quais o usuário
logado não tenha acesso não deverão ser exibidas.
12.5.
Permitir a solicitação de acesso dos contribuintes
cadastrados ou eventuais pela web, através de formulário
próprio;
12.6. Permitir parâmetros como: dados de email, obrigatoriedade
ou não do CPF/CNPJ do tomador da nota no momento da
emissão;
12.7.
Permitir a inclusão da logo da empresa, contador, lista de
serviços de acordo com a LC 116/2003 no momento do
cadastramento da empresa;
12.8. Possibilitar ao prestador visualizar seus clientes. Cada prestador
deve poder manter um cadastro de clientes próprios, de maneira
a proporcionar meios de pesquisa mais rápidas que
uma procura entre todos os CNPJs cadastrados no sistema;
12.9.
Possibilitar ao prestador vincular usuários ao seu
cadastro;
12.10.
Permitir a autorização de emissão de NFS-e;
12.11.
O sistema deve permitir a emissão de Notas Fiscais com
mais de um serviço na mesma nota, mesmo que com alíquotas
diferentes entre si;
12.11.1.
No caso de Notas com alíquotas diferentes o
sistema deve calcular corretamente o Imposto a pagar.
12.11.2. Os itens de serviço da Nota terão as alíquotas
cadastradas na lista de serviços, não sendo possível a
alteração pelo emissor se o Imposto for devido no
Município;
12.11.3. O sistema deve controlar o imposto a ser pago no
Município e o pago no domicílio do tomador do serviço,
fazendo as compensações no momento da geração das
guias de recolhimento;
12.11.4.
Se houver retenções e ou deduções, estas
deverão ser informadas no momento da emissão da Nota
Fiscal;
12.11.5.
O CNPJ ou o CPF do tomador deverá passar por
validação de dígito, impedindo o prosseguimento caso não
seja válido;
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12.11.6.
Por decisão do administrador poderá ser aceito
tomador sem identificação de documento;
12.11.7.
Caso o tomador esteja cadastrado no sistema, o
prestador não poderá alterar os dados existentes;

