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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

Pregão Presencial Nº 001/2018 

Confirmamos o recebimento/download, na data abaixo, da cópia integral do Edital do Pregão Presencial 
Nº ___________, que por objeto MENOR PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA REPRESENTANTE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO, 
CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA. 

 

RAZÃO SOCIAL:  __________________________________________________________ 

 

CNPJ:  ___________________________ 

 

FONE/FAX:  _________________________________________________________________ 

 

E-MAIL: ____________________________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL LEGAL:  _________________________________ 

________________________ 

NOME E ASSINATURA 

__________________________, _____de ________________ de 2018. 

 

NOTA:  
Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá encaminhar, 
devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL,  Scaneando e enviando o mesmo no 
e-mail: licitacao.pmandira@gmail.com , ou pessoalmente, no endereço indicado neste Edital. O 
Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais informações, obtidos ou conhecidos de 
forma diversa ou em local distinto do disposto acima. A não remessa do presente Recibo exime o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ou suspensões ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO DE PREG ÃO. 

 
 
A Prefeitura Municipal de Andirá-PR vem mui respeitosamente, trazer ao conhecimento de todos, que 
não hesitará em penalizar os licitantes que descumprirem o pactuado neste edital conforme artigo 7º da 
Lei federal n.º 10.520/021, artigo 5°, IV da Lei 12.846/132 e demais leis pertinentes.  
Eventual inobservância das regras legais, a Prefeitura Municipal de Andirá-PR se pronunciará com 
clareza e precisão quanto às suas decisões de aplicar multas, suspender e impedir empresas de 
participarem de certames licitatórios. 
Desta feita, no intuito de evitar transtornos, solicitamos aos licitantes interessados que apresentem 
adequadamente a documentação relativa à habilitação e proposta de preços, firmando lances de forma 
consciente, séria, concisa, firme, concreta e exequível. Os licitantes deverão entregar o objeto em 
conformidade com o prazo, preços, padrões de qualidades exigidos no edital e leis pertinentes.  
Por fim, vale lembrar ainda, que os pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são exceções 
à regra, aplicáveis exclusivamente em situações especiais, e somente serão deferidos se estiverem em 
total consonância com a lei. 
 

 

 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018  

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 

                                                      
1
 Lei 10.520/02 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

2
  Lei 12.846/13 

Art. 5° (...) 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento 

licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com 

a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
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PREGÃO Nº 001/2018– Forma Presencial 

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 011/2018 

PROTOCOLO E ENTREGA DOS ENVELOPES:  das  13h:30m às 13h:50m e CREDENCIAMENTO: 

das 13h:51m às 13h:59m do dia 23 de janeiro de 2018 , na Unidade Compras/Licitação, Prefeitura 

Municipal de Andirá, à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  Às 14h:00m do dia 23 de janeiro de 2018, na Unidade 

Compras/Licitação da Prefeitura Municipal de Andirá - PR. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, ESTADO DO PARANÁ,  com sede na Rua Mauro Cardoso 
de Oliveira , n. 190 , Centro, nesta cidade de Andirá - PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.235.761/0001-94, 
por meio de seu pregoeiro, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL , do tipo MENOR PREÇO Global  de acordo com o descrito neste Edital e seus Anexos, 
em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 
Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, 
subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 

Telefone para contato e esclarecimentos sobre o edital: (43) 3538-8100, das 8h00min às 12h00min e das 
13h30min as 17h00min. 

 

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame 
na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1.Contratação de empresa especializada em locação de sistemas para implantação de um sistema 
integrado de gestão Pública, contendo os seguintes módulos: “Sistema de Contabilidade Pública, 
Sistema de Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema de Tesouraria, Sistema de Atendimento ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sistema de Tributação Municipal, Sistema de Controle de 
Protocolo, Sistema de Compras e Licitações, Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e 
ponto Eletrônico, Sistema de Holerite web, Sistema de Controle de Frotas e abastecimento on line, 
Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio, Sistema de Portal Transparência, Sistema de 
Controle de Obras, Sistema de Controle Interno, Sistema de Controle de Cemitério Web; Sistema de 
ISS – Nota Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde Municipal; Sistema de Ação Social;Sistema de Alvará 
On-Line, Sistemas de Tributos WEB”sistema de digitalização de documentos, sistema de backup diário 
em servidor datacenter, sistema de certidão negativa conjunta tributação/Samae, e hora técnica,  
conforme abaixo descrito,, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus 
Anexos. 
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1.2.A vigência do contrato será de 12 meses, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo 

ser prorrogado em conformidade com as disposições da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

1.3.Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo III – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

Anexo V – Modelo de Declaração das Condições de Habilitação; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Idoneidade e de Não Existência de Trabalhadores Menores; 

Anexo VII – DECLARAÇÃO DA FABRICANTE DO SISTEMA 

Anexo VII I  -  DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
Anexo IX – Minuta do contrato. 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

2.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, os quais 

deverão ser protocolados no Protocolo Geral do Município, sob pena de indeferimento. 

2.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, a qual será encaminhada por meio eletrônico, via 

email e, desde que todos os interessados sejam avisados, poderá suspender a data de abertura. 

2.3 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

2.4 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente, bem como, os encaminhado via fax-símile, ou por meio eletrônico via email e via 
correios. 
 
2.5 - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, 
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
 
2.6 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
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2.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
 
2.8 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não  terão efeito suspensivo; 
 
2.9 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1.Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas estabelecidas no país e cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que:  

3.1.1.Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação aceitos no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da Lei Federal 

8.666/93, não sendo aceito, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos 

envelopes para autenticação pelo Pregoeiro; 

3.1.2.São estrangeiras autorizadas a funcionar no país; 

 

3.2.Não poderão participar deste PREGÃO PRESENCIAL as empresas que: 

3.2.1 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na 

penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da 

Administração Pública), da Lei 8.666/93. 

3.2.2 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.2.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

3.2.4 - Tenham sido declaradas inidôneas ou suspensas por órgão da Administração Pública, Direta ou 

Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial 

da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

3.2.5 - Servidor ou dirigente deste Município de Andirá – Paraná 

3.2.6 – Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores, Secretários, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles 

pro matrimônio ou parentesco consangüíneo, em linha reta e colateral até 2º grau, ou por adoção, não 

poderão efetuar qualquer tipo de transação comercial com o município, substituindo a proibição até 06 

(seis) meses após findo as respectivas funções, conforme o disposto no Artigo 89 da Lei Orgânica do 

Município. 
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3.2.7 – Pessoa Jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em Lei 

Federal, não poderá contratar com o poder público Municipal. 

3.2.8 - Servidor ou dirigente deste Município de Andirá, estendendo-se a proibição a pessoa jurídica de 

direito privado que possui em seu quadro de sócios ou dirigentes, cônjuge, companheiro, parente em 

linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade 

licitante, para fins de conhecimento e cumprimento, conforme Acórdão nº 2745/2010 do Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

3.3 - A participação no Pregão importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste 

Edital. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes do Pregão, consoante previsão 

estabelecida no seguinte item deste Edital, o representante da proponente entregará ao pregoeiro 

documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade 

e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente, com fotografia. 

 

4.2.O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida (facultado o uso do modelo constante do Anexo III ) com poderes específicos para, além de 

representar a proponente em todas as etapas/fases do Pregão, formular verbalmente lances ou ofertas 

na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

4.2.1.Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 

acompanhada do estatuto/contrato social ou documento equivalente, onde esteja expressa a 

capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário, acompanhado da Certidão 

Simplificada da Junta Comercial  da sede da licitante, emitida com antecedência máxima de até 60 

(sessenta) dias da data prevista para realização da  sessão pública do Pregão ; 

 

4.2.2.O documento apresentado junto com a procuração deverá ser original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada e isenta da obrigatoriedade de reapresentar esse documento junto ao envelope n. 2 – 

documentos de habilitação. 
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4.3.Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público ou particular de procuração, 

deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou documento equivalente, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, acompanhado da Certidão Simplificada da Junta Comercial  da sede da licitante, emitida 

com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da da ta prevista para realização da sessão 

pública do Pregão ; 

 

4.4.É admitido somente um representante por proponente. 

 

4.5.A licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e ficará obrigada 

pelas declarações e manifestações do mesmo. 

 

4.6.O representante legal da licitante que não se credenciar perante o pregoeiro ou cujo documento de 

credenciamento esteja irregular ficará impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação 

de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a 

reunião de abertura dos envelopes, Proposta ou Documentação, relativos a este Pregão, caso em que 

será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 

apuração do menor preço. 

 

4.7.O representante poderá ser substituído por outro desde que atenda as condições do edital; 

 

4.8.A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara a 

licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 

 

4.9.Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 

estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 

devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de 

recursos. 

 

4.10.Ainda nessa fase, as microempresas e as empresas de pequeno porte  deverão apresentar 

declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (facultado o uso do 

modelo constante do Anexo IV ) com o carimbo de CNPJ da licitante e assinada pelo seu representante 

legal. 

 

4.10.1.A declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar 

acompanhada de cópia da Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, 
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devidamente autenticada, emitida com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da da ta 

prevista para realização da sessão pública do Pregã o; 

 

4.10.2.A apresentação da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte é condição para que a proponente possa usufruir dos benefícios constantes da Lei Complementar 

n. 123/2006. 

 

4.10.3.A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa de pequeno porte é 

única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir 

de um enquadramento falso ou errôneo. 

 

4.11.Enquanto não for encerrada a fase de credenciamento, novos licitantes não serão aceitos na 

sessão, mesmo que os trabalhos já tenham sido iniciados pelo Pregoeiro. 

 

4.12.Entende-se por estatuto/contrato social em vigor , o documento de constituição da empresa e 

suas alterações, ou ainda sua última alteração consolidada, acompanhada de todas as suas eventuais 

alterações posteriores. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE H ABILITAÇÃO E DA ENTREGA 

DOS ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1.A etapa/fase para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de 

habilitação e dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação será levada a efeito tão 

logo se encerre a fase de credenciamento. 

 

5.1.1.A declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve integrar os 

envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, constituindo-se em documento a ser 

fornecido separadamente, ficando facultada a utilização do modelo constante do Anexo V , com o 

carimbo de CNPJ da licitante.  

 

5.2.Iniciada esta etapa/fase, o Pregoeiro receberá e examinará a declaração de que a proponente 

cumpre os requisitos de habilitação. 

 

5.2.1.A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 

prevista, inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o 

recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação. 
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5.2.2.O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do Pregão, 

devendo proceder, em seguida, à entrega dos envelopes proposta de preços e documentos de 

habilitação. 

 

5.3.Os envelopes contendo a proposta e a documentação serão entregues ao Pregoeiro em envelopes 

separados e fechados, quando solicitado, durante a sessão do pregão, logo após o credenciamento dos 

licitantes que se iniciará na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste edital. 

 

5.3.1 Os envelopes contendo a proposta financeira e a documentação exigida, deverão ser apresentados 

contendo em sua face externa preferencialmente os dados que seguem:  

 

AO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PR 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA PROPONENTE 

EDITAL DE PREGÃO N. 001/2018 

ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

AO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PR 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA PROPONENTE 

EDITAL DE PREGÃO N. 001/2018 

ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.4.A ausência ou incorreções nos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não constituirá 

motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes e/ou retificá-las a 

pedido do pregoeiro. 

 

5.5.Os envelopes contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) autor(as) da(s) melhor(es) 

proposta(s) serão abertos para avaliação do atendimento das exigências consignadas no Edital, 

originalmente firmadas em declaração, sendo que os demais envelopes, contendo a documentação das 

empresas não classificadas, serão devolvidos fechados, sob protocolo, para os devidos representantes, 

após a assinatura do contrato, exceto das licitantes desclassificadas, que serão entregues ao final da 

sessão pública; 

 

5.6.O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o órgão promotor 

da licitação, observadas as prescrições da legislação específica. 
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5.7.Após a entrega dos envelopes não serão aceitas retificações de preços ou condições, ressalvado o 

disposto no item 17.2 deste Edital. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1.A proposta de preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitada 

com clareza, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel 

timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão e número 

do lote cotado, contendo a razão social, inscrição, CNPJ/MF e endereço completo da proponente, 

devidamente assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal da empresa, devendo 

compreender: 

 

6.1.1.Descrição detalhada dos serviços ofertados e quando for o caso, indicação do prazo de garantia, 

características técnicas, observadas as exigências do Edital constantes no Anexo I – Termo de 

Referência; 

 

6.1.2.Preço unitário por unidade, valor total por item e valor global cotado em moeda corrente nacional, 

limitado a 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as frações excedentes; 

 

6.1.3.Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a 

prestação de serviço, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, 

encargos trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos, sendo quaisquer tributos, despesas e custos diretos ou indiretos omitidos da 

proposta ou incorretamente cotados considerados inclusos no preço, não podendo ser cogitado pleito de 

acréscimo, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços ser prestados sem ônus adicionais; 

 

6.1.4.Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de 

abertura, sendo que, na falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea. 

 

6.1.5.Valor global da proposta, em números e por extenso. 

 

6.2.O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERÊNCIA DO 

RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.   

 

6.3.Não serão consideradas as ofertas de vantagens não previstas neste Edital. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDIRÁ 

C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br 

 
 

Rua Mauro Cardoso de Ol iveira,  190 - Fone/fax (44)  3538-8100 -  CEP 86.380-000 - Andirá-Paraná  

6.4.Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que apresentar 

preços global ou unitário inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

 

6.5.Apresentar junto a proposta impressa, cd ou pen drive, contendo proposta emitida através do sistema 

de cotação. Para efetuar a cotação neste sistema, a licitante deverá solicitar junto à prefeitura os 

arquivos gerados do sistema compras/pregão do município no e-mail: licitacao.pmandira@gmail.com . 

6.6.A apresentação da proposta eletrônica possui o objetivo de dar celeridade ao certame, e sua não 

apresentação não importará na desclassificação da proponente. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1.Os licitantes deverão apresentar a documentação a seguir indicada, sem prejuízo de outros 

documentos a serem definidos e fixados em aditivos a este Edital ou em avisos específicos, quando o 

objeto da licitação sujeitar-se a legislação específica: 

 

7.2.Da Habilitação Jurídica: 

 

7.2.1.Registro comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado (em se tratando de sociedades comerciais), e acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores (no caso de sociedades por ações); Inscrição do ato 

constitutivo acompanhada de prova de diretoria em exercício (no caso de sociedades civis); decreto de 

autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir (em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País), acompanhado (s) da Certidão Simplificada da Junta Comercial  da sede da 

licitante (no caso de empresas que devem ser registradas na junta comercial), emitida com 

antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da da ta prevista para realização da sessão pública 

do Pregão; 

 

7.2.3.Entende-se por estatuto/contrato social em vigor , o documento de constituição da empresa e 

suas alterações, ou ainda sua última alteração consolidada, acompanhada de todas as suas eventuais 

alterações posteriores. 

 

7.2.3.1.Ficam isentas da apresentação da certidão simplificada da junta comercial as pessoas jurídicas 

que por sua natureza jurídica ou em decorrência da Lei não seja exigido o registro na junta comercial; 
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7.2.4.A apresentação do documento de habilitação jurídica junto ao credenciamento dispensa a sua 

apresentação na forma do item 7.2.1. 

 

7.3.Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

7.3.3.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

 

7.3.4.Certidão conjunta pertinente aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, abrangendo as 

contribuições sócias/previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal 

 

7.3.5.Certidão pertinente aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede da empresa licitante, na forma da lei; 

 

7.3.6.Certidões pertinentes aos Tributos Mobiliários e Imobiliários, expedidas pela Fazenda Municipal da 

localidade ou sede da empresa licitante, na forma da lei; 

 

7.3.7.Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS –, na forma da Lei n. 8.036/90; 

 

7.3.8.Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto Lei n. 5452 de 1º de maio de 1943. 

 

7.4.Da Qualificação Técnica 

 

7.4.3.Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público, emitido em papel timbrado da empresa atestante, comprovando a prestação de 

serviços de natureza semelhante ao objeto do presente. 

 

7.4.4.Apresentar atestado de visita técnica que ocorrerá nas dependências da Prefeitura Municipal, 

ocasião que será emitido o referido documento. O interessado deverá efetuar, visita técnica às 

instalações da contratante, a fim de avaliar a situação legal e tecnológica atual e obter Atestado de Visita 

Técnica, devidamente assinado por servidor especialmente designado para tal fim, comprovando que 

recebeu todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação. A Visita Técnica 

deverá ser agendada ao telefone (43) 3538-8100, durante o horário de expediente do Paço Municipal. A 

visita deverá ser realizada somente até o quinto di a útil que anteceder a data de abertura da 

licitação, com o Pregoeiro. 
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7.4.5.Declaração do fabricante do Sistema, datada e assinada por seu representante legal ou 

procurador, confirmando que seu produto atende aos requisitos do edital, e especificando se está de 

acordo com a proposta do licitante. 

 

7.4.6.Comprovação através de Recibo de entrega do Sim-Am de pelo menos 10 entidades, efetivamente 

protocoladas até o mês de novembro de 2017 junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

7.5.Da Qualificação Econômica Financeira 

7.5.1. A empresa licitante deverá fazer comprovação da sua boa situação financeira de forma objetiva, 

através da apresentação do Balanço Patrimonial e do cálculo de índices contábeis conforme 

Declaração do Anexo VIII, devidamente assinada e reconhecida firma pelo contador responsável 

da empresa, conforme artigo 31, § 5º da Lei 8.666/93, conforme demonstrativo em anexo. 

7.5.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 

jurídica e com a indicação do numero de Cartórios Distribuidor existente no município, emitida no 

prazo de até 30 (trinta) dias que anteceder a data aprazada para abertura dos envelopes. 

 

7.6.Das Declarações: 

7.6.1.Declaração de idoneidade emitida pelo próprio proponente de que a empresa não foi declarada 

inidônea por nenhum órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, com o carimbo 

CNPJ da licitante; 

 

7.6.2.Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

com o carimbo CNPJ da licitante; 

 

7.7.O Certificado de Registro Cadastral , expedido pela Prefeitura Municipal de Andirá, em vigência na 

data da apresentação das propostas, será aceito em substituição aos documentos enumerados nos itens 

7.2. e 7.3.. 

 

7.8.As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas 

desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para 

realização da sessão pública do Pregão. 

 

7.9.Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
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7.9.1.Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo; 

 

7.9.2.Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

7.9.3.Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.10.Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor do Setor de Licitação, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

7.10.1.Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por funcionário da licitação a partir do 

original até o quinto dia útil que anteceder a data marcada para a licitação, observado o horário das 

8h00min às 12h00min a das 13h30min às 17h00min; 

 

7.11.Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

7.12.Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos Artigos 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

7.12.1.Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de formalização do 

ajuste. 

 

7.12.2.Em conformidade com a LC 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.12.3.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item 

imediatamente anterior, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

7.12.4.A não-regularização da documentação no prazo previsto no item imediatamente anterior, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal 
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nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS 

 

8.5.No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame e logo após com o recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de 

habilitação. 

 

8.6.O pregoeiro procederá à abertura do Envelope n.º 01, contendo a Proposta de Preços ordenando-as 

em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se às correções de 

eventuais erros, tomando como corretos e adotando como critério de aceitabilidade o MENOR PREÇO. 

 

8.7.Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das 

propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital. 

 

8.8.Após proceder conforme descrito no item imediatamente anterior, o pregoeiro selecionará as 

propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

 

8.8.1.Classificará a licitante autora da proposta de menor preço e todas aquelas apresentadas com 

preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço ofertado, 

disposto em ordem decrescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de 

lances verbais. 

 

8.8.2.Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), incluindo a 

primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o item 6.2; 

 

8.8.3.Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, realizar-

se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

 

8.8.4.No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 
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8.9.O pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 8.4 para a apresentação de lances 

verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 

maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.  

 

8.10.O pregoeiro, durante da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre os lances, 

para agilizar a sessão. 

 

8.11.A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 

da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 

efeito de ordenação das propostas. 

 

8.12.Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 

8.13.Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO. 

 

8.14.Em observância à Lei Complementar n. 123/2006, na presente licitação será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de aquisição para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

8.14.1.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 

mais bem classificada. 

 

8.14.2.Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

8.14.2.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

8.14.2.2.Não ocorrendo a contratação na forma do item imediatamente anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.11.1 deste Edital, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

8.14.2.3.Na hipótese da não contratação na forma do item 8.11 deste Edital, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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8.14.2.4.O disposto no item 8.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8.15.Quando conveniente para o Pregoeiro, na própria sessão pública a licitante deverá comprovar a 

admissibilidade, pelos meios formais, de sua proposta ou lance. 

 

8.16.Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao 

desatendimento das especificações técnicas exigidas neste Edital e seus anexos, e pela análise de 

amostras que poderão ser solicitadas, a critério do órgão licitador, o Pregoeiro procederá à análise da 

proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até 

que uma atenda às exigências. 

 

8.17.Uma vez encerrada a etapa competitiva, não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços 

ou quaisquer outras condições oferecidas. 

 

8.18.Será admitido de cada licitante o recebimento de somente um envelope para cada uma das formas 

explicitadas no item 5.3 deste Edital.   

 

9. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES 

 

9.5.Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital, o Pregoeiro procederá à 

abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação do autor da melhor proposta 

classificada, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base nas exigências estabelecidas. 

 

9.6.Caberá o Pregoeiro inabilitar a licitante que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos 

documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade, excetuado o disposto no item 17.2 

deste Edital. 

 

9.7.Poderá ser habilitada a licitante que tenha apresentado documentos com erros formais, desde que, 

justificadamente, tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração. 

 

9.8.Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro analisará a 

documentação de habilitação das empresas remanescentes respeitando a ordem de classificação. 

 

10.DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QU ALIFICAÇÃO DA LICITANTE 
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10.5.Depois de avaliada a aceitabilidade da(s) proposta(s) e a qualificação da(s) licitante(s) titular(es) 

da(s) menor(es) oferta(s), constatado o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro comunicará as licitantes 

da decisão sobre a aceitabilidade ou não das propostas e da habilitação e proclamará o resultado da 

licitação. 

 

10.6.Declarada a vencedora da licitação e não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro fará a 

adjudicação do objeto à vencedora, com imediata emissão da confirmação, que discriminará e 

documentará as condições específicas para a contratação. 

 

11.DO RECURSO 

 

11.5.Se o resultado da decisão não for aceito, qualquer licitante, na mesma sessão de proclamação da 

vencedora da licitação, poderá manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato 

ser devidamente consignado em ata. 

 

11.5.1.A manifestação necessariamente explicitará motivação consistente e esta será liminarmente 

avaliada pelo Pregoeiro, a qual decidirá pela sua aceitação ou não. 

 

11.5.2.Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, concedendo ao 

interessado, na própria sessão, o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões recursais, 

oportunidade em que serão também intimados os demais participantes, para, querendo, apresentar 

impugnações ao recurso, em igual número de dias, contados do término do prazo recursal concedido ao 

recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório. 

 

11.6.O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

11.7.Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolados na Prefeitura Municipal de Andirá - 

PR, para que, no prazo estabelecido no item 11.1.2 deste Edital, proceda à entrega ao pregoeiro 

responsável pela licitação. 

 

11.8.Não serão aceitos recursos interpostos através de fac-símile, e-mail, via correios ou cuja petição 

tenha sido apresentada fora do prazo e/ou por quem não esteja legalmente habilitado para representar a 

empresa licitante. 

 

11.9.O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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11.10.Improvido o recurso, serão remetidos os autos, com seu relatório em favor da manutenção do 

decidido, à autoridade superior, a quem caberá manter ou reformar a decisão. 

 

11.11.A inocorrência de imediata manifestação da licitante do interesse de interposição de recurso ou 

sua apresentação imotivada ou insubsistente implicará em preclusão do direito de recorrer do ato 

decisório. 

 

12.DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.5.Decididos os recursos eventualmente formulados, o Pregoeiro encaminhará o processo da licitação 

à autoridade competente, para adjudicação e homologação do resultado e convocação da licitante 

vencedora para a assinatura do contrato, a qual poderá, motivadamente, revogar a licitação, por 

interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade ou inobservância dos termos do Edital e 

ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados 

ou de seus representantes legais, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

12.6.A invalidação do procedimento licitatório induz à do contrato.  

 

12.7.A licitante vencedora do certame terá o prazo de até 2 (dois) dias para realizar a demonstração do 

sistema ofertado para os servidores municipais designados pela Secretaria Municipal solicitante, a fim de 

verificar se o mesmo atende às exigências técnicas deste Termo de Referência, ocasião que os 

funcionários da empresa deverão demonstrar todas as peculiaridades e funcionalidades do sistema, 

tirando dúvidas se necessário. 

 

12.8.A demonstração poderá ser acompanhada pelas demais licitantes se for solicitado pelos mesmos, 

ocasião que a Prefeitura Municipal de Andirá informará o dia, hora e local da realização da mesma. 

 

12.9.O certame só será homologado após o sistema vencedor ser aprovado pelos servidores que 

analisaram a demonstração apresentada. 

 

13.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.5.Manter durante todo o contrato as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital, 

informando o Pregoeiro a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

 

13.6.Atender as condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e do contrato. 
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13.7.Prestar serviços de boa qualidade com mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente 

das normas técnicas da ABNT, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, assim como em 

sua proposta de preços; 

 

13.8.Arcar com todos os ônus necessários à completa execução do serviço licitado, incluindo taxas, 

inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, 

despesas administrativas, bem como quaisquer outras despesas referentes ao cumprimento das 

obrigações decorrentes do serviço contratado; 

 

13.9.Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, 

terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de 

preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes da prestação de serviço; 

 

13.10.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento 

por escrito da Contratante; 

 

13.11.Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante. 

 

14.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.5.Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço contratado através de servidores especialmente 

designados; 

 

14.6.Vetar o recebimento de qualquer serviço que considerar incompatível com as especificações 

apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens 

patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores; 

 

14.7.Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva execução dos serviços, objeto desta licitação; 

 

14.8.Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido no Edital; 

 

14.9.Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário; 

 

14.10.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

 

15.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENT ÁRIA 
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15.5.O pagamento, decorrente da prestação de serviço objeto desta licitação, será efetuado 

mensalmente mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 

apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente 

comprovando o recebimento dos serviços, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado 

com o art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

15.5.1.A empresa deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta, CNDT e 

FGTS com validade e a cópia da respectiva nota de empenho. 

 

15.6.Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será 

sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser 

contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

 

15.7.Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de 

atendimento das condições contratuais. 

 

15.8.Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora. 

 

15.9.O Município de Andirá não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 

financeiras. 

 

15.10.Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 

15.11.Os pagamentos decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:  

 

 

 03.001.04.123.0002.2.009.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA 

05.001.15.451.0006.2046.3.3.90.39.00.00 – 1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 

JURÍDICA 

 

15.12.O contrato poderá ser ajustado observando o interregno mínimo de 12 meses, contados da data 

da apresentação das propostas, nos termos da legislação em vigor, ressalvado o disposto no art. 57 e 65 
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da Lei 8.666/93, se for o caso de reajuste e/ou revisão, podendo ser estendido até 72 meses, conforme 

legislação. 

 

16.DAS PENALIDADES 

 

16.5.Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a 

Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 

8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções: 

 

16.5.1.Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de 

outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação 

de sanção mais grave; 

 

16.5.2.Multas: 

 

16.5.2.1.0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços prestados com atraso, 

decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou 

pela rescisão, em razão da inexecução total. 

 

16.5.2.2.1% (um por cento) por dia sobre o valor global deste contrato, para ocorrências de atrasos em 

qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas. 

 

16.5.2.3.5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das 

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

 

16.5.2.4.20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 

inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 

contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso 

ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”. 

 

16.5.3.Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

16.5.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior.   

 

16.6.Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das outras 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, quando: 

 

16.6.1.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,  

 

16.6.2.Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,  

 

16.6.3.Ensejar o retardamento da execução de seu objeto,  

 

16.6.4.Não mantiver a proposta,  

 

16.6.5.Falhar ou fraudar na execução do contrato,  

 

16.6.6.Comportar-se de modo inidôneo ou  

 

16.6.7.Cometer fraude fiscal,  

 

16.7.Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar e/ou assinar o instrumento 

formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total da 

prestação de serviço, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior. 

 

16.8.As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes 

convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento 

contratual, após a contratação de qualquer das empresas.   

 

16.9.A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as demais. 

 

16.10.Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em até 

05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município, podendo, ainda, ser 

descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE. 
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17.DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.5.A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância com os termos 

deste Edital e dos seus respectivos anexos, não se podendo alegar, posteriormente, desconhecimento 

das regras constantes deste instrumento. 

 

17.5.1.As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos 

documentos, independentemente do resultado do processo licitatório, sem direito a ressarcimento. 

 

17.6.O Pregoeiro, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a lisura da licitação, a finalidade e a segurança da 

contratação, e não contrariem a legislação vigente, poderá sanar e/ou relevar omissões ou erros 

observados na documentação e na proposta, sendo possível, caso julgue necessário, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

17.7.Caso alguma declaração emitida pelo licitante em qualquer fase do pregão seja apresentada sem a 

assinatura, poderá o pregoeiro suprir tal omissão solicitando que o representante da proponente assine a 

mesma na presença dos demais participantes, desde que seja sócio proprietário, possua poderes para 

tanto, mediante procuração ou carta de credenciamento; 

 

17.8.Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste pregão, salvo mediante autorização 

do Pregoeiro; 

 

17.8.1.Os celulares deverão ser desligados e entregues ao Pregoeiro no início da sessão e 

permanecerão sob a guarda do mesmo à vista de todos os presentes. No caso de qualquer aparelho 

tocar, o proponente será eliminado do certame.  

 

17.9.No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a 

realização da licitação na data fixada neste Edital, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, 

prevalecendo o horário estabelecido. 

 

17.10.O órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar os negócios já realizados, no todo ou em 

parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus 

representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância dos termos deste 

Edital ou de seus anexos, se for o caso. 
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17.11.Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

 

17.12.Nas aquisições advindas do presente processo licitatório, aplicam-se, subsidiariamente, no que 

couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

 

17.13.As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no Foro da Comarca de Andirá - PR, 

renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

17.14.Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento 

das propostas. 

 

17.15.Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, 

do Decreto Federal n. 3.555/2000, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, 

subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

Andirá - PR, 09 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

ALLAN PIERRE BARBEZANI 

PREGOEIRO OFICIAL 

PORTARIA Nº 10.701/2017 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO: “Contratação de empresa especializada e m locação de sistemas para implantação de um 
sistema integrado de gestão Pública, contendo os se guintes módulos: “Sistema de Contabilidade 
Pública, Sistema de Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema de Tesouraria, Sistema de Atendimento ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sistema de Tributação Municipal, Sistema de Controle de 
Protocolo, Sistema de Compras e Licitações, Sistema  de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e 
ponto Eletrônico, Sistema de Holerite web, Sistema de Controle de Frotas e abastecimento on line, 
Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio, Sis tema de Portal Transparência, Sistema de Controle 
de Obras, Sistema de Controle Interno, Sistema de C ontrole de Cemitério Web; Sistema de ISS – Nota 
Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde Municipal; Sist ema de Ação Social;Sistema de Alvará On-Line, 
Sistemas de Tributos WEB”sistema de digitalização d e documentos, sistema de backup diário em 
servidor datacenter, sistema de certidão negativa c onjunta tributação/Samae, e hora técnica,  conforme  
abaixo descrito: 

 

 

LOTE 1 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS: 

Item DESCRIÇÃO IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS  Qt. TOTAL 
1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE 1               227,67  
2 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SIM-AM 1               227,67  
3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO 1               227,67  
4 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TESOURARIA 1               227,67  
5 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE LRF 1               227,67  
6 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA 

PAGAMENTO 
1 

              227,67  
7 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO SIM-

AP 
1 

              227,67  
8 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS E 

LCITAÇÃO 
1 

              227,67  
9 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE 

INTERNO 
1 

              227,67  
10 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO 1               227,67  
11 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE FROTAS 1               227,67  
12 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO 1               227,67  
13 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO WEB 1               227,67  
14 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PORTAL 
TRANSPARENCIA 

1 

              227,67  
15 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE OBRAS 1               227,67  
16 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DE SAÚDE 1               227,67  
17 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ISS NOTA FISCAL 

ELETRONICA 
1 

              227,67  
18 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO 1               227,67  
19 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO 1               227,67  
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20 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HOLLERIT WEB 1               227,67  
21 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODULO 

CEMITERIO ON LINE 
1 

              227,67  
22 BACKUP DOS DADOS EXISTENTES EM DATACENTER 1           6.260,83  
23 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 1           5.122,50  
24 IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE PONTO ELERTONICO 1           3.984,17  
25 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CERTIDÃO NEGATIVA 

CONJUNTA TRIBUTAÇÃO/SAMAE 
1 

        11.155,67  
26 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA LEGISLAÇÃO 1           1.707,50  
27 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL 
1 

          1.707,50  
28 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTAL CIDADÃO 1           1.707,50  
29 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITALIZAÇÃO 

DOCUMENTOS 
1 

          1.707,50  
30 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL WEB 
1 

          1.707,50  
31 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ ON LINE 1           1.707,50  

TOTAL GERAL DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS   41.549,24 
 
Lote 2 LOCAÇÃO DE SISTEMAS 

   

Item DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS Qt VLR UNIT VLR TOTAL  
01 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE 
12           

2.057,78  
         

24.693,33  
02 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SIM-AM 
12              

807,17  
           

9.686,08  
03 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO 
12              

868,07  
         

10.416,88  
04 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TESOURARIA 
12              

868,07  
         

10.416,88  
05 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LRF 
12              

880,26  
         

10.563,06  
06 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO 
12           

1.907,57  
         

22.890,88  
07 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO SIM-AP 
12              

807,17  
           

9.686,08  
08 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS E LCITAÇÃO 
12           

1.440,59  
         

17.287,04  
09 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 
12              

888,38  
         

10.660,51  
10 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO 
12              

888,38  
         

10.660,51  
11 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FROTAS 
12              

888,38  
         

10.660,51  
12 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO 
12           

2.025,29  
         

24.303,53  
13 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO WEB 
12              

849,40  
         

10.192,76  
14 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PORTAL 

TRANSPARENCIA 
12           

1.042,65  
         

12.511,83  
15 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE OBRAS 
12           

1.650,92  
         

19.811,03  
16 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE  SAÚDE 12                    
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1.871,00  22.451,97  
17 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ISS NOTA FISCAL 

ELETRONICA 
12           

2.722,39  
         

32.668,68  
18 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO 
12              

734,84  
           

8.818,07  
19 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO 
12              

734,84  
           

8.818,07  
20 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE HOLLERIT WEB 
12              

575,35  
           

6.904,20  
21 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE MODULO CEMITERIO ON 

LINE 
12           

1.430,55  
         

17.166,60  
22 

BACKUP DOS DADOS EXISTENTES EM DATACENTER 
12              

838,46  
         

10.061,46  
23 

LOCAÇÃO  DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
12           

2.150,48  
         

25.805,79  
24 

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELERTONICO 
12           

1.780,42  
         

21.365,08  
25 LOCAÇÃO DE SISTEMA CERTIDÃO NEGATIVA 

CONJUNTA TRIBUTAÇÃO/SAMAE 
12           

1.645,86  
         

19.750,28  
26 

LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLAÇÃO 
12           

1.242,16  
         

14.905,87  
27 

LOCAÇÃO DE SISTEMA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
12           

1.444,01  
         

17.328,08  
28 

LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL CIDADÃO 
12           

1.444,01  
         

17.328,08  
29 LOCAÇÃO DE SISTEMA DIGITALIZAÇÃO 

DOCUMENTOS 
12           

1.780,42  
         

21.365,08  
30 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

WEB 
12          

1.847,71  
         

22.172,48  
31 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ ON LINE 12           

1.444,01  
         

17.328,08  
TOTAL GERAL DA IMPLANTAÇÃO   41.556,57  498.679,08 
 
 
Lote 3: Serviços Correlatos: 

 
 

 
Item Serviços Diversos  QT VALOR 

1 Horas Técnicas  250 134,00 33.500,00 
TOTAL GERAL  573.728,32 

 

2 - SERVIÇOS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS: 

A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e 
informações dos sistemas em uso são de responsabilidade da empresa proponente. 

A conclusão e aceitação dos serviços de conversão de dados, após a realização 
de testes será efetivada por ato formal, que testará a conversão das bases e a sua integridade. 

A proponente deverá converter os dados, desde os últimos 10 anos, até os dias 
atuais, dos módulos da Contabilidade, Compras e Licitações, Folha de Pagamento, Hollerit Web, Frotas, 
Tributação, Tributação Web, Modulo ISS, Portal Transparência, Patrimônio, Orçamento e Planejamento, 
Tesouraria, dentro do prazo estipulado neste Edital. 
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O módulo Cemitério Web a conversão dos dados será desde o ano de 1935 até 
os dias atuais. 

A proponente deverá efetuar a conversão/conferência dos dados do banco de 
dados do município de todos módulos, ficando desde já ciente que o Município não excluirá nenhum mês 
protocolado no Sim-AM/SIAP para reenvio dos dados, tendo a mesma que continuar com os meses seguintes 
de onde iniciar o contrato. Os técnicos do município seguirão com as importações sem perca de informações e 
mantendo a mesma base de dados junto ao TCE-PR, ou seja a proponente terá que enviar o mês de dezembro 
de 2017, para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já com a base convertida dentro do prazo estipulado 
na Agenda de Obrigações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

O não atendimento do item anterior tornar-se á: 

1.)cláusula de Multa de 30% do Valor total do contrato,  
2.)A empresa se responsabilizará por todas as despesas decorrentes da regularização do Sim-AM/ Siap, 

caso ultrapasse a data limite de implantação. 
3.)O Município enviará os dados da empresa para serem inseridos no cadastro de inadimplentes do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, caso a mesmo não consiga a regularização no prazo estipulado neste 
termo de referência. 

4.)Quebra contratual de imediato. 
 

3- SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 

 

A empresa será responsável pela instalação dos sistemas e demais softwares 
necessários (como gerenciador de banco de dados, servidor web ou outros) nos servidores da Prefeitura 
Municipal. A Instalação engloba toda a configuração necessária para o perfeito funcionamento dos sistemas. 

Qualquer instalação, configuração, migração nos computadores deverá ser feita 
com a supervisão de funcionários da Prefeitura Municipal. 

Durante as implantações dos sistemas a empresa deverá realizar a 
parametrização e customização dos mesmos, configurando-os para utilização dos símbolos e identificação da 
Prefeitura Municipal, bem como a estrutura de níveis de acesso e outras tabelas básicas dos sistemas. 

Além da instalação inicial para implantação, a empresa deverá instalar os 
sistemas e mais softwares sempre que solicitado (como para novos usuários, troca de computadores ou outra 
razão a critério da contratante) durante a vigência do contrato. 

A contratada deverá realizar a conversão/migração dos dados dos sistemas em 
uso atualmente para os sistemas fornecidos. A Prefeitura Municipal não fornecerá as estruturas dos dados a 
serem convertidos, sendo a empresa responsável por realizar o levantamento de dados (engenharia reversa) 
para obter as informações necessárias a partir das bases atuais. A Contratada deverá comprovar, através de 
relatórios comparativos, que as informações convertidas estão consistentes com as informações já prestadas ao 
Tribunal de Contas do Paraná e demais órgãos de controle. 

 

O prazo total para completa implantação dos sistemas (instalação de softwares, 
configurações, parametrização, migração dos dados desde os últimos 10 anos de todos módulos e do cemitério 
Web desde 1935 e outras tarefas que se façam necessárias) é de 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão da 
ordem de serviço. 
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O atendimento a situações críticas de software, que impeçam a operação ou 
funcionamento do  sistema, deve ser prestado pela  licitante  vencedora  de forma imediata e as soluções 
devem feitas em até 48 ( quarenta e oito) horas. Para situações não críticas , as soluções devem ser feitas em 
até 3 ( três ) dias úteis. 

 

4- SERVIÇO DE TREINAMENTO 

 

A empresa deverá ministrar treinamento em separado para os grupos de 
usuários de cada um dos sistemas fornecidos.  Deverão ser utilizados dados reais da Prefeitura Municipal, como 
uma cópia dos dados obtidos após a migração dos dados, para realização do treinamento. 

O tempo total de treinamento deverá ser de no mínimo 120 (cento e vinte) 
horas, com no mínimo 60 (sessenta) dessas horas de acompanhamento de tarefas reais do usuário em seu 
local de trabalho, divididas por sistema a critério da Prefeitura Municipal. 

Após o treinamento, os usuários deverão ser capazes de operar completamente 
seus respectivos sistemas, incluindo o cadastramento de dados, emissão de relatórios, geração de arquivos 
para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, realização de consultas complexas e gerenciamento dos 
sistemas (com tarefas como gerenciamento de usuários, correções de entradas de dados incorretas, verificação 
de inconsistências). 

 

5- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO 

 

O atendimento à solicitação do suporte será feita através de central de 
atendimento ao cliente especializada da empresa fornecedora do sistema, com técnicos habilitados com objetivo 
de esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do sistema implantado. Esse 
atendimento, quando necessário, deverá ser feito por telefone, fac-símile, e-mail ou através de serviços de 
suporte remoto. 

Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros 
de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para 
satisfazer as necessidades de segurança. 

O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Andirá, apto a prover o devido suporte ao sistema, com o objeto de esclarecer dúvidas e 
resolver problemas que possam surgir durante a utilização dos sistemas. 

Suporte técnico via acesso remoto mediante autorização prévia, sendo de 
responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das informações. 

A licitante deverá enviar profissionais, incluindo programadores, analistas de 
sistemas, gerentes de projeto, conforme solicitação da contratante e de comum acordo, sem cobrança de horas 
técnicas. 

Cada atendimento deverá ter associado um número único de protocolo, com 
registro de data, hora e atendente da abertura da ocorrência. 
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O serviço de atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h00min às 12h00min e 13h00min as 17h00min. 

 Prestar os serviços de suporte técnico remoto ou in loco, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis contados da abertura do chamado técnico relatando a ocorrência. 

Oferecer suporte personalizado de helpdesk, através de comunicação telefônica 
com serviço 0800, serviços de mensagens instantâneas, software de comunicação falada, escrita, áudio e vídeo 
via internet/web, serviço de publicação de dúvidas mais frequentes, fóruns de discussão, serviço de FTP 
(transmissão remota de arquivos), comunicação remota, inclusive com acesso aos bancos de dados, para 
esclarecimento de dúvidas operacionais, envolvendo procedimentos, processamentos, cálculos, emissão de 
relatórios, parametrização dos aplicativos, erros de programas, erros de banco de dados. 
 

6- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  

 

Prestar os serviços de manutenção corretiva, assim entendido aqueles 
destinados a sanar erros e defeitos de funcionamento dos sistemas informatizados, dentro do prazo conferido 
para o suporte técnico. 

Prestar serviços de manutenção adaptativa, assim entendido aqueles 
destinados a adequar os sistemas informatizados às exigências legais e normativas de gestão pública previstas, 
por exemplo, em normas municipais, estaduais, federais e instrução do Tribunal de Contas, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias contados da publicação da nova exigência, prorrogável, de comum acordo, conforme 
complexidade das operações necessárias. 

Acompanhar as alterações legislativas e normativas que influenciem nos 
sistemas informatizados de gestão pública. 