5

12.11.8.
Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal
e Cancelamentos deve ser configurável pelo administrador
12.12.
O sistema deverá permitir o cancelamento de NFS-e.
12.13.
Somente as notas dentro da competência atual poderão
ser canceladas exigindo o motivo do cancelamento;
12.14.
O motivo do cancelamento deverá constar do rodapé da
nota cancelada;
12.15.
No cancelamento deve ser enviado um e-mail para
tomador.
12.16. Após a competência estar fechada - quando o administrador
define que não podem mais ser acrescentadas notas e a guia
deve ser gerada -a única forma de cancelar uma Nota Fiscal
emitida dentro da competência fechada é com a
intervenção do administrador, com o registro da ocorrência e o
motivo da exceção.
12.17. Apuração do ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou
recebidas, com os devidos valores de Imposto a pagar ou a
recolher, podendo ser emitido por competência (mês e ano) ou
por exercício (ano);
12.18.
Deverá existir a opção de visualização do bloco eletrônico
das notas de um prestador para os administradores;
12.19.
Emissão das Guias de Recolhimento somente a partir do
dia em que o administrador definir como o fechamento da
competência;
12.19.1.
Ao fechar a competência, conforme parâmetro
definido pelo administrador, não será mais possível emitir,
receber ou cancelar Notas para a referida competência.
12.20.
Permitir consultas por Prestador, número da NFS-e/RPS,
período de emissão;
12.21.
Permitir emissão de carta de correção. Quando da
emissão da carta de correção, esta será anexada
imediatamente no arquivo PDF da imagem da nota original;
12.21.1. Ao entrar na tela de carta de correção o contribuinte
deve receber uma mensagem informativa a ser redigida pelo
administrador, que deve ser persistida em base de dados,
podendo ser alterada a qualquer momento.
Tal mensagem deve ser impressa no campo observações da
carta de correção e deve fazer parte do PDF da Nota;
12.22.
Permitir a consulta de autenticidade da NFS-e;
12.23. Relatórios como: Evolução da arrecadação geral e por
prestador, prestador que não emitiu GR, prestador sem
informação de movimento, resumo do movimento, apuração do
ISS, bloco eletrônico, relatório de retenções, ocorrências;
12.24.
Integração com o modulo SISTEMA TRIBUTÁRIO
quando do mesmo fornecedor do Nota Fiscal Eletrônica. É
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responsabilidade do contratado a integração entre o Sistema de
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e o Sistema Tributário.
12.25.
Empresas do Município - é responsabilidade do sistema
Tributário manter atualizados os dados referentes às empresas
do Município e fazer o envio para sistema Nota Fiscal
Eletrônica;
12.26.
Empresas fora do Município – os dados serão mantidos
em ambos os sistemas e deve haver comunicação para manter
os dois atualizados;
12.27. Tomadores de serviço – devem ser cadastrados nos dois
módulos e existir uma comunicação para manter os dados
sempre atualizados;
12.28. O cadastro de serviços e alíquotas do Município, conforme
Lei Complementar nº 116/03, será cadastrado e atualizado no
sistema Tributário e enviado para o modulo de
Nota Fiscal Eletrônica;
12.29.
As guias de recolhimento serão geradas no modulo de
Nota Fiscal Eletrônica e recebidas no sistema Tributário, sem
gerar conflito entre ambos;
12.30. O livro de apuração do ISS eletrônico deverá ser enviado pelo
modulo Nota Fiscal Eletrônica para o sistema Tributário,
contendo detalhamento de todas as notas emitidas pelo
prestador, com os serviços classificados com suas respectivas
alíquotas
12.31. A comunicação entre o sistema Tributário e o sistema Nota
Fiscal Eletrônica deverá ser pela Internet, com o uso do protocolo
SSL garantindo um duto de comunicação seguro, com
identificação do servidor e do cliente através de certificados
digitais, eliminado a necessidade de identificação do usuário
através de nome ou código do usuário e senha;
12.32. O modelo de comunicação deverá seguir o padrão de Web
Services definido pelo WS-I Basic Profile. A troca de mensagens
entre os dois módulos deverá ser realizada no
padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão
Style/Enconding: Document/Literal, wrapped;
12.33. As mensagens enviadas aos serviços de integração do Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica deverão ser documentos
eletrônicos elaborados no padrão XML e deverão ser assinados
digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do
estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor
da nota fiscal eletrônica;
12.34.
Como contingência o Município pode enviar e receber
arquivos, no mesmo padrão e formato que os utilizados pelos
web services, diretamente na página do sistema do NFS-e.
12.35.
Integração com sistema dos contribuintes:
12.35.1. Por meio de Web Service, o Sistema de Notas Fiscais
de Serviços Eletrônicas (NFS-e) deverá disponibilizar uma
série de interfaces para troca de mensagens XML assinadas
digitalmente (utilizando
certificados ICP-Brasil).;
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12.35.2. Estas interfaces podem ser acessadas pelos
sistemas dos contribuintes, permitindo que as empresas
integrem seus próprios sistemas de informações com o
Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSe).;
12.35.3.
A documentação referente à troca de
informações entre o sistema de NFS-e e o contribuinte
deverá ser mantida atualizada no portal do NFS-e;
12.35.4. Como contingência o contribuinte pode enviar e
receber arquivos, no mesmo padrão e formato que os
utilizados pelos web services, diretamente na página do
sistema do NFS-e.
Total Pontuação Item 12
370
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Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
13. Módulo de Tramitação de Processos - Protocolo
13.1. Sistema roda em ambiente WEB
13.2. Cadastro de locais, setores e departamentos, unificado
com a Contabilidade

5
5

13.3. Cadastro dos funcionários (servidor público) relacionando
aos seus locais de trabalho, utilizando o mesmo cadastro de
pessoas da Contabilidade – Cadastro único

5

13.4. Definição dos assuntos dos processos, com opção de
controle da tramitação ou não

5

13.5. Definição da tramitação de um assunto, onde é possível
informar os locais de destino.

5

13.6. Definição de parâmetros para uma etapa
com as funcionalidades

5

13.6.1. É possível definir para cada etapa, se pode ser
possível, concluir ou indeferir.