Prestar serviços de manutenção evolutiva quando desenvolver novas funções e 
tecnologias, disponibilizando à Prefeitura Municipal de Andirá, desde que seja do interessa dessa, versões 
aprimoradas dos sistemas informatizados de gestão pública locados. 

Caso a manutenção adaptativa ou evolutiva implique em alteração significativa 
dos sistemas de gestão pública  locados a empresa deverá prestar novamente, sem ônus adicional, os serviços 
de implantação e treinamento na forma prevista neste Termo de Referência. 

A empresa proponente deverá realizar Backup Diário de todos os módulos, 
copiando o mesmo em servidor fora da sede do município, em caso de invasão do servidor do município a 
mesma deverá recuperar os dados, reinstalar todos os módulos novamente sem ônus para o município. 

 

7- CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO 

 

Apresentar atestado de visita técnica que ocorrerá nas dependências da 
Prefeitura Municipal, ocasião que será emitido o referido documento. O interessado deverá efetuar, visita técnica 
às instalações da contratante, a fim de avaliar a situação legal e tecnológica atual e obter Atestado de Visita 
Técnica, devidamente assinado pelo pregoeiro, comprovando que recebeu todas as informações necessárias ao 
fiel cumprimento do objeto desta licitação. A Visita Técnica deverá ser agendada ao telefone (43) 3538-8100, 
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durante o horário de expediente do Paço Municipal. A visita deverá ser realizada somente até o quinto dia útil 
que anteceder a data de abertura da licitação. 

Concluída a visita técnica de conformidade com o edital, será emitido em favor 
da licitante o respectivo atestado de visita, que deverá ser apresentado juntamente com a habilitação. 

A Proponente deverá apresentar certificação da ISO 9001:2008, mediante 
certificado. (emitido em nome da empresa participante), para realizar a visita técnica. 

 

8- CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HOMOLOGAÇÃO 

 

A licitante vencedora do certame terá o prazo de até  2(dois) dias para realizar a 

demonstração do sistema ofertado para os servidores municipais designados pela Secretaria Municipal 

solicitante, a fim de verificar se o mesmo atende às exigências técnicas deste Termo de Referência, ocasião que 

os funcionários da empresa deverão demonstrar todas as peculiaridades e funcionalidades do sistema, tirando 

dúvidas se necessário. 

A demonstração poderá ser acompanhada pelas demais licitantes se for 

solicitado pelos mesmos, ocasião que a Prefeitura Municipal de Andirá informará o dia, hora e local da 

realização da mesma. 

O certame só será homologado após o sistema vencedor ser aprovado pelos 

servidores que analisaram a demonstração apresentada. 

 

7-RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

O servidor responsável por esta solicitação de licitação para atendimento às necessidades 

de todas as Secretarias é o servidor XXXXXXXXX. 

 

10 –FISCALIZAÇÃO 

 Fica designado a servidor XXXXXXXXXXXXX para fiscalizar o contrato de 

prestação de serviço a ser contratado. 

 

11- CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS:  
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•Poderão participar da licitação empresas que apenas sublicenciem/revendam softwares de terceiros, caso em que 
estarão desde logo cientes da obrigação contratual de manter os softwares licitados em acordo com as 
exigências de ordem legal federal e estadual. 

•O sistema operacional para o Gerenciador de Banco de Dados deverá ser do tipo multiplataforma (windows/linux) e 
nas estações clientes devem se enquadrar: estação windows 7 ou superior. 

•Somente serão aceitos Gerenciador de Banco de Dados do tipo Open Source ou Freeware; 
•A Base de Dados com todas as informações de todos os módulos deverão ficar residentes nos Servidores da 

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação desta Prefeitura Municipal. 
•As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de algoritmos próprios do 

sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou 
tela de acesso ao sistema. 

•Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas, ou ainda rotinas diferentes por 
usuários diferentes ao mesmo tempo, ilimitadamente não necessitando de licenças para instalação e uso do 
sistema. 

•Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações: 
•Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas; 
•Não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema ou suas ferramentas. 

•Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema: - As autorizações ou 
desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir do login do usuário; - O 
sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado. 

•Os sistemas deverão possuir gerador de relatórios e de arquivos na língua portuguesa, permitindo que o usuário 
possa acessar as informações do banco, para elaborar relatórios e gerar arquivos de acordo com sua 
conveniência, permitindo que seja impresso em qualquer impressora disponível no Windows ou na rede. 

•Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou à jato 
de tinta, possibilitando: 

•Visualização dos relatórios em tela; 
•"Zoom" dos relatórios emitidos em tela; 
•Salvar os relatórios em arquivo PDF; 
•Salvar os dados dos relatórios em formato texto, csv, html, ou xls, para utilização em planilha; 
•Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: 

• usuário; 
• data/hora de emissão; 
• comentário adicional; 

•Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível no Windows, 
possibilitando alterar configurações tais como: 

• tamanho de papel; 
• margens; 
• intervalos de páginas; 
• número de cópias a serem impressas; 
• e demais opções disponíveis na impressora. 

•Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações:  
•Usuário; 
•Data/hora da operação; 
•Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro). 

•Possuir Log de registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas: 
•Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas; 
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•Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração; 
•Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da 

alteração efetuada; 
•Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de campos e 

tabelas de forma visual; 
•Os sistemas ofertados deverão dispor de ferramenta própria e integrada ao sistema, que possibilite ao usuário 

desenvolver geradores de arquivos, visando à exportação para qualquer layout desejado, sem a necessidade de 
intervenção de técnico da proponente. O não atendimento a este item desclassifica automaticamente o 
proponente. 

•As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, podendo ser atualizado 
automaticamente nos casos em que o aplicativo fique hospedado em DataCenter sob responsabilidade da 
proponente. 

•Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada através de setups de 
instalação com instruções passo a passo, possibilitando: 

•Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado ao sistema e não 
permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema; 

•Garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa mais ser acessado até 
que seja solucionado; 

•Permitir a execução de um script seja agendada através do agendador de tarefas do Windows. 
•Os sistemas deverão garantir a integridade relacional dos dados. 
•Os sistemas deverão permitir gerar os arquivos em formato PDF. 
•Todas as informações deverão obedecer as exigências do Tribunal de Contas do respectivo Estado. 
•Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência administrativa, a 

locação de todos os sistemas, suporte e auxílio no acompanhamento mensal no SIM-AM PR, SIM-AP, SIAP e 
PCA ocorrerá com uma única licitante. 

•O sistema deverá ler o banco de dados do sistema de gestão pública do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais, juntamente com o sistema do SAMAE, para emissão de relatórios da LRF, emitindo os mesmos 
consolidados com os relatórios da Prefeitura Municipal, sem que os funcionários necessitem realizar 
importações de dados ou digitação de dados, o não atendimento deste quesito desclassifica automaticamente a 
empresa. 

•Os demais elementos técnicos em que se apoiarão a contratação, incluindo os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade exigidos, estão dispostos abaixo:. 
   

12 - CARACTERÍSTICAS POR MÓDULO:  

 

12.1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 

 

•Permitir a integração com os demais sistemas da Administração Pública, otimizando as tarefas diárias dos 
órgãos envolvidos. 
•Possuir demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais, comparativos, 
evolução do patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de receita, margem de expansão. 
•Possibilitar o cadastro da entidade de acordo com o contrato, com opção de incluir o brasão na emissão de 
relatórios. 
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•Possibilitar o cadastro do exercício em uso com opção de escolha do modelo do Plano de Contas, modelo da 
Receita e da Despesa. 
•Permitir apontar o percentual do limite de Créditos Adicionais. 
•Possibilitar o fechamento dos meses que já foram enviados para o Tribunal de Contas. 
•Possibilitar aplicar o percentual da correção orçamentária. 
•Permitir a opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas. 
•Possibilitar controle de acesso ao sistema, podendo ser selecionadas quais telas determinados usuários 
poderá ter acesso e qual o nível de permissão, inclusão e ou exclusão, alteração de dados. 
•Permitir cadastro de históricos padrões. 
•Permitir cadastro de origens de recursos, banco, grupo e itens da despesa. 
•Permitir cadastro de credor com possibilidade de apontar sua situação. 
•Permitir cadastro de fonte TCE e fonte de recurso. 
•Permitir cadastro das contas de retenções. 
•Permitir cadastro e configuração de integração patrimonial. 
•Permitir cadastro de desdobramentos da despesa e sub-desdobramentos. 
•Permitir a formatação dos formulários das Nota de Empenho, Anulação de Empenho, Liquidação, Estorno de 
Liquidação e Ordem de Pagamento, Sub Empenho, Despesa Extra, e quaisquer outros documentos contábeis 
que a entidade necessitar. 
•Permitir o início de novo período (mês ou ano), mesmo sem ter havido o fechamento contábil do período 
anterior, com atualização de saldos e manutenção da consistência dos dados. 
•Possuir registro de senha para liberação do mês corrente. 
•Possuir ferramenta de autoajuda em todas as telas. 
•Verificar a ordem cronológica, dos empenhos, liquidações e pagamentos de empenhos. 
•Verificar a ordem sequencial de empenhos, liquidações e pagamento faltando (numeração saltada). 
•Verificar se os planos de contas da receita e despesa estão de acordo com o padrão do Tribunal de Contas. 
•Verificar se todas as liquidações de empenhos e restos estão com os documentos fiscais informados. 
•Verificar a validades dos CPF e CNPJ. 
•Verificar no pagamento a conta corrente do favorecido. 
•Verificar a competências maiores que a data do empenho. 
•Possibilitar o lançamento das retenções na emissão do empenho, na liquidação ou na ordem de pagamento, 
conforme parametrização. 
•Possibilitar a apropriação das retenções da liquidação ou no pagamento do empenho, conforme 
parametrização. 
•Possibilitar a incorporação patrimonial na emissão do empenho ou liquidação. 
•Possibilitar os Lançamentos por evento contábil. 
•Possibilitar o controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e 
Contribuições). 
•Possibilitar consulta em tela da movimentação das contas receita, despesa e plano de contas, em qualquer 
período do exercício possibilitando também a impressão da mesma. 
•Controlar toda execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e gerenciais. 
•Permitir o Bloqueio e o desbloqueio de dotações. 
•Permitir o controle das receitas através da programação financeira. 
•Permitir movimentação das cotas financeiras e trimestrais. 
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•Controlar a totalidade das despesas extra orçamentárias, emitidas, pagas e apagar, por fornecedor e por 
contas de despesas extras, inclusive com emissões de notas de despesas extras para se comprovar o 
pagamento das mesmas. 
•Permitir o cadastro de prestação de adiantamentos. 
•Permitir o cadastro de interferência financeira, subvenções sociais e obras. 
•Efetuar cancelamento de retos a pagar tanto pela receita, bem como pelas variações patrimoniais. 
•Possibilitar inclusão de empenhos de restos a pagar manualmente. 
•Possibilitar consulta de documentos fiscais de empenhos de restos a pagar. 
•Importar dados e gerar arquivos referente ao Manad, exigido pela Receita Federal. 
•Possibilitar a Importação e Exportação de movimentos contábeis de Unidades Gestoras Descentralizadas. 
•Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, listagem de bancos, de fontes de recursos e 
fontes TCE, gasto com pessoal, origens de recursos, contas bancárias, listagem de NAD, de lei e decretos, 
relatório do log de usuários, desdobramentos da despesa. 
•Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por credores, empenhos, diário, 
razão e inconsistência. 
•Possuir demonstrativos de execução extra  orçamentária com filtros personalizados, de Despesa extra e restos 
a pagar. 
•Possibilitar através de demonstrativos gerenciais o acompanhamento de todo o processo contábil realizado no 
sistema, de despesa, receita, financeiro, da educação e saúde. 
•Permitir a emissão de todos os anexos previstos na Lei 4.320/64, pela Lei 9.755/98, e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LC 101/00. 
•Gerar relatórios de Contas Públicas. 
•- Possuir plano de contas sem artifício de máscaras, com pré validados das regras contábeis do PCASP e 

permitir consulta aos dados por conta corrente. 
•- Possuir opção para vincular as receitas nas contas bancárias, não permitindo lançamento na conta bancária 

de receita que não são próprias da fonte da conta bancária. 
•- Possuir em tela analise geral de todas as fontes de recurso da entidade, não sendo necessário emitir o 

balancete um a um. 
•- Possuir em tela de consulta, cálculo do controle para análise do Superávit Financeira, podendo avaliar se já 

joi utilizado a saldo de superavit nos créditos adicionais. 
•- Possuir mecanisco de vinculação e geração das MSC - Matriz de Saldos Contabéis, afim de atender as 

exigências da STN (SICONFI). 
 

12.2 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO MUNICIP AL. 

 

•O sistema deverá proporcionar ao gestor de planejamento a elaboração do orçamento-programa de forma ágil, 
fácil e de acordo com a legislação vigente. 
•Possuir cadastro da Entidade conforme contrato e com possibilidade de utilizar o Brasão nas emissões de 
relatórios; 
•Possui cadastro do exercício a ser elaborado o Orçamento com opção de modelo de despesa e receita a ser 
utilizado e de consolidação de relatórios nas entidades; 
•Possuir cadastro da versão do Orçamento com opção de seleção da situação da mesma; 
•Possuir cadastro de Parâmetros da Receita, com cadastros dos códigos das receitas com campo para nível 
sintético, pelo qual na própria tela pode ser executada a conferência de níveis; 
•Possuir, o cadastro de parâmetros da Despesa onde os códigos são cadastrados separadamente por Órgão, 
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Unidade orçamentária, Função, Sub-Função, Programa (possui campo para Objetivo e Publico alvo, 
Indicadores), Projeto/Atividade e Natureza da Despesa; 
•Possuir cadastro do Identificador da Fonte, Grupos de Fonte e Fontes de Recursos conforme exigências do 
STN;  
•Possuir cadastro de Indicadores e Macro Objetivos para o PPA;  
•Possuir campo para cadastro de Legislação, Fonte TCE e Fundos Especiais; 
•Possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a tecla F1; 
•Possuir a elaboração dos lançamentos do PPA com versão original ou versão alterada (gerada pelo sistema), 
separando as despesas pelos anos correspondentes ao PPA; 
•Importa os índices e Fórmulas do PPA; 
•Elaboração dos lançamentos do Plano Plurianual da Receita, já aplicando o cálculo das fórmulas para gerar os 
valores, e também aplica a projeção para os próximos exercícios; 
•Importa PPA alterado da receita; 
•Possui opção de geração da versão do PPA para o ano corrente; 
•Possuir a elaboração e projeção da Receita, separando o que é Receita Arrecadada, Orçada  e prevista; 
•Possuir a elaboração e projeção da Despesa, separando o que é Despesa Executada, Orçada, e prevista; 
•Possuir a elaboração e projeção da Dívida Pública, com opção de importar dados do Orçamento e digitar 
Receita de Privatizações e Passivos Reconhecidos; 
•Possuir a evolução do Patrimônio, apontando o Patrimônio Líquido, Capital, Reservas e Resultado Acumulado; 
•Possuir o lançamento da alienação de ativos, separando as receitas realizadas por exercício e despesas 
Liquidadas; 
•Possuir o Cadastro de Renúncia Receita; 
•Possuir o Cadastro da Expansão da Despesa; 
•Possuir o Cadastro dos Riscos Fiscais; 
•Possuir o Cadastro das Variáveis, com previsão e projeção do PIB, taxa de juros, câmbio, Inflação média; 
•Possuir o cadastro da Lei, com os campos disponíveis para preenchimento da entidade; 
•Possuir a Cadastro de Metas Previdências por Receitas e Despesas Previdenciárias com campo para as Intra-
Orçametárias, e saldo das disponibilidades financeiras do RPPS; 
•Possuir o Cadastro da Projeção Atuarial para 35 anos. 
•Possuir o cadastro Lei Orçamentária Anual; 
•Possuir a geração da proposta orçamentária para o exercício financeiro seguinte com base na utilização do 
orçamento do exercício em execução e anteriores, permitindo a atualização do conteúdo e da estrutura da 
proposta gerada e a distribuição do orçamento por secretaria conforme as Instruções Técnicas do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 
•Possuir a montagem do Orçamento de forma automática; 
•Possibilitar a elaboração do Orçamento Consolidado do Município e das Unidades Gestoras Descentralizadas; 
•Possuir dispositivo de Aprovação do Orçamento, indicando sua liberação para execução; 
•Permitir a alteração dos valores do Orçamento, não havendo necessidade de estorno enquanto o mesmo não 
estiver aprovado; 
•Possibilitar o bloqueio das movimentações de previsão de receita e fixação de despesa após a aprovação do 
Orçamento; 
•Permitir atualização dos valores da proposta orçamentária, no todo ou apenas em parte dela, por meio da 
aplicação de percentuais ou índices aprovados em lei; 
•Possuir Tabela explicativa da receita e despesa; 
•Possuir o Cadastro de Interferência Financeira; 
•Possuir a emissão de relatório da proposta orçamentária municipal consolidada; 
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•Emissão de todos os anexos do Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, 
autarquia, fundação ou empresa estatal dependente; 
•Possuir total integração com o Sistema de Contabilidade; 
•Possibilitar de forma automática a importação dos Parâmetros de Lei, Parâmetros da Receita e Despesa de 
acordo com o exercício anterior; 
•Permitir importação automática do Orçamento da Receita e da Despesa de forma automática de acordo com o 
exercício anterior, com opção de importar com os mesmo valores ou com valores zerados; 
•Permitir aplicar percentual em cima do Orçamento; 
•Possibilitar importação e exportação do Orçamento através de arquivos textos. 
•Emitir a emissão de relatórios de qualquer período do exercício; 
•Emitir  todos os anexos previstos na Lei 4.320/64; 
•Permitir acompanhando através de demonstrativos do orçamento analítico, do quadro de detalhamento da 
despesa, das cotas trimestrais, tabela explicativa da receita e da despesa, demonstrativos de obras e serviços 
comparativos por fonte de recurso; 
•Possuir demonstrativos de toda parte cadastrais do sistema, de parâmetros da Receita e da Despesa e Fonte 
de Recursos; 
•Possibilitar a visualização do Orçamento através de gráficos, possibilitando a geração por nível de receita, de 
despesa por órgão, por programa e por natureza da despesa; 
•Possuir Demonstrativos do PPA, conferencia da receita e da despesa, programas finalísticos, resumo das 
ações por função e sub-função, classificação dos programas por Macro Objetivos, receitas realizadas e 
estimadas, receita corrente líquida, resultado fiscais projetados, recursos previstos para educação, saúde e 
fundeb, demonstrativo para audiência pública; 
•Possuir demonstrativos da LDO, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais, comparativos, 
evolução patrimônio líquido, receitas e despesas RPPS, renúncia de receita, margem de expansão. 
 

12.3 - SISTEMA DE TESOURARIA 

 

• O sistema de tesouraria deverá Informatizar os processos que envolvem as operações 
financeiras da tesouraria municipal, controlando as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, 
Movimentação Bancária, Emissão de Cheques, Emissão de Borderô de Pagamentos, Conciliação Bancária e 
Elaboração de Demonstrativos Financeiros. 

• Possuir cadastro de Contas Bancárias; 
• Possuir Cadastro de impressora; 
• Possuir configuração de modelo de impressão; 
• Possuir configuração automática de cheque; 
• Possuir registro de senha para liberação do mês corrente; 
• Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações 

realizadas pelo usuário; 
• Possuir ferramenta de auto-ajuda em todas as telas, o ‘help’ pressionando a tecla F1. 
 

• Possuir tabela de Log do Sistema, onde ficam registradas todas as movimentações 
realizadas pelo usuário; 

• Ser totalmente integrado com o Sistema de Contabilidade Pública; 
• Possuir controle de abertura e fechamento do caixa por dia; 
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• Controlar os saldos das contas bancárias, com a emissão de cheque ou borderô para 
pagamentos dos credores; 

• Possuir uma única opção pra efetuar pagamentos de empenho orçamentários, restos a 
pagar e despesas extras, podendo informar o numero do cheque, borderô, debito automático e outros tipos de 
documentos de pagamentos; 

• Imprimir os cheques e respectivas cópias, informando o Banco e intervalo de cheques; 
• Configurar o modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade para imprimir qualquer 

tabulação de formulário de cheque de qualquer banco; 
• Possuir parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência Bancária e 

Borderô de Pagamentos; 
• Controlar da numeração dos cheques através de processo automático ou não 

automático; 
• Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de Conciliação Bancária de 

todas as contas dos bancos. Permiti conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um 
determinado período; 

• Possuir a possibilidade de inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer período, 
deixando, automaticamente, os saldos das contas atualizados; 

• Permitir geração do Borderô em meio magnético: Permitir a criação de arquivos de 
dados para envio de Borderô aos bancos, conforme layout de cada instituição bancária; 

• Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício; 
• Possibilita a impressão de cheque avulso, em máquinas próprias de impressão de 

cheque. Exemplo de máquinas: Check Pronto, NCR 2012, outras; 
• Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em datas 

indevidas; 
• Possuir a Possibilidade de escolha de lançar movimentação  financeira e realização da 

receita pela Tesouraria, onde na realização da receita o sistema controla automaticamente os percentuais de 
destinação dos recursos vinculados, calcula e lança automaticamente o valor das receitas redutoras. 

• Possuir a Integração com o Sistema de Tributação 
• A Integração com o sistema de Tributação será através de arquivo texto ou por meio de 

rede, realizada dia a dia, já contabilizando no grupo do compensado, possui relatório próprio para conferência, 
demonstra na tela valores de inscrição, de cancelamento, de juros, de dação, de desconto e de correção. 

• Possuir demonstrativos de execução orçamentária com filtros personalizados, por 
Credores, Empenhos, Diário, Razão e inconsistência 

• Possuir demonstrativos de Execução extra-orçamentária com filtros personalizados, de 
Despesa Extra e Restos a Pagar; 

• Possuir demonstrativos de movimento de caixa, como boletim de caixa, cheques, 
integração com a tributação, lançamentos contábeis, razão da tesouraria, saldos e transferências bancárias. 

• conciliação bancária via extrato de banco. 
• - lançamento automático de aplicação financeira e/ou resgate via importação de extrato 

do banco 
• - Possuir plano de contas sem artifício de máscaras e permitir consulta aos dados por 

conta corrente. 
  

12.4 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DO PARANÁ. 
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�O módulo de Prestação de Contas ao TCE/PR, além das funcionalidades básicas operacionais, deverá 
obrigatoriamente atender no mínimo aos seguintes requisitos: 

�Importar dados de movimentações realizadas nos sistemas de planejamento orçamentário, contabilidade, 
licitação, tesouraria,  tributação, patrimônio, obras, frotas, folha de pagamento, almoxarifado.  

�Exportar os dados dos programas supramencionados, conforme estabelecido em layout, planos de contas, 
regras de fechamento e processamento das informações, que são divulgadas pelo tribunal de Contas do Estado 
do Paraná por meio de instruções normativas. 

�Permitir configuração de níveis de liberação de funcionários 
�Permitir cadastrar entidade 
�Permitir cadastrar exercício 
�Permitir conferir fontes de recursos importadas do módulo contabilidade 
�Permitir conferir Convenios, Auxilios e Programas 
�Permitir cadastro cidades código IBGE 
�Permite conferir Atos Orçamentários 
�Permite conferir Realização Receita 
�Permite conferir Realizável/Divida Flutuante 
�Permite conferir Contas Bancarias 
�Permite conferir Repasses Convênio e Auxilios 
�Permite conferir estorno Convenio e Auxilios 
�Permite conferir aplicação, Convenio e Auxilios 
�Permite conferir interferência Financeira 
�Permite conferir Movimentação Contábil 
�Permite Alterar Saldo Anterior Grupo 
�Permite Alterar Diário Arrecadação 
�Permite Alterar Receita Fonte 
�Permite conferir Ocorrências Tributos Exercício 
�Permite conferir Ocorrências Divida Ativa 
�Permite conferir Saldo Inscrição Divida Ativa 
�Permite conferir Edital Contribuição de Melhorias 
�Permite Gerar todos Txts conforme especificações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
�Permite integrar Diário de Arrecadação e estorno do Diário de Arrecadação, sequenciando os mesmos 

antes do envio ao TCE. 
�Permite importar dados Movimento Diário 
�Permite importar movimento Mensal 
�Registra todos os passos em Log para futuras conferências. 
�Permitir Relatorio do Orçamento 
�Permitir Relatorio da Execução Orçamentária 
�Permitir Relatorio de Conferência dos dados importados 
�Permitir Suporte On Line referente a dúvidas, com Chat diretamente com os técnicos da empresa. 
�Permite efetuar o fechamento dos meses enviados e fechados ao Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná 
�Permite verificar as inconsistência dos dados gerados 
�Permite configuração de Parâmetros 
�Permitir Troca de entidade sem necessidade de sair do sistema. 

 

12.5 – SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL  
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•Sistema de Gestão Tributária Publica deverá promover a excelência em gestão tributária, proporcionando 
níveis elevados de eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento das missões institucionais da Secretaria 
Municipal de Finanças. Disponibilizar em um conjunto unificado de cadastros,  movimentações, rotinas e 
funções que abrangem todas as fases desde o Cadastro único de contribuintes, Cadastros técnicos Imobiliário, 
Econômico, Rural e Diversos, lançamento de impostos e taxas municipais, cobranças, contestações, 
fiscalização, arrecadação, crédito tributários, super simples, Construção Civil, Utilitários, agendador de Tarefas, 
relatórios e principalmente a integração com as demais áreas da administração pública, além de habilitar 
recursos para ferramentas de Geo-processamento e Internet; 
•O sistema deverá possuir eficiente instrumento de planejamento urbano e tributário permitindo combinar justiça 
fiscal e relevante aumento na arrecadação, sem onerar demasiadamente a população.  
•Possuir cadastro Geral do Contribuinte Municipal (CGCM), integrando todas as informações sobre os Imóveis, 
Empresas, Cadastro Rural e Diversos; 
•Possuir completa adaptação ao cadastro técnico municipal (Imobiliário, Mobiliário, Contribuição de melhoria, 
Rural e Avulso), permitindo ao usuário criar novos campos e opções em geral diretamente em ferramenta de 
fácil manipulação; 
•Possuir cadastro e controle por exercício de seções, trechos ou faces de quadra, boletim de Logradouros, 
Logradouro por Trecho, Controle de Quadras por Setores, Quadricula, Segmentos, Loteamento, Condomínio, 
Controle da Área verde, Edifício e condomínio horizontal, Identificação de áreas de preservação e ainda com a 
possibilidade de atualizar valores do boletim de logradouros utilizando diversos filtros, Replicação/Duplicar 
boletim de logradouros - Controle de transações imobiliárias e histórico de transferência de imóveis; 
•Controlar todas as fases de um imposto ou taxa: cadastro, lançamentos, Recálculo, Cobrança, Arrecadação, 
Cobrança, Dívida Ativa, Execução Fiscal, Crédito Tributários, Super Simples, Construção Cívil, dispondo da 
geração e emissão dos documentos necessários com opções de parametrizações em geral; 
•Possuir registro unificado de todos os débitos lançados com controle detalhado da situação do lançamento tais 
como: (Aberto, Dívida Ativa , Ajuizado, Protestado, Pago, Reparcelado, Prescrito, Restituído, Isento, Cancelado, 
Remido, Impugnado, Englobado, Arquivado, Suspenso, Anistiado, Aguardando Repasse Judicial, Leiloado, 
Transferido para outro Cadastro, Recurso Administrativo, Sub-Júdice, Divida Suspensa, Dação em Pagamento 
da Dívida Ativa, Estornado); 
•Possuir geração, controle e emissão de carnês com código de barras utilizando os principais padrões de 
convênios bancários  (FEBRABAN, CNAB, SICOB, SIGCB) de todos os tributos e taxas administrados pelo 
município (IPTU, ITBI, Contribuição de Melhoria, ISSQN, Taxas Mobiliárias e Taxas Diversas); 
•Possuir arrecadação através de guichê próprio ou sistema bancário com baixa automática ou manual de todos 
os impostos e taxas lançadas. Controla também os créditos tributários em casos de pagamentos em duplicidade 
entre outros e gerando todos os  procedimentos para   contábil; 
•Possuir mapa da arrecadação com separação por receita, data e local do recebimento entre outras opções; 
•Possuir geração, emissão e controle de entrega de notificações de cobrança para todos os tributos ou taxas, 
com tipos de notificação configurados pelo usuário (cobrança amigável, último aviso de inscrição em dívida 
ativa, pré-executivo fiscal, etc.); 
•Possuir registro e controle das ações fiscais com emissão de termo de início, notificação preliminar, auto de 
infração e termo de encerramento; 
•Possuir inscrição e geração automática do livro da dívida ativa mantendo todas as informações originais do 
lançamento; 
•Possuir emissão de certidão de dívida ativa, petição de execução fiscal e demonstrativo de cálculo para 
ajuizamento de débitos; 
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•Possuir rotina Completa para atender os mais variados tipos de Programas do REFIS, preservando a origem 
do lançamento, históricos, simulações, estorno do Repacelamento, Habilita estorno, Desfaz Reparcelamento, 
opção para Antecipar a Quitação do mesmo abatendo deduzindo corretamente os valores previstos em Lei, 
emissão do termo de confissão de dívida e do termo de parcelamento de débitos; 
•Possuir controle de usuários que vai desde informações cadastrais do usuário, gravação de log (gravação de 
toda movimentação feita pelo usuário) até liberação de acesso e acesso especial de acordo com a função 
desempenhada pelo usuário separando criação, alteração e consulta. Controla também os menu de Relatório do 
Sistema por Usuário; 
•Possuir contem um gerador de relatórios totalmente customizável, onde permita selecionar os dados, 
determinar os filtros e condições para impressão, ajustar a disposição das informações, estilo e aparência dos 
mesmos, de acordo com os direitos de acesso dos usuários; 
•Possuir um completo sistema de atendimento, onde o atendente terá acesso as principais telas de todos os 
menus do sistema possuindo teclas de atalhos que permitirão ao usuário navegar em todo o Sistema de forma 
fácil e rápida, não havendo necessidade de ficar abrindo e fechando telas para realizar um único atendimento; 
•Possuir Emissão de todos os documentos de competência municipal Tais como: 
 
•Certidão negativa de débitos por cadastro ou contribuinte (cnpj/cpf);  
•Certidão de inscrição no mobiliário;  
•Requerimento;  
•Notificação;  
•Impugnação;  
•Certidão de isenção;  
•Alvará de localização;  
•Notificação ação fiscal;  
•Auto infração;  
•Alvará de demolição;  
•Certidão de encerramento;  
•Certidão de registro;  
•Alvará de licença de construção;  
•Habite-se;  
•Certidão de habite-se;  
•Certidão de construção;  
•Certidão de demolição;  
•Certidão avulsa imobiliário;  
•Certidão de cancelamento;  
•Ofício - imobiliário;  
•Certidão de abertura;  
•Notificação de roçada;  
•Inscrição de prestadores de serviços;  
•Laudo de avaliação - itbi;  
•Certidão de dívida ativa;  
•Petição de dívida ativa;  
•Alienação de bens;  
•Certidão cadastro desatualizado;  
•Certidão de não inscrição no mobiliário;  
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•Certidão issqn sobre construção civil;  
•Parecer jurídico;  
•Declaração de quitação itbi;  
•Alvará de licença sanitária;  
•Alvará de taxi;  
•Certidão de viabilidade;  
•Certidão de localização;  
•Certidão comprobatória;  
•Certidão de área de expansão urbana;  
•Parecer técnico;  
•Unificação de lotes;  
•Subdivisão de imóvel urbano;  
•Possui registros de log de todos os parâmetros e cadastros por exercício e todas as movimentações; 
•Possuir Web Services para integração de sistemas, Rotina de Virada de Exercício, Recadastramento 
Automático para Cadastro Municipais, Geração de Arquivos e Ferramenta para   de arquivos próprios, bloqueio 
temporário da parte cadastral quando estiver efetuando calculo anual IPTU; 
•Possuir Cadastro de ações fiscais; 
•Possuir Cadastro de ajuizamentos de cartório; 
•Possuir Cadastro de alienações de bens; 
•Possuir Cadastro de arquivos de eventos dos super simples; 
•Possuir Cadastro de atendimentos; 
•Possuir Cadastro de atividades do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de atos dos contenciosos; 
•Possuir Cadastro de auditores de ações fiscais; 
•Possuir Cadastro de auditores de notificações fiscais; 
•Possuir Cadastro de autorizações de impressões de documentos fiscais; 
•Possuir Cadastro de autos de infração fiscal; 
•Possuir Cadastro de avaliação do cadastro imobiliário; 
•Possuir Cadastro de boletins imobiliários; 
•Possuir Cadastro de campos dos boletins das atividades; 
•Possuir Cadastro de cancelamento de débitos; 
•Possuir Cadastro de cargos; 
•Possuir Cadastro de carnês; 
•Possuir Cadastro de categorias do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de cauções do cadastro imobiliário; 
•Possuir Cadastro de classificações do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de CNAEs do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de CNPJs dos arquivos de eventos dos super simples; 
•Possuir Cadastro de códigos de barras; 
•Possuir Cadastro de códigos de retornos dos débitos automáticos; 
•Possuir Cadastro de comunicados; 
•Possuir Cadastro de condomínios horizontais e verticais; 
•Possuir Cadastro de construções civis; 
•Possuir Cadastro de contas da receita; 
•Possuir Cadastro de contenciosos; 
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•Possuir Cadastro de contratos sociais do cadastro mobiliário; 
•Possuir Cadastro de convênios; 
•Possuir Cadastro de correções dos índices da entidade; 
•Possuir Cadastro de créditos dos contribuintes; 
•Possuir Cadastro de débitos automáticos; 
•Possuir Cadastro de débitos das devoluções de créditos; 
•Possuir Cadastro de declarações mensais; 
•Possuir Cadastro de declarações substitutivas; 
•Possuir Cadastro de demonstrativos de cálculos; 
•Possuir Cadastro de desconto das receitas das dívidas; 
•Possuir Cadastro de devolução dos documentos de entrega; 
•Possuir Cadastro de devoluções de créditos; 
•Possuir Cadastro de devoluções dos comunicados; 
•Possuir Cadastro de devoluções dos documentos fiscais; 
•Possuir Cadastro de distritos; 
•Possuir Cadastro de documentações dos projetos; 
•Possuir Cadastro de documentos; 
•Possuir Cadastro de documentos de ações fiscais; 
•Possuir Cadastro de editais de melhoria; 
•Possuir Cadastro de entidades da tributação; 
•Possuir Cadastro de fiscais; 
•Possuir Cadastro de fundamentos legais;Cadastro de gráficas; 
•Possuir Cadastro de grupo de vencimento das dívidas; 
•Possuir Cadastro de históricos dos contenciosos; 
•Possuir Cadastro de horários especiais; 
•Possuir Cadastro de horários especiais do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de imobiliárias; 
•Possuir Cadastro de imóveis englobados do cadastro imobiliário; 
•Possuir Cadastro de instruções de bloquetos; 
•Possuir Cadastro de isenções; 
•Possuir Cadastro de listas de serviços do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de logradouros/trechos; 
•Possuir Cadastro de loteamentos; 
•Possuir Cadastro de motivos de desconto; 
•Possuir Cadastro de notificações de ações fiscais; 
•Possuir Cadastro de pareceristas; 
•Possuir Cadastro de pré exclusão dos super simples; 
•Possuir Cadastro de projetos; 
•Possuir Cadastro de projetos de ações fiscais; 
•Possuir Cadastro de proprietários dos ITBIs; 
•Possuir Cadastro de quadras dos setores/zonas; 
•Possuir Cadastro de ramos de atividades; 
•Possuir Cadastro de regras de bloqueio; 
•Possuir Cadastro de regras/condições para efetuar cálculos de impostos e taxas; 
•Possuir Cadastro de responsáveis dos projetos; 
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•Possuir Cadastro de roçadas; 
•Possuir Cadastro de segmentos do boletim imobiliário; 
•Possuir Cadastro de serviços do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de serviços/taxas/materiais; 
•Possuir Cadastro de setores/zonas; 
•Possuir Cadastro de situações do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de situações do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de situações do projeto; 
•Possuir Cadastro de solicitação de CNAEs dos super simples; 
•Possuir Cadastro de solicitação de CNPJs dos super simples; 
•Possuir Cadastro de super simples; 
•Possuir Cadastro de super simples anexos; 
•Possuir Cadastro de testadas dos logradouros no exercício; 
•Possuir Cadastro de tipo de pessoas do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de tipos de auto de infração; 
•Possuir Cadastro de tipos de Possuir Cadastro; 
•Possuir Cadastro de tipos de caução; 
•Possuir Cadastro de tipos de código de barras; 
•Possuir Cadastro de tipos de contencioso; 
•Possuir Cadastro de tipos de débito automático; 
•Possuir Cadastro de tipos de dedução; 
•Possuir Cadastro de tipos de fiscal; 
•Possuir Cadastro de tipos de grupos dos documentos; 
•Possuir Cadastro de tipos de isenção; 
•Possuir Cadastro de tipos de itens da construção civil; 
•Possuir Cadastro de tipos de mensagens; 
•Possuir Cadastro de tipos de movimentações; 
•Possuir Cadastro de tipos de notificações; 
•Possuir Cadastro de tipos de notificações fiscais; 
•Possuir Cadastro de tipos de projetos; 
•Possuir Cadastro de tipos de receita das classificações; 
•Possuir Cadastro de tipos de regras de bloqueio dos documentos; 
•Possuir Cadastro de tipos de responsáveis; 
•Possuir Cadastro de tipos de segmentos; 
•Possuir Cadastro de tipos de situações das parcelas; 
•Possuir Cadastro de tipos de situações do mobiliário; 
•Possuir Cadastro de tipos de TCE; 
•Possuir Cadastro de tipos de tipos dos projetos; 
•Possuir Cadastro de tipos dos documentos; 
•Possuir Cadastro de vínculos; 
•Possuir Cadastro de vistorias; 
•Possuir Cadastro do boletim de logradouros; 
•Possuir Cadastro do boletim de setor/zona; 
•Possuir Cadastro do boletim de vistoria; 
•Possuir Cadastros imobiliários; 
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•Possuir Cadastros imobiliários - Memória de cálculo; 
•Possuir Cadastros mobiliários; 
•Possuir Cadastros rurais; 
 

12.6 -SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO. 

 

•Possibilitar a incorporação/vinculação entre processos que tenham assuntos dependentes e que terão o 
mesmo destino. 
•Possibilitar que sejam anexados arquivos aos processos, como documentações, pareceres e outras que 
auxiliem na tramitação e análise. 
•Possibilitar a correção de tramitação equivocada com configuração de permissão de uso de rotina e registro de 
LOG. 
•Permitir excluir tramitação e devolver o processo a origem anterior. 
•Possibilitar o controle total entre abertura, encaminhamento, recebimento, finalizando a transação, com a 
confirmação do usuário do local de destino de cada tramitação. 
•Possibilitar que sejam cadastrados locais para o arquivo dos processos, de acordo com a necessidade. 
•Possibilitar definir texto padrão para capas do processo, bem como impressões com modelos diferentes para 
cada tipo de protocolo. 
•Possibilitar através de parâmetros, do bloqueio das movimentações, quando existirem processo a receber em 
atraso, para assim agilizar e manter os procedimentos em dia. 
•Possibilitar que seja definido especificamente por assunto, o roteiro que os processos vinculados devem seguir, 
como definição dos documentos necessários, os locais que deve tramitar e a quantidade de dias limite para 
tramitação do assunto; 
•Possibilitar através de parametrização no sistema, da configuração de um email padrão, com ou sem 
mensagem definida, para encaminhamento automático, de acordo com parametrização dos processos em 
atraso, por usuário, de acordo com as definições no cadastro de usuários; 
•Possibilitar que o requerente, através de senha (gerada no momento do registro do processo) e impressa no 
seu comprovante, possa consultar o andamento através da internet, visualizando todos os trâmites do processo: 
Situação, Data e horário da tramitação, Local que se encontra e parecer, com a ordem das tramitações definidas 
cronologicamente. 
•Possibilitar integração com softwares de terceiros, para utilização da consulta em terminais de auto 
atendimento (Ex. Caixa eletrônico), com ou sem funções touchscreen, onde o requerente, possa acessar a 
tramitação do processo, ao inserir as informações necessárias, como o tipo, número, ano e senha. 
•Possibilitar a possibilidade de recebimento múltiplo de processos pelo usuário, de acordo com os locais aos 
quais tenha acesso. 
•Possibilitar comunicação via e-mail automaticamente para requerente sobre tramitações do seu processo, 
como recebimentos e arquivamentos. 
 

12.7 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 

 

•Possibilitar o acompanhamento de todo o processo licitatório, envolvendo as etapas de preparação até o 
julgamento, registrando as atas, mapa comparativo de preços, emissão de termos de anulação, revogação, 
parecer jurídico, adjudicação e homologação. 
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•Controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, acompanhando o processo desde a 
solicitação/requisição até a finalização. 
•Possibilitar a realização e gerenciamentos de contratos. 
•Emitir alerta no sistema com relação aos contratos que estiver a vencer e por parametrização possibilitar 
disparo automático de e-mail aos gestores dos contratos quanto ao término de vigência, em períodos 
estipulados pela administração. 
•Efetuar o agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo 
licitatório. 
•Realizar controle das despesas, gastos por unidade orçamentária, controle de dotação orçamentária através de 
limites pré-estabelecidos. 
•Controlar os limites de cada modalidade estabelecidos na Lei e também o saldo da licitação considerando os 
aditivos. 
•Realizar registros gerais dos fornecedores. 
•Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos, bem 
como o registro de inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite da inabilitação. 
•Deverá manter informações cadastrais de sócios, representantes, contato e conta bancária dos fornecedores. 
•Permitir a emissão da minuta do edital, podendo esta ser considerada uma prévia da licitação, podendo ser 
aprovada ou não, e permitindo que as informações da minuta sejam importadas na elaboração do edital. 
•Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, posteriormente 
enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação. 
•Acompanhar todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta 
comercial, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços. 
•Gerenciar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório. 
•Controlar a situação do processo de licitação, se ela está anulada, cancelada, concluída, suspensa ou 
revogada. 
•Deverá abranger todas as modalidades de procedimentos licitatórios. 
•Criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para licitações 
diferentes. 
•Permitir diversos tipos de consultas. 
•Possuir configuração de julgamento por técnica, definindo as questões e as respostas. 
•Possuir rotina para registro de recursos e impugnações dos processos licitatórios. 
•Possuir rotina para vinculação de arquivos digitalizados nas rotinas do sistema, especialmente no cadastro dos 
processos licitatórios, homologações, contratos e aditivos; 

O módulo de Compras e Licitações, além das funcionalidades básicas operacionais, deverá 

obrigatoriamente atender no mínimo aos seguintes requisitos: 

�Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, 
registrando as etapas de:  

-Publicação do processo; 

-Emissão do mapa comparativo de preços; 

-Emissão das Atas; 

-Interposição de recurso; 

-Anulação e revogação; 

-Impugnação; 

-Pareceres; 
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-Adjudicação e Homologação; 

-Autorizações de fornecimento; 

-Contratos e aditivos; 

�Controlar toda compra efetuado, proveniente ou não das licitações, acompanhando o processo desde a 
solicitação/requisição até a finalização. 