5

13.6.2. O processo, quando aberto, deve automaticamente
ser enviado ao ponto de início

5

13.6.3. Um processo nunca pode ser enviado a local, ou
encaminhado a etapa, que não esteja definido como opção para
recebê-lo na fase em que se encontra

5

13.6.4. Somente processos definidos como podendo finalizar
podem encerrá-lo

5

13.7. Abertura de Processo pela Prefeitura ou pela internet com
acesso direto pelo requerente

5

13.8. Rotina para avaliação de
processos abertos pela internet com
controle de atualização cadastral
13.8.1. Somente os processos avaliados e julgados procedentes
podem ser abertos no protocolo geral

5
5

13.8.2. Caso os dados do requerente sejam divergentes dos
dados que constam da base da Prefeitura, a atualização
dependerá da aprovação de servidor com direitos para tal

5

13.9. Envio de email para o requerente através da abertura do
processo pela internet, ou ainda pelo processo de abertura pela
Prefeitura

5

13.10. Impressão da Ficha do Processo, com toda a tramitação
13.11. Impressão do Protocolo de Entrega em duas vias, sendo
uma via para Prefeitura e a outra para o requerente, em miniimpressora
13.12. Impressão de Etiquetas com o número do protocolo,
nome do requerente e assunto, utilizando formulário de
etiquetas disponível no mercado

5
5

13.13. Pesquisa de processos, com filtros de pesquisa:
Processos do operador logado, período, assunto e situação do
processo

5

13.14. Encaminhamento de processo considerando o controle
de tramitação ou não

5

13.15. Possibilidade de indeferir ou concluir um processo se o
estágio atual permitir

5

13.16. A consulta de processos pela Internet deve exigir, além
do número do protocolo, o CPF ou CNPJ e, para os processos
abertos pela Internet, o endereço de e-mail do solicitante

5

13.18. Dados do requerente sigilosos, se o requerente solicitar
13.19. Dados da ocorrência sigilosa, onde não será exibido na
internet

5
5

13.20. Envio de e-mail para o requerente com o número de seus
processos

5

5

Total de pontos
125
Pontuação:
Atende: pontos para cada item
Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
14. SUPORTE TÉCNICO
14.1.
Suporte Técnico Operacional com a presença de 02 (dois) técnico habilitado nas
instalações da Prefeitura, por todo o horário de expediente.
14.2.
Suporte Presencial por 01 (um) dia na semana pontos
10
14.3.
Suporte Presencial por 02 (dois) dias na semana pontos
20
Total Pontuação Item 14

20
PONTUAÇÃO TOTAL GERAL
MÁXIMA

Valor total dos pontos

2.045

MÍNIMA
1.685

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020

O abaixo assinado,
, carteira de identidade RG
n.º _ , na qualidade de responsável legal pela empresa , vem, pela presente,
informar que o Sr.
, carteira de identidade
RG nº
é pessoa designada por
nós, para acompanhar a sessão de abertura da Documentação de Habilitação e
Propostas, bem como assinar as atas e demais documentos dela decorrente a que se
referir a licitação em epígrafe.
Outorgamos ainda a pessoa mencionada, amplos poderes para acordar, transigir,
receber em devolução documentos pertencentes à empresa, enfim, agir em nome e
por conta da própria empresa que representar.
Estamos cientes de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos
os atos que venham a ser praticados por nosso representante.

(Local)

, (data) / /20XX.

ASSINATURA

Obs. A presente deverá ser assinada pelo próprio Sócio ou Diretores da empresa,
com firma reconhecida em cartório, caso em que será dispensável esta autorização,
comprovada a titularidade através do cadastro de fornecedores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Atestamos, para os devidos fins, que em cumprimento ao Edital de TOMADA
DE PREÇOS 02/2020, Tipo Técnica e Preço, que a empresa
, através de seu técnico e/ou
representante,
Sr.
, visitou e
tomou conhecimento da Sistemática de Trabalho e foi entregue a documentação
necessária (Código Tributário, Estatuto e Plano de Cargo e Salários, etc.) e modelos
de relatórios obrigatórios, conforme o objeto do edital acima especificado.
Declaramos que a Empresa proponente pôde ter livre acesso aos locais onde
serão instalados os sistemas a serem contratados, conforme objeto do Edital, não
podendo manifestar desconhecimento de quaisquer condições necessárias para a
elaboração de sua proposta.
Nome da cidade, em
de
Mairinck, ....... de ........................................ de ............