�Permitir uso do código de materiais por código seqüencial. 
�Permitir montar os itens dos processos com separação por lotes. 
�Permitir cadastro de fornecedores, informando: Ramos de atividade; Documentos e certidões, controlando 

a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão de relatório por 
fornecedor contendo a relação das certidões vencidas/por vencer; 

�Emitir Certificado de Registro Cadastral com numeração seqüencial. 
�Permitir agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo 

licitatório. 
�Controlar solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou 

cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de cada item possa ser 
dividida em um ou mais centros de custos.  

�Controlar despesas realizadas, não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com suas alterações 
para cada despesa. 

�Permitir controlar gastos por unidade orçamentária, com permissões específicas para os usuários. 
�Controle orçamentário. 
�Geração dos pré-empenhos, para posterior empenho no módulo contábil. 
�Atualização de dados cadastrais de fornecedores e da despesa, conforme os pré-empenhos gerados. 
�Permitir desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último pré-empenho do processo 

ou despesa específica. 
�Permitir o cadastro de comissões, informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, 

com membros e funções designadas, com relacionamento com a atoteca referente a comissão. 
�Permitir o registro e controle das cotações para balizamento, tanto para processos licitatórios como para 

compras diretas, possuindo critérios de análise por valor menor, médio e mediano; 
�Possibilitar gravação, em meio magnético dos itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores, 

com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos valores dos itens. 
�Possibilitar cópia de itens de outra cotação, já cadastrada. 
�Permitir a emissão da minuta do edital, podendo esta ser considerada uma prévia da licitação, podendo 

ser aprovada ou não, permitindo que as informações da minuta sejam importadas na elaboração do edital; 
Possibilitar cópia dos itens de outro processo licitatório, já cadastrado. 

�Possibilitar cópia dos itens de um lote para outro no mesmo processo licitatório. 
�Permitir o bloqueio de itens de processos licitatórios com justificativa e motivação. 
�Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou. 
�Possibilitar consultas de processos em que determinado item esteve inserido com a demonstração de seu 

saldo em cada processo. 
�Permitir consulta dos fornecedores de determinado ramo de atividade. 
�Permitir consulta dos fornecedores de determinado ramo de atividade. 
�Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas. 
�Possibilitar emissão da autorização de compra ou ordem de fornecimento controlando os saldos dos 

processos licitatórios. 
�Possuir relatórios cadastrais e de movimentação. 
�Permitir a emissão dos mais diversos documentos necessários e legais inerentes aos processos licitatórios 

e contratos, como Editais, Avisos, Contratos e Termos Aditivos, utilizando campos de mesclagem para tal, 
possibilitando geração das informações em Word ou editores livres como LibreOffice e BrOffice. 

�Controlar quantidades requisitadas parcialmente para o fornecedor, possibilitando a emissão de relatório 
de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo restante, inclusive 
com desmembramento dos saldos por centro de custo caso o processo seja desmembrado entre os setores da 
administração.  

�Possibilitar transferência de saldos de itens entre os centros de custo vinculados ao processo licitatório. 
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�Permitir alteração da data de emissão das autorizações de fornecimento. 
�Possibilitar controle por valor em processos licitatórios quando os itens não sejam divisíveis e 

quantitativos, permitindo inclusive transferências de valores entre itens estimados de mesma natureza. 
�Possuir rotina para desmembrar itens que possuam natureza quantitativa e divisível que ultrapassem o 

valor total de R$ 80.000,00, para divisão de cota específica para participação de microempresas ou empresas 
de pequeno porte e cota para ampla concorrência de acordo com critérios da lei complementar 147/2014. 

�Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação 
determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 

�Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de 
reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances. 

�Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos das propostas em relação à 
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006. 

�Possibilitar utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e empresa de 
pequeno porte, de acordo com lei complementar 147/2014, quanto à possibilidade de que uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja local ou regional, arremate o item com valor até 10% acima do melhor 
preço válido. 

�Possibilitar emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances. 
�Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, calculando o valor 

de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote. 
�Possuir rotina para emissão de avisos aos fiscais quanto a vigência dos contratos por email, com datas de 

vigência padronizadas. 
�Possuir rotina para utilização da natureza credenciamento, permitindo a atribuição de diversos 

credenciados a cada item, durante o período em que o credenciamento estiver aberto. 
�Registrar os contratos e atas de MENOR PREÇOs, mantendo histórico e controle de todas as alterações 

efetuadas através dos termos aditivos, como reajuste, atualização monetária, aumento ou redução de vigência, 
rescisões e cessões contratuais. 

�Controlar os saldos dos contratos e atas, não permitindo a geração de despesas com valor excedente ao 
valor total considerando os atos e aditivos. 

�Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas relativos às licitações, contratos em tabelas 
cadastrais; Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em situações em que 
o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a alteração de vencedor assumindo o 
saldo restante para cada item ou lote. 

�Possibilitar a utilização e julgamento da modalidade RDC (Regime Diferenciado de Contratações). 
�Possuir rotina de exportação para o BPS (Banco de Preços em Saúde). 
�Possuir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como BLL, CidadeCompras e Licitanet.  
�Possuir rotina para inclusão de arquivos digitalizados referentes as variadas etapas dos processos 

licitatórios e contratos, permitindo a visualização destes arquivos automaticamente no módulo de Portal da 
Transparência.  

�Possuir rotina para aviso via email para os gestores dos contratos e atas quanto ao término de vigência, 
inclusive com relação aos termos aditivos celebrados. 
• 
 

12.8 - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAM ENTO. 

 

•Permitir a criação de perfis de acesso, possibilitando a definição de grupos. 
•Possibilitar a realização de backups programados ou gerar manualmente. 
•Permitir o cadastro de pessoas individual aos contrato funcionais. 
•Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura de imagens (web cam). 
•Realizar validação nos números de CPF, CNPJ E PIS. 
•Permitir realizar cadastro dos beneficiários de pensão alimentícia, onde possam ser definidos diferentes 
parâmetros de acordo com cada tipo de sentença judicial, afim de realizar cálculos automatizados. 
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•Permitir o cadastro de Funções Gratificadas. 
•Possibilitar o cadastro do organograma de acordo com a estrutura existente na entidade. 
•Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantenho todo histórico anterior. 
•Controlar histórico das nomeações de cargo comissão e funções gratificadas para servidores efetivos, assim 
como a realização do controle de vagas ocupadas durante as nomeações. 
•Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o servidor assumir o cargo. 
•Realizar o controle de vagas disponíveis para casa secretaria. 
•Gerar automaticamente o redutor de remuneração de acordo com o teto definido pela entidade. 
•Gerar automaticamente o complemento de salário mínimo vigente para servidores com salários inferiores. 
•Realizar controle dos contratos por prazos determinados. 
•Possibilitar a averbação de cursos e títulos para o processo de avaliação de desempenho. 
•Disponibilizar o controle de mais de uma conta débito para a realização dos pagamentos de folha. 
•Possibilitar realizar o cálculo de adiantamento de 13° Salário e Férias no mês de aniversário do servidor 
automaticamente. 
•Realizar simulações de cálculos de rescisões, férias coletivas, adiantamento e 13° salário final. 
•Permitir o controle de estágio probatório de acordo com as regras da entidade. 
•Realizar os empenhos da folha por data de pagamento. 
•Permitir reajustar os valores do quadro salarial, possibilitando realizar a exportação dos resultados. 
•Realizar cálculo dos valore e bases de cálculos de encargos patronais, como aporte, patronal, FGTS e taxa 
administrativa. 
•Demonstrar bases de cálculos de cada verba existente na ficha financeira do servidor. 
•Possibilitar emissão de termos de exonerações e ou rescisões conforme legislação vigente. 
•Demonstrar na emissão do holerite a parcela atual dos empréstimos de consignados do servidor. 
•Possibilitar a gravação de filtros para emissão de relatórios. 
•Emissão do Comprovante de Rendimentos; 
•Emissão do Recibo de Pagamento; 
•Possibilitar o controle de acesso por usuário; 
•Liberar emissão dos holerites antes do fechamento de folha; 
•Possibilitar a geração de senhas aleatórias para acesso ao portal web onde exista a opção de emissão através 
do recibo de pagamento do servidor; 
•Possibilitar alteração de senha do portal web pelo próprio servidor; 
•Permitir definir administrador para usuários específicos no controle das informações do módulo web. 

•Acesso e Segurança: 
•Armazenar senhas de maneira criptografadas e individual para cada usuário. 
•Possibilitar ao usuário mudanças de senhas quando desejar. 
•Permitir a criação de perfis de acesso, possibilitando a definição de grupos. 
•Controle de LOG para inclusões, alterações e exclusões com data e hora da ação para cada usuário. 
•Controle de LOG na emissão de relatórios, permitindo visualizar quem emitiu determinado relatório e quais 

os filtros utilizados para o mesmo. 
•Realizar vinculação do login utilizando o cadastro de pessoas, mantendo todos os dados de LOGs ao 

realizar desativação no acesso do usuário. 
•Limitar acesso aos usuários de maneira que o sistema controle as consultas, emissões de relatórios, 

inclusões, alterações, exclusões e ainda que possibilite contra senhas para que usuários chaves 
permitam alterações específicas. 

•Possibilitar a realização de backups programados ou gerados manualmente. 
•Cadastros Gerais, Validações e Vinculações: 
•Permitir o cadastro de pessoas individual aos contratos funcionais. 
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•Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura de imagem (webcam). 
•Preservar históricos e datas das alterações de informações de endereços e bancos. 
•Realizar validação nos números de CPF, CNPJ e PIS ao realizar novos cadastros de pessoas físicas ou 

jurídicas e ainda gerar ocorrências para os já existentes. 
•Tornar campos obrigatórios no cadastro de pessoas para atender as informações para DIRF, RAIS, SEFIP, 

SIAP e eSocial. 
•Permitir realizar cadastro dos beneficiários de pensão alimentícia, onde possam ser definidos diferentes 

parâmetros de acordo com cada tipo de sentença judicial, afim de realizar cálculos automatizados. 
•Cadastro de dependentes com graus de parentescos pertinentes a folha, assim como o controle de baixas 

para dependência de salário-família e imposto de renda realizadas automaticamente de acordo com as 
leis federais ou municipais. 

•Possibilitar a realização de movimentações para cargos como a criação de vagas, extinção de vagas, 
criação de cargos, extinção de cargos, dentre todos os outros previstos pelos Tribunais de Contas, 
possibilitando ainda a vinculação do ato junto a essas movimentações. 

•Permitir a vinculação de documentos de formatos TXT, PDF, DOC, etc. no atos legais; 
•Permitir a revogação de um ato e as movimentações vinculadas a ele, tornando as sem efeito legal e 

mantendo o histórico. 
•Permitir o cadastro de Funções Gratificadas, onde controle vagas e ainda possa definir as faixas de valores 

de acordo com as leis de plano de cargos e salários do município. 
•Realizar validação nas vinculações dos cargos de acordo com o tipo do contrato (Estatutários, Celetistas, 

Comissionados, Político, etc.). 
•Realizar a vinculação de faixas salariais junto ao cadastro de cargos, visando atender a legislação da 

entidade quanto ao plano de carreira. 
•Controlar os consignados desde seu início até o final do contrato e ainda definir regras de cálculos 

específicas. 
•Possibilitar o cadastro do organograma de acordo com a estrutura existente na entidade; 
•Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantendo todo histórico anterior, mesmo que a 

mudança ocorra dentro de um mesmo exercício. 
•Permitir o cadastro de tabela de plantões diversos, individualizados por valores ou regras específicas da 

legislação do município. 
•Permitir o cadastro e controle de movimentações diversas, tais como: concessões de diárias, substituições, 

concessões de aposentadorias, concessões de pensões, revisões, nomeações de servidores efetivos 
concursados, comissionados, empossados e conselheiros, averbação tempo de serviço, concessão de 
abono permanência, licenças médicas, isenções de previdência, isenção de imposto de renda. 

•Permitir alterar movimentações já cadastradas, mantendo o histórico com os dados anteriores e com os 
dados atuais. 

•Controlar histórico das nomeações de cargo comissão e funções gratificadas para servidores efetivos, 
assim como a realização do controle de vagas ocupadas durante as nomeações. 

•Permitir o controle de autônomos individualmente, além do controle automático de desconto previdenciário, 
imposto de renda e imposto sobre serviços prestados, tal qual a emissão da RPA e geração dos dados 
junto a DIRF e SEFIP. 

•Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o servidor assumir o cargo. 
•Realizar o controle de vagas disponíveis para cada secretaria. 
•Permitir o controle de vagas ocupadas de cargos, de acordo com Incisos da entidade; Movimentações de 

comunicação de acidente de trabalho. 
•Permitir o cadastro de informações sobre segurança do trabalho, tais como: fatores de riscos; tipos dos 

riscos; equipamentos de medições; equipamentos de proteções individuais e equipamentos para 
combate a incêndios. 

•Realizar cadastros de treinamentos específicos, como cursos, habilidades atingidas, aproveitamentos, 
instituições e a informação de turmas, ainda podendo vincular a informação direto no cadastro do 
funcionário, onde poderá ser emitido na ficha de registro do empregado. 

•Possibilitar inserir descrições automáticas nas movimentações de funcionários, permitindo mesclar entre 
textos predefinidos e dados preenchidos na movimentação. 
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•Permitir criar movimentações específicas da entidade com Sinônimos, controlando o período da 
movimentação e seu objetivo. 

•Processamentos de Folha: Integração total dos sistemas de folha e contabilidade onde realize os 
empenhos de maneira dinâmica, sem a necessidade de gerações e importações de arquivos. 

•Geração automática de redutor de remuneração de acordo com o teto definido pela entidade; 
•Geração automática do complemento de salário-mínimo vigente para servidores com salários inferiores. 
•Realizar controle dos contratos por prazos determinados, emitindo ocorrências aos usuários do sistema 

quando do término do contrato, impossibilitando o cálculo até sua renovação ou demissão. 
•Controle das diárias concedidas, calculando automaticamente as contribuições devidas quando ultrapassar 

50% da remuneração do servidor vinculado ao regime RGPS, assim como emissões de relatórios com 
dados do ato, destino, quantidade de diárias e valor total para cada servidor. 

•Permitir realizar a importação de diárias empenhadas pela contabilidade, direto para o sistema de Folha, 
sem a necessidade de exportação e importação de arquivos. 

•Possibilitar a averbação de cursos e títulos para o processo de avaliação de desempenho. 
•Disponibilizar o controle de mais de uma conta débito para a realização dos pagamentos de folha. 
•Realizar o controle de servidores cedidos vindos de outras entidades e cedidos para outras entidades com 

e sem ônus. 
•Permitir o controle de afastamentos como licenças prêmios, licenças tratamentos saúde, licenças sem 

vencimentos e realizar parametrizações e validações de acordo com a legislação da entidade. 
•Realizar lançamento de férias individual e coletiva filtrando cargos, classes, matrículas e organogramas, 

possibilitando ainda a realização de parametrizações que atendam a legislação da entidade. 
•Controlar saldo de férias referente a períodos aquisitivos em aberto, controlar vencidas e a vencer e ainda 

possibilitar a geração de listagens que forneçam posições atuais e futuras de todos os servidores. 
•Possibilitar realizar o cálculo do adiantamento de 13.º Salário e Férias no mês de aniversário do servidor 

automaticamente. 
•Realizar cálculos simulados para análise de impactos de reajustes, onde possa filtrar matrículas, cargos, 

classes e lotações, possibilitando ainda a emissão de relatórios de resumo de folha e folha de 
•Pagamento, sem a interferência no processo de folha normal. 
•Realizar simulações de cálculos de rescisões, férias coletivas, adiantamento e 13.º salário final, 

possibilitando ainda a emissão de relatórios dos resultados. 
•Permitir realizar a progressão funcional automática, obedecendo critérios de avaliações de desempenho, 

tempo de serviço e titulação. Gerar também o ato legal referente a Concessão da Progressão, 
vinculando automaticamente na movimentação ocorrida. 

•Realizar apuração de diferenças de valores que o servidor possui relacionados a reajustes retroativos. 
•Permitir o controle de estágio probatório de acordo com as regras da entidade. 
•Permite a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores matemáticos (adição, subtração, 

multiplicação e divisão), sobre qualquer evento ou base de cálculo. 
•Permitir lançamentos de verbas de proventos ou descontos de forma temporária, definitiva ou mensal, 

possibilitando ainda lançamentos proporcionais e futuros (agendados); 
•Permitir o lançamento de verbas de proventos ou descontos em lotes, escolhendo qual classe, cargo, 

matrículas ou lotações lançar. 
•Opções de lançamentos, alterações, inclusões e exclusões de lançamentos, bem como o estorno de cada 

rotina, gravando logs dos processos. 
•Permitir o controle de folhas diversas dentro da mesma competência e para um mesmo funcionário, onde o 

sistema controle o histórico funcional e as datas de pagamentos realizadas para cada uma dessas 
folhas. 

•Possibilitar realizar os empenhos da folha por data de pagamento. 
•Apresentar ocorrências diversas na abertura de competência e processamentos de cálculos, tais como 

férias a vencer, términos de afastamentos, términos de contratos de prazos determinados, retorno de 
férias, final de estágios probatórios, dentre outros conforme as necessidades da entidade e legislações. 

•Permitir reajustar os valores do quadro salarial, possibilitando realizar o estorno das alterações. 
•Permitir realizar consultas dinâmicas em pesquisas e ainda possibilitar a exportação dos resultados. 
•Disponibilizar tecla de atalho para acesso as telas do sistema e ainda permitir definir acesso aos favoritos. 
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•Progressão salarial automática por tempo de serviço, averbando tempos anteriores. 
•Realizar o cálculo dos valores e bases de cálculos de encargos patronais, como aporte, patronal, FGTS e 

taxa administrativa. 
•Demonstração de bases de cálculos de cada verba existente na ficha financeira do servidor. 
•Permitir a geração de dados para as prestações de contas governamentais de âmbito federal, estadual e 

municipal, tais como SEFIP, CAGED, DIRF, RAIS, SIMAP, SIAP e SIPREV. 
•Permitir o controle de Banco de Horas do funcionário e também, o desconto ou pagamento automático das 

horas existentes no final do período apurado. 
•Permitir o controle de Recesso de Estagiários e também, o desconto ou pagamento de saldos em caso de 

rescisão. 
•Consultas e Relatórios: Permitir a criação de relatórios específicos através de uma ferramenta de simples 

interface que possa ser operada por qualquer usuário. 
•Permitir a criação de documentos específicos através de uma ferramenta de simples interface que possa 

ser operada por qualquer usuário. 
•Possibilitar consultas da ficha financeira por períodos, tipos de folhas, cargos, eventos, organograma e 

matrículas. Permitir ainda realizar exportação dos resultados da consulta para planilhas de cálculos. 
•Averbação de serviço anterior e emissão de certidões de tempo de serviço e contribuição, atendendo as 

legislações e modelos vigentes. 
•Emissão de relatórios para posição de férias vencidas e a vencer onde compreenda períodos específicos e 

vencimentos definidos pelo usuário.  
•Emissão de Memorando Automático de Férias, lembrando os funcionários que há férias vencidas e a 

vencer. 
•Emissão de aviso e recibo de férias. 
•Emissão relatório de médias sobre cálculos de férias e rescisões. 
•Possibilitar emissão de termos de exonerações e ou rescisões conforme legislação vigente. 
•Relatório estatístico que demonstre a evolução de verbas por período definido, tanto para proventos, 

quanto para descontos demonstrados em gráficos. 
•Emissão ficha funcional que emita todas as movimentações cadastradas para o servidor. 
•Demonstrar na emissão do holerite a parcela atual dos empréstimos de consignados do servidor e ainda 

possibilitar emitir extrato da situação de cada empréstimo que o servidor possui. 
•Possibilitar a gravação de filtros para emissão de relatórios. 
•Definir nomes e cargos para emissão de campos de assinaturas em relatórios. 
•Possibilite acesso as emissões de relatórios por meio de pesquisa de relatórios. 
•Os principais relatórios de nível gerencial e estatístico deverão possuir opções de totalizações em qualquer 

nível da estrutura do organograma. 
•Permitir visualizar os relatórios antes de enviar para impressão. 
•Os relatórios deverão ter opção de exportação para formatos como PDF, documento de texto ou planilhas 

de cálculos, dentre outros. 
•Benefícios: Realizar controles de plano de saúde, benefícios com auxílio-alimentação e Vale transporte, 

seguro de vida, associações e sindicatos. 
•Permitir a importação do saldo de vale-transporte, controlar os cartões de vales-transportes, controlar a 

integração entre linhas, manter histórico de valores das passagens e seus tipos, opção de carga 
complementar sob os saldos de vales, assim como geração da compra através de layouts 
disponibilizados pela empresa de transporte. 

•Controle de calendários específicos para vales-transportes, cálculos de DSR, dentre outros conforme 
necessidade da entidade. 

•Integrações Com Sistemas de Terceiros: Permitir a importação de dados de outros sistemas, atendendo 
aos layouts disponibilizados. 

•Possibilitar a importação dos resultados de fechamento de sistema de relógio ponto. 
•Permitir a geração de layouts diversos para integração entre sistemas de terceiros, conforme necessidade 

da entidade. 
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•Atender as demandas de prestações de contas aos departamentos dos governos federais, estaduais e 
municipais. 

•Rotina para importação da tabela de Classificação Brasileira de Ocupações atualizada, sem a necessidade 
de realizar digitações manuais. 

•Permitir importação mensal de consignados através de arquivos disponibilizados por terceiros. 
•Concurso Público: Permitir realizar o controle de concurso público, realizar a vinculação dos cargos 

oferecidos, todos os editais relativos ao processo, a lei, descritivos, recursos, prorrogações, critérios 
gerais e documentações necessárias. 

•Possibilitar o cadastro de todos os candidatos, realizando ainda o controle dos aprovados, convocados e 
nomeados. 

•Movimentações para vinculação dos servidores em seus respectivos concursos e editais para a devida 
prestação de contas aos órgão competentes, mantendo ainda todo o histórico do processo de concurso 
público. 