de 2020. Conselheiro

Assinatura e Identificação do responsável.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA
Declaramos para os devidos fins, na qualidade de proponente na licitação TOMADA
DE PREÇOS 03/2020, RENUNCIAR a vistoria técnica aos locais e as instalações para
prestação dos serviços constantes do objeto da licitação acima especificado, e que
temos conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e não formularemos
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com
a contratante.
Nome da cidade,em

de

de 2020

Representante da Empresa Proponente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020

A empresa ......................................................., Pessoa jurídica
de direito privado, com sede e foro à Rua (Av.) ..................................... ,Cidade
.................................................., Estado ............................ ,inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ................................, DECLARA que, tomou conhecimento de todas as
informações e das condições gerais para o cumprimento das obrigações objeto do
Edital de Licitação em epígrafe e assume inteira responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos que foram apresentados, pela compatibilidade dos
programas propostos com os requisitos técnicos exigidos para os mesmos.
Por ser verdade, firmo o presene. Local e data.

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VI COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
E DECLARAÇÃO DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020

O signatário da presente, o senhor..., RG... CPF... representante legalmente
constituído da proponente ......................................................... CNPJ ... Inscrição
Estadual ........ estabelecida à (inserir endereço completo), com telefone para contato
(DDD) (.........) , declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou
conhecimento de todas as informações e condições necessárias para cumprimento
das obrigações do objeto da presente licitação supramencionada.

Conselheiro Mairinck, ......................................................... (inserir data)

Nome, carimbo e Assinatura
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ANEXO VII
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DA FASE DE HABILITAÇÃO
A empresa (inserir o nome do proponente) participante da licitação em
epígrafe, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que
representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação; que
julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE ao direito
de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o
prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de
proposta Técnica e de preços dos proponentes habilitados.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS
A empresa (inserir o nome do proponente) participante da licitação em
epígrafe, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que
representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação; que
julgou as propostas técnicas e de Preço, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE ao
direito de recurso da fase de Julgamento da Avaliação Técnica e Proposta de Preço
e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento
licitatório.
Local e data: Assinatura:
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, SUJEIÇÃO AO EDITAL E
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome do
proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no
edital de Licitação e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que
acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2 , e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em
nenhum órgão público federal, estadual ou municipal, e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local,

de

de 2020.

(razão social, endereço completo, telefone, “fac-simile” e CGC/MF)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO ATENDIMENTO INCISO XXXIII ART 7 DA CF.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020
A

empresa
co

m CNPJ nº.
,

e

Inscrição

Estadual nº.
,

sediada

a

Rua

, declara, na forma do Art. 27, inciso V da Lei nº. 8.666/93 com redação dada pela Lei
nº. 9.854/99, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição, que não possui em seu quadro profissional, menores de 18 (dezoito)
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16
anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

,

de

Assinatura e carimbo

de 20XX.
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-

-

ANEXO X
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2020
A

empresa

,

estabelecida

nº,

à
cidade

,Estado
,CNPJ nº
, apresenta a sua proposta
Técnica relativa a licitação, modalidade
TOMADA DE PREÇO 003/2020
Declaramos que a nossa proposta atende aos requisitos “ABAIXO
ASSINALADOS” da relação dos ‘ITENS PARA AVALIAÇÃO” constantes no anexo
II do Edital de licitação em epígrafe e nossa empresa está capacitada para executar o
objeto desta licitação nas condições exigidas e estabelecidas em edital.
Informamos:
a) A plataforma mínima de hardware para o funcionamento do programas;
b) A linguagem em que os programas foram desenvolvidos.
DETALHAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS:
Requisitos

Exigibilidade do Item:
(O) = Opcional Vazio =
Obrigatório

Pontuação
Máxima

(Local e data)
(Nome, Carimbo e Assinatura do Responsável pela Proponente)

Pontuação da
empresa.
(PROPOSTA)
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-