 

 

12.9 - SISTEMA DE HOLERITE WEB. 

 

O módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, além das funcionalidades básicas 

operacionais, deverá obrigatoriamente atender no mínimo aos seguintes requisitos: 

 

•O aplicativo de Atendimento ao Servidor Público via Internet deverá permitir o acesso via internet das 
informações dos servidores. 
•Disponibilizar consulta e emissão do contracheque via internet. 
•Disponibilizar consulta dos dados cadastrais dos servidores via internet. 
•Disponibilizar consulta e emissão da ficha financeira do servidor via internet.  
•Permitir consulta e emissão do comprovante de rendimentos via internet. 
•Possibilitar a solicitação de cursos de aperfeiçoamento via internet pelos servidores.  
•Permitir seleção de permissões de acesso por usuário ou de administrador.  
•Possuir cadastro de pessoas com parametrização de campos editáveis pelo servidor para alteração de dados 
cadastrais.  
•Permitir que o administrador receba notificação por e-mail das alterações cadastrais realizadas pelo servidor.  
•Possibilitar comunicação dos servidores através de correspondências Eletrônicas via aplicativo. 

•O módulo deverá permitir o acesso via internet das informações dos servidores. 
•Disponibilizar consulta e emissão do contracheque via internet. 
•Disponibilizar consulta dos dados cadastrais dos servidores via internet. 
•Permite a emissão de holerites. 
•Permite o acesso de servidores (Ativos/Demitidos) e de estagiários, possibilitando a seleção de matrículas 

e contratos.  
•Permite realizar o login utilizando o CPF ou a matrícula do servidor. 
•Permite a configuração de critérios diferentes para que o servidor realize o seu primeiro acesso no Portal 

RH sendo eles: RG, Data de Nascimento e Senha aleatória gerada através da impressão do holerite. 
•Exige a alteração de senha após realizar o primeiro acesso; 
•Aplicação totalmente integrada com o sistema de Recursos Humanos, não gerando duplicidade de 

informações. 
•Possui opção de 'Esqueci a minha senha' encaminhando um e-mail para o servidor redefinir a sua senha. 
•Utilização de captcha para maior segurança no login da aplicação. 
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•Permite o próprio servidor ou estagiário alterar a sua senha ou e-mail. 
•Possui configuração de exibição de holerites para os servidores após fechamento da folha de pagamento 

ou da liberação manual através do Portal RH, individualizado por tipo de cálculo. 
•Permite a emissão de comprovante de rendimentos para a utilização na declaração de imposto de renda. 
•Possui área de 'Administrador', onde é possível realizar a alteração de senha de servidores, emissão de 

holerites e comprovantes de rendimentos dos mesmos. 
•Exibe notificações na página inicial do servidor tais como: Férias vencidas, documentos pendentes e 

licença prêmio vencidas.  
•Possui consulta de consignados (Ativos ou Inativos) exibindo a margem de consignação disponível. 
•Permite a emissão da ficha financeira anual. 
•Permite a emissão da ficha de registro do servidor, possibilitando a seleção de modelos. 
•Possui opção de recadastramento/atualização cadastral de servidores. 
•Permite que o servidor realize através da ferramenta requisições de férias, licença prêmio, licença sem 

vencimentos, certidão de tempo de serviço entre outras movimentações, possibilitando que o servidor 
acompanhe os trâmites realizados pelo departamento de pessoal na aplicação de folha de pagamento. 

•Permite o envio de mensagens, podendo ser exibidas no holerite e na página inicial com a definição de 
duração de exibição. 

•Permite o envio de documentos diversos tais como: RG, CPF, Certidão de Nascimento e Casamento, 
Comprovante de endereço, Exames médicos e periódicos, Título de eleitor entre outros configuráveis 
pelo sistema de folha de pagamento. 

 

12.10 - SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS. 

 

•Possibilitar registros de veículos e seus dados relevantes tais como:  
1. Data de aquisição; 
2. Descrição; 
3. Renavan; 
4. Estado de Conservação; 
5. Fornecedor; 
6. Espécie do Veículo; 
7. Lotação; 
8. Ano; 
9. Cor; 
10.Tipo de Combustível; 
11.Modelo; 
12.Marca; 
13.Centro de Custo; 
14.Capacidade do Tanque; 
15.Dados do seguro. 
•Possuir histórico de trocas e gerenciamento de velocímetros. 
•Registrar movimentos de medidores avulsos, para casos, em que o Hodômetro/Horímetro esteja quebrado e 
queira gerenciar por km rodado/hora trabalhada. 
•Possuir registros de ocorrências. 
•Possuir registro de avarias do veículo. 
•Possuir opção de agendamentos de uso de veículos por motorista e destino. 
•Possibilitar que os destinos possam estar agrupados por rotas. 
•Emitir alerta quando houver agendamentos para uma mesma rota. 
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•Possibilitar a realização de uma viagem casada. 
•Disponibilizar o controle dos débitos dos veículos, tais como: 
1. Licenciamento; 
2. Seguro Obrigatório; 
3. Multas. 
•Disponibilizar um controle de vencimento dos itens do veículo. 
•Emitir alerta quando houver algum item vencido ou próximo a vender. 
•Deverá considerar o vencimento por tipo de validade como data ou quilometragem rodada/hora trabalhada. 
•Gerenciar todos os gastos do veículo, através de requisições ou ordens de serviços. 
•Possuir identificação da bateria, marca, registro de trocas e registro de trocas entre os veículos. 
•Possibilitar a geração dos gastos relativo a frota vinculando diversas requisições para o mesmo veículo. 
 

12.11 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO. 

 

•Possuir registros de itens e seus dados relevante tais como: descrição, especificação, classificação, unidade, 
unidade de distribuição, fator caixa mãe e dados referentes a quantidade mínima e máxima por centro de custo; 
•Possuir movimentações de itens/produtos tais como: entrada de materiais, saída de materiais, devolução de 
materiais, transferência entre centros de custo de materiais; 
•Permitir controle e gerenciamento de lotes dos produtos por fabricante e datas de Validade, o sistema deverá 
também realizar avisos sistemáticos com relação aos itens que estão próximos ao vencimento; 
•Calcular de forma automática (com base no histórico de consumo mensal) a quantidade mínima, quantidade 
máxima e o ponto de pedido dos itens por centro de custo, sendo que o administrador do sistema possa 
estipular quantos meses de consumo compreende cada parâmetro; 
•Controlar o saldo de empenhos, ou seja, manter saldo de empenhos de despesas de almoxarifado e 
respectivos vínculos entre os itens de empenho e as entradas de bens; 
•Possibilitar o fracionamento de itens e conversões de unidades, seja manualmente pelo usuário ou 
automaticamente com base no fator “caixa mãe” pré-cadastrado no item; 
•Permitir a realização de requisição de materiais para consumo e controle de saldo das requisições, e possibilita 
a consulta dos itens atendidos e autorizados; 
•Permitir a realização de requisição de materiais para transferências entre centros de custo além de controlar o 
saldo das requisições e possibilitar a consulta dos itens atendidos e autorizados; 
•Gerenciar itens por localização e o endereço onde o material está estocado, em quantos níveis a entidade 
necessitar. Disponibilizando consultas das localizações dos itens contendo endereço de armazenagem e 
vencimento dos itens; 
•Possuir um controle de gerenciamento de armazém com componente crítico para uma solução completa da 
cadeia de suprimentos, realizando operações de logística de gerenciamento de armazém, com as seguintes 
características: 
1 - Tarefas por convocação; 

2 - Separação com quebras por estrutura, endereços e ruas; 

3 - Restrição de armazenagem por estrutura, nível, volume e exceção de Armazenamento; 

4 - Operação em papel e coletor de dados; 

�O Sistema de Almoxarifado deverá possibilitar o controle de toda movimentação de entradas, saídas, 
devoluções, controles de prazos de validade e transferência de materiais no estoque. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDIRÁ 

C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br 

 
 

Rua Mauro Cardoso de Ol iveira,  190 - Fone/fax (44)  3538-8100 -  CEP 86.380-000 - Andirá-Paraná  

�Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados. 
�Permitir a utilização de centros de custo (setores) na distribuição dos materiais, possuindo possibilidade 

de utilização de seções nestes. 
�Possibilitar integração com o módulo de Contabilidade para geração das entradas inserindo os itens 

constantes dos empenhos, com controle das quantidades. 
�Possibilitar restrição de acesso dos usuários aos Almoxarifados (Centros de Custos). 
�Possuir cadastro de materiais para informar: Tipo (cadastro personalizado), Classificação, Dados de 

Distribuição, Dados de Armazenamento, Código de Barras, Controle de Vencimento; 
�Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais. 
�Possibilitar que os níveis de classificações de materiais e localizações sejam definidos pela entidade. 
�Possuir cadastro de atributos para o cadastramento de materiais, personalizando cada tipo de atributo 

com os tipos de dados que serão inseridos nestes.  
�Possuir rotina para criação de formulários específicos de classificação de itens. 
�Possibilitar controle de materiais conforme especificações definidas pelo usuário quanto à natureza de 

despesa (Consumo/Permanente/etc.). 
�Permitir no momento da entrada que os itens que possuem controle de vencimento já tenham os lotes 

gerados.  
�Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque. 
�Possuir rotina para que a requisição de materiais seja realizada via sistema, podendo ser parametrizado 

para somente serem requisitados itens que constem no estoque, com validação das permissões de acesso dos 
usuários requisitantes aos centros de custos aos quais tem acesso. 

�Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo 
o controle sobre o saldo não atendido das requisições. 

�Possuir rotina para visualização das requisições em aberto.  
�Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os parâmetros de 

ponto de pedido e consumo médio. 
�Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por 

material e período com saldo anterior ao período (analítico). 
�Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas 

e saldo atual por período. 
�Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais. 
�Possibilitar emissão de relatórios por movimentação considerando as contas contábeis. 
�Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da localização dos materiais no 

estoque. 
�Registrar abertura e o fechamento de exercícios/meses, bloqueando as movimentações nos períodos 

fechados. 
�Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material; 
�Possuir rotina para remanejamento de lotes e cadastro de lotes de materiais que já estejam no estoque 

para controle dos vencimentos dos produtos. 
�Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores; 
�Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com relação à unidade de 

compra e unidade de distribuição. 
�Possuir rotina para cadastro de empenhos bloqueados para recebimento. 
�Possuir rotina para cadastro de agendamentos de entregas pelos licitantes. 
�Possuir rotina de inventário por centros de custo, bloqueando as operações para o centro de custo 

enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na finalização do inventário gerar automaticamente 
entradas e saídas dos itens após conferência física. 

�Possuir rotinas para gerenciamento de Armazenamento com operações de logística com as seguintes 
características básicas: 

�Permitir o cadastramento dos endereços físicos de picking e pulmão para os materiais; 
�Possibilitar o acompanhamento do status das movimentações geradas quando utilizado coletor de dados. 
�Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado. 
�Permitir controle separado entre centros de custo que utilizam ou não armazenagem, com controles 

específicos para cada tipo. 
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�Possuir rotina que na entrada já realize a distribuição física dos materiais, gerando mapa de 
armazenagem, de acordo com parametrização dos itens e locais físicos. 

�Permitir a geração de guia cega para conferência dos materiais recebidos. 
�Separação dos materiais com quebras por endereçamento físico. 
�Restrição de armazenagem por nível, volume e exceções de armazenamento. 
�Possibilitar operações por papel ou coletor de dados. 
�Possuir seleção automática de pulmão no armazenamento, abastecendo o picking e indicando as demais 

localizações físicas para armazenamento de acordo com endereços vagos mais próximos. 
�Possibilitar o abastecimento de picking automático ou manual. 
�Na saída dos materiais, gerenciar a retirada, indicando os endereços físicos mais próximos para 

separação dos materiais, com exceção de itens com validade, quando os endereços selecionados serão 
aqueles de validade menor, independentemente da localização física, gerando para tal o mapa de retirada. 

�Possibilitar transferência virtual entre centros de custos que geram armazenagem gerando mapa de 
transferência para movimentações físicas. 

�Possibilitar bloqueio de endereços.  
�Possibilitar geração de inventários por item e locais, bloqueando as movimentações físicas destes. 
�Possibilitar utilização de coletor de dados com as seguintes tarefas: Consulta de Local; 
�Consulta de Palete; Consulta de Item; Cadastramento de código de barras; Saídas; Transferências; 

Entradas. 
 

12.12 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL. 

 

•Possuir registros dos bens e seus dados relevantes tais como: 
1. Número do tombamento. 
2. Descrição. 
3. Especificação. 
4. Valor da aquisição. 
5. Valor Atual. 
6. Foto do bem. 
7. Estado de conservação (com histórico de troca). 
8. Categoria (com histórico de troca). 
9. Localização (com histórico de troca). 
10.Campo para observação. 
•Controlar o saldo de empenhos, ou seja, deverá manter saldo de empenhos de despesas patrimoniais e 
respectivos vínculos entre os empenhos e os bens. 
•Flexibilizar os registro de locais em quantos níveis a entidade necessitar. 
•Possuir registros de manutenções de bens, para gerenciamento dos bens que estão em manutenção e a 
quantidade de vezes em que houve manutenção deste bem, para análise de possível descarte. 
•Possuir registros de todos os tipos de movimentos de bens tais como:  
1. Baixa de bens. 
2. Correções de valores de bens. 
3. Transferências de bens. 
•Possuir registro de imóveis com as informações, tais como:  
1. Inscrição cadastral. 
2. Matrícula. 
3. Data da Matrícula. 
4. Todo histórico de controle de registros do imóvel. 
5. Endereços. 
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6. Coordenadas geográficas (com histórico de mudança). 
7. Medidas do imóvel (com histórico de mudança). 
8. Gerenciamento. 
9. Consulta de todas as intervenções já realizadas no imóvel. 
•Possuir ficha individual de todas as operações já realizadas nos bens em ordem cronológica, possibilitando a 
visualização da operação e dos valores a cada etapa. 
•Possibilitar registros de inventários de bens, permitindo consulta consolidada por contas contábeis e seus 
respectivos valores. 
•Permitir a vinculação de quantos arquivos digitalizados forem necessários para cada bem tombado. 
•Possuir rotina que permita a contabilização mensal automática, com a execução de lançamentos contábeis de 
acordo com as contas contábeis dos bens e operações e seguindo parametrização executada, com relação a 
contas e contrapartidas. 
 

12.13 - SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA 

 

•Possibilitar em tempo real de diversas informações exigidas pela LC 101/2009 e pelo Ministério Público. 
•Possibilitar a visualização através de gráfico, listagem em tela, relatórios e documentos auxiliares inseridos em 
formato PDF, inclusive para impressão. 
•Possibilitar demonstração de dados os sistemas de Frotas, Obras e Patrimônio, de forma automática. 
•Gerar automaticamente relatórios, através de um executável no módulo contábil, gerando todos os relatórios 
em formado PDF e automaticamente apresentados no Portal Transparência. 
•Gerar os relatórios dentro de um determinado período, sobrepondo ou não, os relatórios anteriores. 
•Acessar ao Portal Transparência diretamente de um link próprio do site do município, onde deverá ser possível 
consultar: 

•Despesas orçadas, empenhadas, liquidadas e pagas, detalhadas por Orgão, Função, Elemento da 
Despesa, Programa e Projeto. 

•Visualizar os empenhos por função. 
•Receitas Orçadas Atualizadas e Arrecadadas. 
•Credores. 
•Veículos. 
•Diárias. 
•Repasses. 
•Convênios. 
•Licitações. 
•Patrimônio. 
•Obras Públicas. 
•Folha de Pagamento. 
•Publicações. 
•Perguntas Frequentes. 
•Módulo desenvolvido para atender a Lei Complementar nº 101/2009, onde se instituiu a 

obrigatoriedade quanto à divulgação através de meios eletrônicos e de acesso ao público, os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal 
e as versões simplificadas desses documentos. 
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•O Portal da Transparência deverá fazer integração automática entre os módulos Contabilidade, 
Compras e Licitações e Folha de Pagamento, possibilitando a demonstração em tempo real de 
diversas informações exigidas pelas LC 101/2009 e atualmente, pelo Ministério Público, 
simplesmente pelo lançamento desses dados nos referidos módulos.  

•As informações poderão ser visualizadas através de gráficos, listagem em tela, relatórios e 
documentos auxiliares inseridos em formato PDF, inclusive para impressão. 

•O sistema deverá realizar a integração entre os módulos Frotas, Obras e Patrimônio de forma 
automática, dispensando qualquer procedimento operacional para sua demonstração. 

•Geração automática de relatórios: deverá possuir uma sistemática para geração de todos os 
relatórios em formato PDF e automaticamente serem apresentados no Portal da Transparência. 

•Permitir a personalização do Portal da Transparência, inserindo o brasão, banner e o logotipo do 
Município, assim como alterar as cores do plano de fundo. 

•Ao acessar o site do município, o público poderá acessar o Portal da Transparência através de um 
link próprio, onde será possível consultar: 

•Gráficos comparativos entre despesas arrecadadas, empenhadas e pagas no mês; Despesas 
orçadas, empenhadas, liquidadas e pagas, detalhadas por Órgão, Função, Elemento da 
Despesa, Programa e Projeto. Receitas Orçadas Atualizadas e Arrecadadas: deverão ser 
apresentadas as informações relativas as Receitas Correntes, Receitas de Capital e Deduções 
da Receita de forma descritiva e em gráficos, acumulativos até a data da consulta. 

•Credores: consulta de várias informações de determinados credores, informando um dos filtros: 
razão social, CNPJ, nº do empenho ou intervalo de período de emissão. Nesta tela deverá ser 
possível visualizar o nº do Empenho, Convênio, Número e tipo da Licitação, valor anulado, 
liquidado e pago, os itens dos empenhos, e o próprio empenho para impressão. 

•Veículos: Deverá ser possível a visualização de todos os veículos cadastrados no módulo Frotas. 
São discriminadas as placas, chassi, RENAVAM e setor. Existe também a opção de demonstrar 
a quilometragem e gastos por requisição ou por gasto individual do veículo. 

•Diárias: Deverá ser possível consultar: nome e cargo do funcionário, nº do empenho e processo 
administrativo (caso houver), data de saída e retorno, destino e motivo da viagem, quantidade 
de diárias, valor total e de passagens (caso houver); 

•Repasses: Deverá apresentar os valores referente aos repasses recebidos e enviados até a data 
da consulta no exercício vigente. 

•Convênios: Deverá apresentar as informações de convênio detalhados pelo nº do Convênio, 
destinatário ou repassador, valor, CNPJ, nº de parcelas, justificativa, data início e término, fonte 
e o documento disponível para visualização e impressão. 

•Licitações: Informações importadas na tela de licitações no módulo Compras. As licitações deverão 
ser detalhadas por modalidade, número, processo, data de abertura, situação e objeto. É 
possível inserir os documentos em PDF ou escaneados para permitir sua visualização, sendo 
eles: Editais, Atas de Sessão, Contratos, Empenhos, Homologações e Ratificações, 
Adjudicações. 

•Patrimônio: De acordo com os dados informados no módulo Patrimônio, deverão ser demonstrados 
o código do tombamento, tipo e descrição do patrimônio, tipo de incorporação e valor total. 

•Obras Públicas: refere-se as informações detalhadas das obras municipais como tipo do Bem, 
empresa responsável pela obra, data e valor do contrato, valor aditivo e valor pago, situação, 
medições, planilhas (documento a ser anexado no módulo Patrimônio) e descrição da obra. 

•Folha de Pagamento: informações importadas do módulo Folha de Pagamento. Nesta tela deverá 
ser possível visualizar o nome do funcionário, código de matrícula, cargo e carga horária, 
situação, natureza, tipo da folha, salário-base (opcional mostrar valores referente aos descontos 
e proventos), data de admissão, nomeação, lotação, cedido de e cedido para. 

•Publicações: Apresentar os relatórios automáticos gerados pelos módulos Contabilidade e LRF, 
assim como os relatórios anexados manualmente. 

•Perguntas Frequentes: aqui, a entidade poderá inserir as perguntas e respostas frequentes 
realizadas pelo público, no intuito de auxiliar quanto ao esclarecimento de dúvidas gerais. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDIRÁ 

C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br 

 
 

Rua Mauro Cardoso de Ol iveira,  190 - Fone/fax (44)  3538-8100 -  CEP 86.380-000 - Andirá-Paraná  

 

12.14 - SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS. 

 

•Possuir cadastro de fiscais para acompanhamento da obra. 
•Possibilitar captar dados do contrato que gerou a intervenção, como prazos, valores, empresa executora, tipo 
do ato. 
•Possuir controle das ordens de serviços sobre as intervenções com: 
1. Cadastro de ART. 
2. Cadastro de CEI (matrícula). 
3. Dados da licitação. 
4. Contrato da ordem de serviço. 
5. Acompanhamento da execução da obras. 
6. Controle de recebimento provisório. 
7. Operação de crédito. 
8. Membros participantes da ordem de serviço. 
•Possuir relatórios gerenciais, como: 
1. Acompanhamento de Ordem de Serviço. 
2. Notificações. 
3. Notificações Administrativas. 
4. Relação de Ordens de serviço. 
5. Relação de contratos à vender. 
•Possuir geração automática de atos quando efetuados os lançamentos dos acompanhamentos e planilhas das 
intervenções para alimentação dos dados necessários na Atoteca do Tribunal de Contas do Estado. 
•Possibilitar a inserção e manutenção de todos os dados necessários para atender as disposições do SIM-AM. 
•Possuir rotina para inserção de imagens relativas aos acompanhamentos das intervenções, mantendo registro 
fotográfico das intervenções. 
•Possuir rotina para vincular os arquivos digitalizados referentes aos laudos e planilhas das intervenções. 
 

 

12.15 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 

 

•Permite o envio periódico dos questionários aos responsáveis por cada um dos diversos setores da 
Administração; 
•Permite aos demais setores da Administração receber os questionários, respondê-los e enviar de volta, tudo 
dentro do sistema; 
•Possui agenda para registrar o envio automático de questionários para cada setor, bem como as atividades da 
Controladoria; 
•Emite os relatórios do Almoxarifado, Compras e Licitações, Execução Fiscal e Gestão Fiscal (exigidos pela 
LRF), de modo on-line, sem importação ou digitação das informações destes sistemas; 
•Os relatórios deverão acessar a base de dados dos demais módulos, não sendo admitidas bases paralelas ou 
informações concorrentes para obtenção dos mesmos; 
•Relatórios de Crítica: Divergência entre liquidação do empenho e materiais entregues; Licitações sem dotação; 
Licitações do tipo Carta-Convite finalizadas com menos de três participantes; Licitações do tipo Carta-Convite 
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em andamento com menos de três participantes; Compras diretas, com dispensa de licitação, superiores a R$ 
8.000,00 (oito mil reais); Aditivos contratuais superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do contrato; Estatísticas 
de Gastos por espécie de bens e serviços; 
 

 

12.16 - SISTEMA DE CONTROLE DE CEMITÉRIO WEB 

 

•O sistema deve possuir controle de ficha funeral, para liberação do falecido para o funeral. 
•Deve Controlar de funerárias que atentem no município. 
•Controle de locais de velório previamente cadastrado. 
•Controle de locais de sepultamento. 
•O sistema deve possuir certidão de óbito. 
•Controle apurado das causas de morte. 
•O sistema deve ter a funcionalidade de controlar mais de um cemitério, com seus respectivos dados 
independentemente. 
•O sistema deve possuir a seguinte forma de localização da sepultura: Quadra, Linha, Lote e Unidade, e os 
mesmos devem ter seus cadastros independentes. 
•Permitir a definição de vários tipos de contrato, cada um com a sua taxa devida. 
•Permitir a definição de Tipos de Movimento, cada um com a sua taxa devida. 
•Permitir a definição de Tipos de Despesa, cada um com a sua taxa devida. 
•Permitir o cadastro de tipos de revestimento existentes no cemitério, e posteriormente serem configurados para 
cada Unidade de Sepultamento. 
•O sistema deve controlar as ordens judiciais para exumação. 
•O sistema deve possuir uma funcionalidade, para fazer transferência de unidades de sepultamento dentro do 
próprio cemitério. 
•Ter integração total com o sistema de Tributos Municipais do município. 
•Deve controlar todos os sepultamentos e exumações existentes. 
•Deve ter um cadastro de serviços e taxas avulsas, para uma determinada unidade de sepultura. 
•Cadastro e lançamento de débitos de Concessão, movimentos e taxas avulsas para que seja parcelado o valor 
total em um único carne. 
•Deve possuir relatórios gerenciais, como movimento por período, contratos, sepultura, débitos por período, 
receitas por período, sepultura por período. 
•O Sistema deve possuir controle de juros, multa e correção respeitando as leis do município. 
•O sistema deve efetuar busca no site pode Nome do falecido. 
•O sistema deve oferecer pesquisa por Pais e ano do falecido. 
•O sistema deve realizar pesquisa por data. 
•O sistema deverá mostrar na página todos os falecidos, ordenando a pesquisa por nome do falecido, idade, 
data óbito, nome Pai, nome Mãe Numero plaqueta, com quadra e lote. 
•O sistema deverá oferecer mapa completo do Cemitério, coordenadas geográficas. 
•O sistema deverá disponibilizar as taxas de prestação de serviços realizadas pelo Município. 
•O sistema deverá disponibilizar na página pesquisa por ano ordenada por estatística mensal e anual dos 
óbitos, ocorridos durante o mês/ano, por faixa etária. 
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12.17 - SISTEMA DE ISS – NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 

 

••••O software deverá possuir dois módulos distintos e integrados, sendo: em plataforma web, para atendimento 
dos contribuintes, e outro módulo desktop para gerenciamento por parte da prefeitura. O módulo desktop não 
será aceito em plataforma web ou caractere, por motivo de segurança. 

••••Os dois módulos do software devem utilizar um banco de dados integrado, atualizando automaticamente os 
dados do sistema de gestão tributária utilizado pelo Município. Ou seja, toda informação introduzida no software 
deverá atualizar, imediatamente, também o banco de dados do sistema de Gestão Tributária utilizado pelo 
Município. 

••••O módulo WEB deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a 
recursos de navegadores próprios. 

••••Possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo 
real dos dados informados, sem restrições de funcionalidade para navegadores (browsers) Internet Explorer 7 e 
superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores; 

••••Utilizar arquitetura de rede padrão TCP-IP via internet. Não serão admitidos sistemas desktop emulados via 
internet, ou por qualquer outro software que faça a simulação de ambiente web para aplicações desktop; 

••••O módulo web não deverá utilizar plugins de desenvolvimento próprio, mas sim deverá utilizar os principais 
plugins de mercado de uso gratuitos (flash, Java, etc). 

••••O módulo Web deve usar o mesmo banco de dados do módulo desktop, unificando a base de informações e 
evitando redundâncias e inconsistências entre os módulos; 

••••Todas as funcionalidades do módulo web também deverão ser disponibilizadas em um aplicativo desktop, para 
uso pelo contribuinte quando não seja possível a comunicação com o ambiente da Prefeitura, ou seja, para 
atender momentos de contingência; 

••••O módulo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deve obedecer ao padrão ABRASF versão 2.0; 

••••Permitir senha criptografada para sistema, banco de dados e transmissão de dados, utilizando algoritmos de 
hash tais como: MD5; 

••••Ferramenta de Cubo de Dados – Busines Inteligent: Sistema deve implementar o conceito de Dataware house, 
Business Intelligence (Inteligência em Negócios) voltada para área de administração tributária. 

••••Garantir que o sistema tenha integração total entre seus módulos ou funções, utilizando os mesmos dados do 
sistema de tributação atual, mantendo uma base única e atualizada em tempo real; 

••••Permitir o acesso individual de contribuintes ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica; 

••••O software deverá ter uma forma simples de recuperar a senha de acesso do contribuinte, e de forma segura; 

••••Permitir dar acesso das empresas cadastradas aos contribuintes e contadores cadastrados, de forma 
individual; 

••••Possibilitar vincular um cadastro de contribuinte com várias empresas, desde que ele tenha algum vínculo com 
a empresa; 

••••Possibilitar o vínculo de uma empresa com vários contribuintes; 

••••Permitir a impressão das guias de recolhimentos para as declarações mensais de serviço; 
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••••Possibilitar a emissão de relatório que informe quais notas fiscais foram entregues nas declaração já fechadas; 

••••Possibilitar a implementação de assinatura via certificado digital modelo A1; 

••••Permitir efetuar a retenção de ISS para as notas emitidas; 

••••Possibilitar lançamento ilimitado de notas por competência; 

••••Permitir o fechamento de declaração das notas por competência; 

••••Permitir lançar notas fiscais prestadas e tomadas; 

••••Permitir a declaração mensal de serviço tomado tanto para empresas do município de Andirá, quanto de 
empresas de outros municípios; 

••••Possibilitar a emissão de nota em que a tributação ocorra em um município diferente do município; 

••••Permitir informar deduções do valor base da nota; 

••••Possuir controle para evitar a duplicação de cadastros; 

••••Permitir configurar mensagens que poderão ser enviadas por e-mail aos contribuintes em determinados 
eventos do sistema; 

••••A senha do usuário de um contribuinte deverá ser visível, acessível e alterável somente pelo próprio 
contribuinte. 

 

12.18 - SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL 

 

Características  Gerais 

 

•A Tecnologia dos sistemas informatizados a serem implementados deverá ser disponibilizada em ambiente 
WEB com sua operacionalização integralmente realizada através da internet que poderá ser acessado via tablet 
ou até de forma emergencial Offline permitindo assim a importação dos dados na base de dados geral da 
autarquia, em ambiente seguro com senhas criptografadas que possua segurança HTTPS com certificação 
digital e compatibilidade a certificação TISS de prontuários municipais e controle de acesso de usuários. 
•O módulo WEB deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a 
recursos de navegadores próprios,  
 

Cadastros Gerais 

•Permite cadastrar o paciente, com geração automática do número do prontuário. 
•Permite o vinculo do domicilio junto ao cadastro de paciente. 
•Permite cadastrar todos os documentos do cidadão, como CPF, RG Carteira de motorista numero da carteira 
de trabalho, numero do cartão SUS definitivo e cadastro do numero temporário, titulo de Eleitor. 
•Permite cadastrar dados da situação familiar, renda media, meio de transporte, se possui vínculos com tipos de 
benefícios sociais adquiridos, entre outros. 
•Permite a impressão de Etiquetas com dados do cidadão e numero gerado do prontuário, para colar nos 
prontuários de papel, para identificar o prontuário de papel, adotando numeração única, em todas as unidades 
de atendimento. 
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•Permite visualização do histórico do paciente, contendo histórico de atendimentos, histórico de exames, de 
medicamentos dispensados, e atendimentos de emergência. 
•Permite desativar o paciente, em caso de Óbito ou de duplicação do cadastro. 
•Permite buscar pacientes omitidos pelo sistema. 
•Permite não excluir o cadastro do cidadão, apenas omitir o cadastro, para que os vínculos originais das 
consultas exames, não sejam perdidos, para uma futura auditoria, ou histórico do prontuário. 
•Permite cadastrar a Biometria do Cidadão. 
•Permite cadastrar o médico com os dados de CNES, dados do CRM. 
•Permite vincular o profissional a mais de uma especialidade. 
•Permite que a Especialidade do médico fosse vinculada ao CBO para geração de arquivo BPA. 
•Permite que o CBO das profissões médicas e de enfermagem seja importado de forma automática do SIGTAP. 
•Permite que na especialidade dos médicos importadas, seja feito um filtro de quais especialidades permitem 
realizar encaminhamentos, e realizar pré consulta. 
•Permite registrar, se a unidade de saúde pertence ao município ou e um distrito, assim como a mesma pode 
ser importada do CNES. 
•Permite cadastrar a unidade de saúde com o seu numero de CNES para geração do BPA 
•Permite registrar, se a unidade de saúde pertence ao município ou e um distrito. 
•Permite o cadastrar os feriados municipais, de acordo com suas datas comemorativas e seus decretos, para 
evitar agendamentos, em datas comemorativas 
•Permite o cadastro do Gestor da Secretaria, para vinculo no relatório de produção ambulatorial. 
•Permite um controle de duplicação sendo este de pacientes, rua e produto. Este controle tem como finalidade 
unir os registros mantendo seus históricos. 
•Permite cadastro de procedimentos, assim podendo cadastrar procedimentos não existentes no SIGTAP 
•Permite cadastrar orientações de exames para serem impressos nas guias de agendamentos a fins de orientar 
o paciente com pré-requisitos 
•Permite cadastrar observações a serem vinculadas ao laudo de exame. 
•Permite cadastrar apelidos para exames. 
•Permite cadastrar grupos de exames para facilitar agendamento e digitação de laudo. 
•Permite Cadastro de Vacinas e parametrização de doses para montar o esquema vacinal. 
•Permite cadastrar geladeira da sala de vacina, assim como uma tela de informativo de AC) temperaturas. 
•Permite cadastro de secretaria de saúde. 
•Tela para controle de chamada de paciente, permitindo um guiche na recepção onde o médico chama o 
paciente e seu nome é apresentado na tela de chamada. 
•Permite cadastro de grupos de doenças com fins de gerar informações para a vigilância epidemiológica. 
•Tela de upload de exames de imagens. 
•Permite cadastro de fabricante. 
•Permite cadastrar o prestador de serviço, laboratórios, hospitais particulares que prestar serviço a secretaria 
municipal, assim como opção importar estas informações do CNES. 
 

Programa Saúde da Família: 

•Permite o cadastro de ruas com o código do domicilio CEP, tipo de rua, para ser vinculados ao domicilio. 
•Permite cadastrar a Área de abrangência da equipe PSF. 
•Permite cadastrar Micro Área de abrangência e vinculo com a Área. 
•Permite o cadastro de domicilio e vincular ao cadastro de ruas previamente cadastrado. 
•Permite vincular os pacientes cadastrados no sistema ao cadastro de domicilio e seus graus parentescos. 
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•Permite preenchimento de dados da ficha domiciliar do e-sus 
 

Laboratório: 

•Permite cadastrar vagas por quantidade. 
•Permite cadastro dos valores referenciais, de cada exame seguindo tabela bioquímica da região, sexo idade. 
•Permite o cadastro dos itens dos exames. 
•Permite o cadastro do tipo de material de coleta. 
•Permite o cadastro do tipo de método das coletas. 
•Permite os cadastros dos tipos dos exames. 
•Permite vincular os procedimentos as unidades laboratoriais de acordo com os dias e as quantidades 
permitidas pelo gestor. 
•Permite alterar a tabela de preço dos procedimentos importados da tabela do SIGTAP, para realizar os exames 
que tem valores diferenciados, de prestadores de serviços externos. 
•Permite a alteração das vagas quantidade diárias, para que quando ocorra em um dia especifico a falta do 
bioquímico, possa ser feito a redução ou aumentos das vagas em dias específicos. 
•Permite o agendamento dos exames, porquantidade em uma mesma tela. 
•Permite a escolha do prestador de serviço que realizará o procedimento. 
•Permite vincular o independentemente se o medico presta serviço na secretaria de saúde ou não, ao exame a 
ser agendado. 
•Permite vincular a unidade de origem do agendamento do exame. 
•Permite realizar o agendamento de exame sem utilizar o mouse, através de teclar de atalho em todos os 
lugares da tela, para agilizar o atendimento. 
•Permite na mesma tela de agendamento, o cadastro do paciente, caso ele não possua o cadastro no sistema, 
que seja cadastrado na mesma tela. 
•Permite recepcionar os pacientes para a realização dos exames. 
•Permite vincular código do exame manualmente, escrito no ato de confirmação da presença. 
•Permite realizar laudos de exame. 
•Permite visualizar as datas dos pedidos dos exames realizados dos pacientes. 
•Permite cadastrar a data da previsão da entrega do resultado. 
•Permite vincular qual será a unidade de entrada do resultado. 
•Permite vincular qual bioquímico realizará e assinara o laudo. 
•Permite o bioquímico anotar os dados clínicos do paciente. 
•Permite coletar apenas um exame, ou vários exames de uma só vez. 
•Permite a digitação dos laudos de acordo com seus valores referenciais. 
•Permite que os valores de referenciais se moldem automaticamente conforme idade, sexo. 
•Permite que em exames específicos como hemograma, urina entre outros, o sistema devera realizar as contas 
automáticas do resultado, informando assim, apenas os valores iniciais. 
•Permite a edição de laudos antes de serem impressos, ou transferidos ao prontuário eletrônico. 
•Permite impressão de um ou mais exames. 
 

Agendamento de Consultas Médicas e Odontológicas: 

•Permite cadastrar um período de trabalho para o médico, e vincular suas vagas de atendimentos por todas as 
unidades básicas de saúde. 
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•Permite realizar uma manutenção de agenda, o qual se destinara para os atendimentos cadastrados 
previamente na manutenção de atendimentos mensais. 
•Permite o sistema de agenda, mostrar um calendário, com a quantidade de vagas que o medico ira fazer o 
atendimento, os atendimentos já realizados, e mostrar quais são os dias de finais de semana e feriados, para a 
distribuição de vagas. 
•Permite abrir agendas para os mais variados dias e horários. 
•Permite realizar o agendamento de consultas, vinculando o profissional e a unidade a qual o paciente será 
atendido. 
•Permite que na mesma tela de agendamento o atendente possa visualizar os dados do paciente, tais como: 
numero do prontuário, nome, nome da mãe idade, cidade a qual ele nasceu e data de nascimento. 
•Permite que fosse feito a verificação de históricos de consultas em outras unidades, se foi realmente atendido 
ou não, por qual profissional, qual atendente fez o agendamento na mesma tela de agendamento, sem abrir 
janelas ou clicar em botões. 
•Permite recepcionar o paciente, no ato em que ele comparece na unidade de saúde para realizar a consulta 
médica. 
•Permite agendamento externo, sendo este para possíveis convênios. 
•Permite marcar o paciente como faltante no ato em que ele não comparece para realizar a consulta médica. 
•Permite transferir a consulta do paciente para outra data, se no dia do atendimento ele preferir transferir o 
atendimento. 
•Permite o cancelamento de agendamento de consultas, somente marcadas pelo usuário no mesmo dia do 
agendamento da consulta. 
•Permite a impressão da lista de pessoas a serem recepcionadas na hora da consulta médica. 
•Permite que fosse impresso a guia do agendamento da consulta contendo o numero desta guia e código de 
barras com a identificação do agendamento. 
•Permite que fosse recepcionado o paciente o qual chega para a consulta com a guia em mãos através de 
código de barras. 
•Permite que fosse impresso uma guia de preenchimento manual dos procedimentos e diagnósticos do 
paciente, no ato da recepção. 
 

Atendimento de Grupo: 

•Permite a inclusão de grupos de atendimento, contendo: descrição do nome do grupo de atendimento e quais 
áreas e micro áreas eles pertencem, profissional responsável e envolvidos, pacientes envolvidos, tema e com 
informações integradas ao e-sus 
Porta de entrada: 

•Permite selecionar o profissional que ira fazer o atendimento. 
•Permite que quando selecionado o profissional venha carregado instantaneamente sua especialidade. 
•Permite buscar o paciente de forma dinâmica com auto complete. 
•Permite que na busca do paciente auto complete mostre o nome do paciente o nome da mãe e data de 
nascimento, para conferência no ato da entrada do atendimento. 
•Permite a visualização do histórico do paciente de atendimentos clínicos no ato de sua seleção. 
•Permite a visualização do histórico de seus agendamentos de exame no ato da seleção do nome do paciente. 
•Permite visualizar se o paciente pegou algum medicamento na rede pública, através de um histórico que 
também se abrirá no momento da seleção do paciente. 
•Permite colocar o paciente na fila do atendimento através da tecla <Enter> ou clicando em um botão para 
colocar o paciente na fila de atendimento. 
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•Permite que toda a tela da porta de entrada funcione apenas pelo teclado, com teclas de atalho, sem o uso do 
mouse. 
•Permite a identificação do paciente através da biometria digital. O cadastro da digital será colhido previamente 
no cadastro do paciente. 
•Permite alterar a ordem de atendimentos através da função “draganddrop” permitindo arrastar o nome do 
paciente a sua ordem desejada. 
•Permite lançamento de consultas, onde o profissional lança uma porta de entrada e através do código gerado 
ele imprime uma guia de prontuário com os ultimos registros de histórico daquele paciente permitindo que o 
médico escreva o que foi realizado. 
•Permite atendimento simplificado onde o profissional cadastrante informa o profissional o paciente e o que foi 
realizado. 
•Permite que o sistema abrisse uma janela automaticamente em cada período para que o usuário do sistema 
informe a temperatura da geladeira, enquanto o usuário não informar a temperatura, o sistema ficará insistindo 
para que seja feito o registro da temperatura corretamente. 
•Permite que fosse selecionado o paciente com os seguintes dados, número do prontuário, nome do paciente, 
nome da mãe, data de nascimento e cidade de nascimento. 
•Permite que o sistema abrisse uma as vacinas a serem aplicadas, com as opções de: 
•Aplicar a vacina. 
•Apenas preencher a carteira de vacina. 
•Cancelar uma vacina aplicada erroneamente, apenas para o dia em qual ela foi aplicada. 
•Aprazar uma vacina. 
•Permite que fosse impresso a carteira de vacina, com todos os dados preenchidos previamente no sistema. 
•Permite a impressão do atestado de vacina. 
•Permite clicar em cima da vacina e sua dose especifica, em formato de carteira de vacina, para que fique mais 
interativo o preenchimento da carteira. 
•Permite realizar o inventário de vacinas, através do sistema de almoxarifado. 
•Permite realizar aplicações das vacinas, descontando as doses previamente cadastradas no estoque da 
vacina. 
•Permite a visualização de quais são os lotes e validades da vacina, no ato de sua aplicação. 
•Permite abrir frasco de vacina, e mostrar quantas doses cada frasco possui. 
•Permite descartar frasco de vacina. 
•Permite que no ato do registro da vacina, a carteirinha de registro seja identificada seu procedimento através 
de cores diferenciadas, exemplo: para vacinas aplicadas vermelho, para aprazadas verde, de uma forma que 
fique fácil a identificação de qual procedimento foi realizado na aplicação. 
•Permite realizar operações de almoxarifado, como entradas dos produtos por nota fiscal de compra, doações, e 
etc. 
•Permite que houvesse um cadastro de fornecedor da vacina. 
•Permite que no sistema pudesse ser feito uma requisição de compras das vacinas. 
•Permite que fosse registrada a data da entrada, número da nota, e que sejam selecionadas as vacinas e suas 
quantidades para compor os itens da entrada. 
•Permite realizar operações de transferência das vacinas, para que o material seja encaminhado para alguma 
campanha de vacinação. 
•Controle de Leitos e Serviços de Hotelaria: 
•Permite cadastrar os quartos. 
•Permite cadastrar os Leitos 
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•Permite vincular os leitos nos quartos, especificando o número do leito, se ele é um leito temporário ou não, o 
status os leitos se acaso ele estiver em reforma, ou desativado, e possibilitar colocar uma observação se 
necessário. 
•Permite visualizar os quartos e os leitos, com opção de visualização sobre o seu status se ocupado ou não. 
•Permite na mesma tela ele visualizar os campos de nome do paciente internado, data de nascimento e nome 
da mãe. 
•Permite incluir o paciente ao leito, ao clicar no leito escolher o paciente através de uma busca dinâmica e de 
auto completar, para facilitar a busca do paciente. 
•Permite cadastrar a grade medicamentosa do paciente. 
•Permite cadastrar a grade medicamentosa através de arrastar o medicamento em uma cesta, e selecionar a 
quantidade do medicamento e horário em que ele será aplicado ao paciente. 
•Permite mostrar a foto do medicamento, para que se torne mais fácil a sua visualização, na hora da receita. 
•Permite registrar os procedimentos, realizados no paciente, internado. 
•Permite registrar os sinais vitais do paciente, a cada visita. 
•Permite cadastrar a evolução clinica do paciente para acompanhamento. 
•Permite o registro da alta médica. 
•Permite a visualização do histórico do prontuário clinica, com sua evolução clinica, medicamentos receitados e 
tomados, os procedimentos realizados e todos os sinais vitais registrados anteriormente. 
•Permite buscar o paciente e localizar em qual leito e qual o quarto que ele se encontra. 
 