-

ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCK REFERENTE A
TOMADA DE PREÇO 02/2020
A empresa
, estabelecida
nº,
cidade
,Estado
,CNPJ nº
, apresenta a sua proposta de Preço relativa a
licitação em epígrafe, de cargos de acordo com Projeto Básico constante em Anexo.
a) O valor da proposta, fixo, global e sem reajuste é de R$:..............
(..................................) mensais, perfazendo um total de R$ ...... (..........) pelo período de 12 (doze)
meses cujo pagamento será parcelado pelo mesmo período;
b) O prazo de validade da proposta é de ....(. ) dias a partir da data de abertura da
licitação; (mínimo de 60 dias)
c)
A forma de pagamento será em conformidade com o edital e a Minuta do
Contrato;
d)
Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execução do objeto da licitação em epígrafe, tais como despesas de fretes,
impostos, seguros e qualquer outra despesa incidente sobre a execução dos serviços instalados na
Prefeitura, bem como do suporte técnico operacional a ser prestado no período do contrato.
e)
Declaramos também que a proponente é responsável por quaisquer ônus
decorrentes de marcas, registros e patentes relativas ao objeto cotado;
f)
Declaramos ainda que ao elaborar nossa proposta estamos cientes de todas as
exigências de prazo e demais detalhes, contidas no edital de licitação.

Local e data.
(nome e ass. do representante legal da empresa proponente)
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-

-

ANEXO XII MINUTA DE CONTRATO
REF. TOMADA DE PREÇO 003/2020
Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONSELHEIRO MAIRINCK, Pessoa jurídica de Direito Público Interno,CNPJ
75.969.667/0001-04, Praça Otacilio, 82, nesta cidade, neste ato representado
pelo Senhor ....................,........,
,
residente na Rua
, nesta cidade doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE;
e de outro lado a empresa .............. estabelecida na Rua ...............nº
, no
Município de
......., CEP Nº......, CNPJ n.º .........,Inscrição Estadual nº ......... neste ato
representada pelo
Senhor .........., Responsável Legal, portador do CPF sob n.º ..... RG nº .........,
residente na Rua............................, na cidade de ..............................Estado do
Paraná, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem justo e contratado
o que segue:
Os signatários supra mencionados sujeitam-se aos estatutos dos contratados
Administrativos, instituídos pela Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações
posteriores, contratam o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, os serviços de licenciamento de
uso de programas informatizados de sistema de gestão pública com suporte técnico
e operacional, para utilização no Executivo Municipal contemplando, no mínimo as
especificações constantes do Edital de licitação Tomada de Preço 003/2020 da
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, que deu origem a este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos
convocatórios, Edital de TOMADA DE PREÇO 003/2020 e seus anexos, proposta
Técnica e Proposta de Preço da proponente vencedora.
Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações
que vierem a ser necessárias durante sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE O Valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ ...... (..............)
mensais, perfazendo um total de R$ ... (....) para o período de ............ , daqui por
diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.
O Valor Contratual não poderá ser reajuste durante a vigência inicial do contrato,
podendo ser reajustado pelos índices oficiais do governo
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO.
O pagamento será efetuado pelo Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal
de Conselheiro Mairinck, exclusivamente através de Depósito bancário,
pagamento de boleto ou transferência bancária, em nome da pessoa jurídica
contratada, mediante apresentação de nota fiscal e certificação de recebimento
atestada pelo setor responsável, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente ao
do fornecimento, vedada a antecipação de pagamento; sendo condição para o
pagamento a apresentação de comprovação de sua regularidade para com a
Seguridade Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com as Receitas
Federal, Estadual e Municipal.
Será permitido o reajuste do valor contratual, após analise da viabilidade no caso de
prorrogação do prazo de vigência do contrato, transcorridos os 12 (doze) meses de
vigência inicial, pelo IGP-M acumulado no período.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas advindas deste presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
002 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.002-2003 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados de acordo com os procedimentos estabelecidos no
Edital de licitação e seus anexos e com a proposta de preço apresentada.
CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da
CONTRATANTE. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
(a)
assegurar a execução do objeto deste contrato, a proteção e a
conservação dos serviços executados;
(b)
executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários
nos serviços de sua responsabilidade independente das penalidades cabíveis;
(c)
permitir e facilitar a fiscalização e/ou a inspeção do local do objeto
deste contrato, a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos
solicitados por escrito,
d) arcar com todas as despesas de locomoção e diárias dos técnicos, e impostos que
incida sobre este contrato.
(e)
substituir sem qualquer ônus, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
bem como o ressarcir a CONTRATANTE de eventuais prejuízos que o fato ocasionar,
quando comprovados que os programas fornecidos não correspondem ao

especificado na proposta.
(f)
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas previamente; CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
A Contratante se obriga a:
a)
- Indicar funcionários necessários para catalogar documentos e
fornecer informações necessárias quando solicitadas pela CONTRATADA, para
execução de seus serviços;
b)
- Atender todas as determinações de procedimento técnico quando
recomendadas pela CONTRATADA;
c)
- Fornecer o material de consumo, impressos e formulários
necessários para a execução dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços objeto do presente Contrato será de competência do
Departamento de Administração da Prefeitura Municipal, por servidor designado.

Parágrafo Primeiro - Toda irregularidade constatada, será comunicada por escrito à
Contratada, via notificação administrativa, para que a mesma se manifeste,
formulando sua defesa prévia e dando providência aos acontecimentos.
Parágrafo Segundo - A Contratada deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre
acesso a todas as suas operações, possibilitando o acompanhamento dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração, garantida a prévia
defesa, aplicará ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b)
multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato pela
inexecução parcial do contrato, por dia de atraso ou inadimplência com suas
obrigações contratuais;
c)
multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
pela inexecução total do contrato;
d)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos;
e)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer
esfera da Administração Pública (Federal, Estadual ou Municipal) pelo prazo de 5
(cinco) anos ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
f)
O não cumprimento do disposto no item “e” da clausula nona
implica na aplicação, a partir do 6º dia, de multa de 0,06%, por dia, calculada sobre o
preço proposto, limitado a 30 dias após o pedido de substituição, quando a
PREFEITURA tomará as providências legais cabíveis.
g)
A PREFEITURA, para garantir o fiel pagamento das multas,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela
PROPONENTE adjudicada, independente de qualquer notificação judicial ou
extrajudicial será cobrada judicialmente;
h)
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos
em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
i)
As penalidades previstas neste tópico serão aplicadas sem prejuízo
das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
j)
As sanções previstas, poderão cumular-se e não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que
terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a
importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
Parágrafo Primeiro
Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a
aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela
CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora
contratados.
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, de sua responsabilidade, incidentes
sobre os serviços objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATADO
A prestação de serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO.
É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a execução do serviço
objeto deste contrato, incluído os encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
sociais e comerciais resultante do presente contrato, cujo ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de execução e de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da sua assinatura em ..../...../...., encerrando-se em ...../..../...., podendo
ser prorrogado mediante Termo Aditivo, conforme necessidade do Município, de
acordo com a lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES E DOS SERVIÇOS NÃO
PREVISTOS
A CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário,
os serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor contratual, conforme
artigo 65, parágrafo 1º, lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
É deferido ao contratante o direito de rescisão do presente contrato sempre que
ocorrer os seguintes casos:
Violação das obrigações assumidas;
Fraude ou execução incorreta do objeto deste contrato; Abandono da execução do
objeto deste contrato sem justa causa;
Demais dispostos previstos no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Parágrafo Primeiro
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais
providências legais cabíveis.

Parágrafo Segundo
Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO.
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na lei n.º.
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, ao Processo de Licitação TOMADA
DE PREÇO 03/2015, a PROPOSTA DE PREÇO apresentada pelo contratado e
demais legislações aplicáveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - OS CASOS OMISSOS;
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislação em vigor.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O presente contrato será publicado, por extrato, no jornal de circulação regional, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro
da Comarca de Ibaiti PR, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de
domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.
E por estarem justas e contratadas, firmam as partes, este instrumento, em 3 (três)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

Conselheiro Mairinck,....................................

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

FICAL DO CONTRATO
Diretor do Dep de ADM