Farmácia básica ou especial: 

•Cadastro das portarias dos medicamentos psicotrópicos. 
•Permite visualizar as movimentações de saída e descrição do seu tipo, permitindo a visualização do centro 
estocador, tipo de saída, setor de saída, data da saída, numero de saída, requisitante responsável pela 
movimentação, e um campo de observação. 
•Permite administração da dispensação com as opções de alteração e deleção dos medicamentos dispensados, 
somente no dia da dispensação. 
•Permite a dispensação de medicamentos, sendo ela por código de barras ou manualmente inserida, a mesma 
tela possui a configuração de selecionar lote automático, selecionando assim os que irão vencer primeiro. 
•Permite que na tela de dispensação de medicamento, seja feito todas as operações através de teclas de 
atalho, para não precisar se utilizar do mouse, para fazer qualquer operação de dispensação. 
•Permite impressão de guia de dispensação. 
 

Materiais: 

•Permite cadastro de grupo, e selecionar se este grupo de produto vai possuir lote e validade. 
•Permite cadastrar o setor, com a descrição do setor, selecionar qual unidade este setor pertence, se este setor 
é um centro estocador, se ele pode dispensar produtos, se ele é um distribuidor, e se o setor pode realizar 
transferências. 
•Permite cadastrar fornecedor, com os dados de razão social, nome fantasia, tipo de pessoa, endereço, CEP, 
cidade, estado, telefone, fax, CNPJ, inscrição estadual, RG, e CPF do sócio, e-mail, web site e nome da pessoa 
de contato. 
•Permite cadastrar um período de funcionamento do setor, selecionar o produto e seu período de atividade. 
 

Permite adicionar os produtos com as funcionalidade s de: 
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•Nome do produto 
•Grupo a qual ele pertence. 
•Se a forma em que este material será armazenado será de forma inteira ou fracionada. 
•Qual é o tipo de produto, Ex.: Medicamentos, Materiais Hospitalares. 
•Unidade de medida deste produto, Ex.: Ampola, Comprimido. 
•Vincula a portaria dos psicotrópicos se acaso for um medicamento controlado. 
•Opção para cadastrar o código de barras do produto. 
•Opção para registrar o preço de referencia. 
•Opção para descrever a forma da embalagem do produto. 
•Permite cadastrar sua descrição técnica do produto. 
•Permite escolher se produto pode ser movimentado na opção de saída. 
•Permite escolher se este produto pode ser movimentado como entrada. 
•Permite escolher se este produto pode ser dispensado. 
•Permite escolher se este produto pode ser transferido para outras unidades. 
•Permite escolher se este produto vai possuir ou não validade. 
•Permite cadastrar uma observação do material. 
 

•Permite vincular o produto ao centro estocador, informando seu estoque Maximo, mínimo, e tempo de 
reposição, e setor o qual este produto ira pertencer. 
•Permite requisitar materiais de outros centros estocadores, contendo qual o centro estocador que esta 
solicitando, e para qual o centro estocador e o setor que será destinado. 
•Permite transferir materiais entre centro estocadores. 
•Permite impressão de uma relação de materiais transferidos e requisitados. 
•Permite listar os materiais requisitados, para a confirmação do recebimento do material, listando todos os 
produtos da requisição para conferencia. 
 

Permite realizar inventário de produtos, contendo o s seguintes itens: 

•Adiciona um novo inventario, com data, grupo de produtos, setor, responsável e quem será a equipe contadora 
de estoque. 
•Digitação para contagem permite que liste todos os produtos de acordo com seu grupo, se acaso for um 
medicamento na listagem do inventário deverá aparecer o campo para colocar o lote e sua validade, caso 
contrário, não deverá possuir o campo de lote e validade. 
•Permite relatório do inventário, para apurar a quantidade de materiais lançados, se acaso a contagem estiver 
correta, deverá conter um botão para gerar a movimentação. 
•Permite impressão da lista de produtos, de acordo com seu grupo, listando os produtos que contém em 
estoque, e mostrando os seus lotes e validades, se acaso o grupo de produtos contiver validade. 
•Permite que na lista que contem o nome dos materiais, contenha campos de primeira, segunda e terceira 
contagem. 
•Permite a geração de relatório de acurácia, para conferência do índice de acertos na contagem do estoque. 
 

Permite realizar movimentações de produtos, com os seguintes itens: 

•Entrada de produtos, através de notas fiscais. 
•Saída de produtos por diversos motivos. 
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•Transferência de matérias para outros centros estocadores. 
•Realiza a recepção dos materiais 
•Realiza a recepção de medicamentos. 
•Permite alterar as requisições de matérias, vindos de outros centros estocadores. 
•Permite alterar as requisições de medicamentos vindos de outros setores. 
 

Transporte (TFD “Tratamento Fora do Domicilio”): 

•Permite cadastrar os veículos que compõe a secretaria. 
•Permite colocar em seu cadastro combustível, km, ano do veiculo e media de gasto de combustível. 
•Permite o cadastro de roteiros de viagens, contendo os itens: 
•Estado e municípios de origem da viagem. 
•Estado e municípios de destino da viagem. 
•Data de retorno e a data da viagem. 
•Km inicial e a km final. 
•O motivo o qual será realizado esta viagem. 
•Permite cadastrar o custo médio de cada viagem. 
•Permite listar todas às ultimas viagens realizadas. 
•Permite vincular o paciente a viagem de destino para o tratamento. 
•Permite realizar uma agenda para a viagem. 
•Permite gerar procedimentos de tfd automaticamente para o BPA. 
•Permite controlar custos de viagens e relatórios afins. 
 

Prontuário de Atendimento de Enfermagem: 

 

•Permite listar os pacientes da fila de atendimento previamente cadastradas. 
•Permite alterar a ordem e prioridade de atendimento. 
•Permite registrar alertas aos pacientes que pertencem algum tipo de alergia, ou algum tipo de problemas 
previamente analisados pela equipe de enfermagem. 
•Permite cadastrar os dados vitais, como pressão, peso, altura temperatura, IMC e glicemia. 
•Permite cadastrar o atendimento de enfermagem, em um campo de observação para ser direcionado para o 
médico. 
•Permite a enfermeira registrar procedimentos, como inalação, curativos entre outros procedimentos de 
enfermagem. 
•Permite a enfermeira consultar na tela do prontuário, os dados do paciente, seu histórico de prontuário de 
outras consultas de enfermagem, tipo de medicação que o paciente toma e exames já realizados. 
•Permite a enfermeira de finalizar o atendimento ao paciente, sem passar para uma consulta médica. 
•Permite a enfermeira, realizar algum procedimento de sua especialidade, e deixar o prontuário aberto para 
novos registros. 
•Permite a visualização do numero do prontuário médico, o nome completo do paciente, nome da mãe do pai, e 
data de nascimento. 
•Permite registrar perímetro cefálico, frequência respiratória, e frequência cardíaca. 
•Permite que no ato da aferição da pressão, seja adicionado um procedimento automaticamente ao Boletim de 
Produção Ambulatorial. 
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Prontuário Clinico ou Odontológico Eletrônico: 

 

•Permite ao médico visualizar sua lista de pacientes, em ordem de chegada, para o agendamento.  
 

Os dados básicos na visualização deverão ser: 

•Número do prontuário do paciente, nome completo, idade em anos, nome de mãe e cidade de origem. 
 
Permite que na abertura do prontuário do paciente, possam ser visto os seguintes dados: 

•Permite visualizar Alertas, previamente cadastrados por equipes de enfermagem ou por outros médicos. 
•Histórico de consultas clínicas anteriores, contendo a unidade a qual o paciente foi atendido o médico que fez o 
atendimento, a especialidade do médico que realizou o atendimento e a data. 
•Permite que ao abrir um histórico clinico contenha os dados para análise médica: 
•O atendimento médico anterior, com número do CID10 da doença diagnosticada anteriormente. 
•Permite a visualização se o atendimento trata-se de um acidente de trabalho. 
•Permite a visualização de todas as receitas médicas do atendimento, podendo ser medição receitada, para 
medicamentos da rede pública, medicamentos controlados e medicamentos externos. 
•Permite a visualização do histórico dos exames já pedidos, e já realizados. 
•Permite a visualização do laudo do exame na tela do prontuário. 
•Permite listar o encaminhamento do paciente caso a consulta clínica básica não consiga a resolutividade do 
problema. 
•Permite a visualização dos procedimentos realizados no atendimento anterior. 
•Permite a visualização dos últimos resultados dos exames do paciente. 
•Permite a visualização da medicação receitada por outros médicos. 
•Permite a visualização da medicação dispensada pelas farmácias da rede pública. 
•Permite o médico registrar alertas de atendimento. 
•Permite que no atendimento o médico pudesse escolher ter apenas um campo para preenchimento da 
evolução clínica ou descrição da evolução detalhada e separada de acordo com o tratamento. 
•Permite o médico registrar se o atendimento atual trata-se de um acidente de trabalho. 
•Permite o médico cadastrar um CID, para a doença diagnosticada. 
•Permite o médico registrar sinais vitais, e visualizar atendimentos de enfermagem. 
•Permite o médico registrar procedimentos clínicos a serem contados no Boletim de Produção Ambulatorial. 
•Permite o médico receitar medicamentos da rede pública. 
•Permite o médico receitar um medicamento controlado. 
•Permite o médico fazer uma receita médica com qualquer medicação, mesmo as que não possuem cadastro 
no sistema. 
•Permite a impressão das receitas médicas com a conduta de tratamento, validade da receita, e a 
recomendação de uso do medicamento no padrão da ANVISA. 
•Permite que na impressão da receita, ele possua um código de barras, para dispensação na farmácia básica 
de forma mais rápida. 
•Permite a elaboração de pedidos de exame, com a listagem do procedimento, cadastrados no SIG-TAP. 
•Permite a impressão dos pedidos dos exames. 
•Permite que na guia do exame tivesse um código de barras. 
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•Permite a impressão de atestado médico. 
•Permite que fosse bloqueada a impressão do atestado médico se acaso não for informado o CID10 no ato do 
atendimento. 
•Permite que no atestado médico contivesse as opções dos motivos do atestado, e local para preenchimento de 
observação. 
•Permite o médico realizar encaminhamentos para outras especialidades. 
•Permite o médico finalizar o atendimento no prontuário eletrônico, registrando data e horários da finalização. 
•Permite que no atendimento clinico se realize também o atendimento odontológico através do odontograma, 
registrando dos  procedimento os quais forem realizados na dentição, sendo ela adulta ou infantil. 
•Permite a importação da tabela do SIGTAP. 
•Permite a importação dos dados do CADSUS. 
•Permite integração com E-SUS 
•Permite importação do CNES 
•Permite exportação para o HORUS 
•Permite a exportação de dados para o HIPERDIA. 
•Permite a exportação do BPA. 
•Permite a digitação dos dados necessários para a exportação do hiperdia 
 
 

Controle de acesso de usuários do sistema: 

 

•Permite o cadastro de usuários de sistemas. 
•Permite importação de usuários e atualização através do CNES. 
•Permite a visualização na tela de usuários das unidades em qual o usuário pertence. 
•Permite selecionar as permissões para o usuário a qualquer parte do sistema, podendo o usuário acessar 
determinadas áreas, apenas listar os dados, com as opções de apagar cadastrar e editar qualquer dado no 
sistema. 
•Permite que se registre LOG´s do sistema. 
•Permite copiar as permissões de um usuário para outro. 
•Permite vincular um usuário do sistema a um determinado setor. 
•Permite vincular um determinado usuário a uma unidade de trabalho, para que apareçam somente os dados da 
unidade em que o usuário pertence. 
•Permite ter um cadastro de permissões por usuário onde o usuário ficará preso a somente a uma 
especialidade, para realizar operações no sistema. 
•Permite um cadastro de permissões, onde as permissões serão dadas aos arquivos do sistema, o cadastro 
deverá conter o nome do arquivo, a descrição de sua função, podendo ser acrescentado novas funções com 
suas permissões. 
•Permite o usuário trocar sua senha, acaso o usuário não possuir nenhuma função permitida no sistema, à 
opção de atualizar a senha, deverá estar disponível. 
•Permite os usuários de o sistema trocar e-mails através da entrada de mensagens. 
•Permite o usuário possuir uma caixa de entrada, para armazenar as mensagens trocadas entre usuários. 
•Permite enviar mensagens somente para um usuário, ou para uma determinada unidade a todos os seus 
usuários. 
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•Permite que no ato da entrada de cada módulo, se o usuário tiver uma mensagem não lida o sistema enviar 
alertas de que há uma nova mensagem. 
•Permite o usuário apagar mensagens. 
•Permite o usuário verificar quais mensagens ele já enviou através de dos itens enviados. 
 

Relatórios gerenciais básicos: 

 

•Permite relatórios de agendamentos de consultas, contendo: 
•Agendamento por unidade. 
•Agendamento externo por unidade e especialidade 
•Agendamento por médico. 
•Agendamento por especialidade. 
•CISVIR – Agendamento por Unidade 
•Agendamento marcado e remarcado. 
•Pacientes faltosos 
•Listagem de consultas agendadas 
•Médicos faltosos. 
•Especialidades atendidas. 
•Procedimentos realizados. 
•Atendimento completo por paciente. 
•Tempo de Espera para atendimentos 
•Produção diária por profissional 
•Atendimento por idade 
•Atendimento Simplificado 
•Período Movimento e Saldo Centro Estocador 
•Posição estoque por centro estocador 
•Posição de estoque por lote/validade 
•Produtos a vencer 
•Movimento de entradas 
•Custo por fornecedor 
•custo por fornecedor pacientes 
•produtos cadastrados 
•Curva ABC de consumo 
•Ranking de consumo de Materiais 
•Psicotrópicos ANVISA 
•Pacientes cadastrados por medicamentos 
•Pacientes por faixa etária e programa 
•Pacientes por faixa etária e produtos 
•Número de pacientes atendidos por programa 
•Número de pacientes atendidos por medicamentos 
•Quantidade de medicamentos dispensados por período 
•Pacientes atendidos 
•Estoque de psicotrópicos 
•Medicamentos dispensados por lote 
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•Posição do estoque por data 
•Entrada de psicotrópicos pór fornecedor 
•Balanço de produto por setor 
•Transferência por setor 
•Medicamentos dispensados por paciente e setor 
•Número de pacientes atendidos por período e setor 
 

Epidemi 

•Relatório de Doenças 
 

 Vacina 

•Controle de temperatura de geladeiras 
•Por pacientes 
•Por produtos(aplicados) 
•Por produto (em estoque) 
•Frascos abertos 
•Vacinas aprazadas por paciente 
 

Hiperdia 

•Numero de hipertensos e diabéticos por sexo e risco 
•Numero de pacientespor sexo e faixa etária 
•Medicamentos prescritos 
•Quantidade de Hiperdia por Unidade 
 

Laboratório 

•Numero de pacientes por sexo e faixa etaria 
•Custo por total de procedimentos. 
•Relatório de quantidade de exames agendados. 
•Relatório paciente/Exames. 
•Procedimentos coletados por período. 
•Procedimentos coletados por medico solicitante. 
•Exames por solicitante 
•Valores de referência 
 

Prontuário 

•Prontuário por paciente 
 

UPA 

•Quantidade por classificação de risco 
•Relatório por diarreia 
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•Relatório por Síndrome respiratória 
 

BPA 

•Relatório BPA Consolidado 
 

Transporte 

•Relatório por Motorista 
•Relatório por veículo 
•Relatório de encaminhamento 
 

Programas Federais 

•Horus relatório por consulta de dados   
 

12.19 - SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

Características  Gerais 

 

•A Tecnologia dos sistemas informatizados a serem implementados deverá ser disponibilizada em ambiente 
WEB com sua operacionalização integralmente realizada através da internet que poderá ser acessado via tablet 
ou até de forma emergencial Offline permitindo assim a importação dos dados na base de dados geral da 
autarquia, em ambiente seguro com senhas criptografadas que possua segurança HTTPS com certificação 
digital e compatibilidade a certificação TISS de prontuários municipais e controle de acesso de usuários. 
•O módulo WEB deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a 
recursos de navegadores próprios,  

 

Cadastros Gerais 

•Permitir cadastrar o cidadão. 
•Permitir cadastrar os documentos do cidadão, como CPF, RG e os que ele precisa providenciar. 
•Permitir que o cadastro de cidadão seja integrado ao sistema de saúde pública. 
•Permitir cadastrar os benefícios que serão concedidos ao cidadão, incluindo o valor e a descrição de cada um. 
•Permitir cadastrar os estabelecimentos de retirada dos benefícios e onde serão realizadas as atividades 
coletivas das unidades. 
•Permitir cadastrar as unidades de trabalho dos profissionais, podendo ser separadas por cras, creas e outros. 
•Permitir cadastrar os dados pessoais dos profissionais, criar um usuário e senha para acesso aos sistemas de 
ação Social e saúde pública, funcionando como um cadastro único.  
•Permitir cadastrar os tipos de benefícios dos registros de benefícios eventuais, por padrão já vem inserido os 
do Prontuário Suas.  
•Permitir cadastrar o programa ou projeto em que o grupo da atividade coletiva esta inserido por padrão já vem 
inserido os do Prontuário Suas. 
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•Permitir cadastrar os códigos de encaminhamento que serão utilizados nos registros de encaminhamentos, por 
padrão já vem inserido os do Prontuário Suas. 
•Permitir cadastrar as ocupações dos cidadãos, por padrão já vem inserido os do Prontuário Suas. 
•Permitir cadastrar os tipos de deficiências dos cidadãos, por padrão já vem inserido os do Prontuário Suas.  
 

Atendimento Básico 

•Permitir cadastrar e editar um atendimento básico ao cidadão, podendo incluir o tipo de atendimento, 
descrição, parecer e parecer social. 
•Permitir realizar buscas pelos atendimentos realizados, podendo efetuar filtros por unidade, cidadão, 
profissional e data de atendimento.  
 

Atendimento Benefícios Eventuais 

•Permitir registrar os benefícios eventuais concedidos ao cidadão, podendo incluir o tipo de benefício, benefício 
concedido, estabelecimento de retirada, quantidade, se o benefício foi concedido ou não e data de entrega. 
•Permitir realizar buscas pelos benefícios, podendo efetuar filtros por benefícios, cidadãos e data de 
atendimento. 
•Permitir a impressão da concessão do benefício para retirada em outro estabelecimento ou controle da 
unidade, contendo os dados do benefício e beneficiado com a assinatura do responsável.  
 

Atendimento Coletivo (Grupo) 

•Permitir o cadastramento dos grupos, podendo incluir o programa ou projeto em que se enquadram de acordo 
com os padrões do prontuário suas. 
•Permitir incluir e desvincular cidadãos já cadastrados ao grupo. 
•Permitir cadastrar eventos, com a seleção dos grupos, previamente cadastrados, com data de inicio e fim do 
evento, local e objetivo, quem será o responsável pelo evento e vincular os profissionais envolvidos no grupo. 
•Permitir fazer a realização do evento, colocando as pessoas vinculadas ao evento, para realizar, atendimentos 
psicológicos coletivos,  registro de benefícios e atendimentos em geral. 
•Permitir marcar presença do cidadão no evento. 
•Permitir imprimir lista de presença dos participantes para assinatura. 
 

Atendimento Encaminhamentos 

•Permitir realizar o encaminhamento dos cidadãos, podendo incluir o local de atendimento, profissional 
responsável, unidade que o encaminhou, data, motivo e código de encaminhamento de acordo com os padrões 
do prontuário suas. 
•Permitir a impressão dos dados preenchidos no encaminhamento com a assinatura do responsável. 
 

Prontuário SUAS 

•Todas as informações apresentadas abaixo foram elaboradas de acordo com o prontuário suas, com o objetivo 
do usuário preenche-lo via sistema. 
• Permitindo registrar os dados de identificação da pessoa de referência e endereço da família, as principais 
informações são: Nome da mãe,  data de nascimento, CPF, RG, documentos a providenciar, CEP, endereço, 
bairro, município, ponto de referência, telefone domicílio, celular e recado. 
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•Permitindo registrar os dados da forma de ingresso na unidade e primeiro atendimento, tendo por objetivo 
preencher de que forma a família teve acesso à unidade, quais as razões, necessidades, o que os motivaram a 
tomar esta decisão e quais programas sociais eles recebem.  
• Permitindo registrar os dados da composição familiar, onde são informados os integrantes da família, 
parentesco, documentos pessoais e os que necessitam providenciar e se a pessoa possui deficiência ou não, 
possuindo a opção de remover a pessoa da família, sendo obrigatório registrar o motivo. 
•Permitindo dentro da composição familiar visualizar o perfil etário grupo familiar, onde pela data de nascimento 
dos integrantes da família é realizada a classificação da faixa etária de idades. 
•Permitindo registrar os dados de especificidades sociais, étnicas ou culturais da família e as observações da 
composição familiar. 
•Permitindo registrar os dados de condições habitacionais da família, onde as principais informações registradas 
são: Tipo de residência, material de construção utilizado, forma de medição da energia elétrica, se possui água 
canalizada, forma de abastecimento de água, escoamento sanitário, forma de coleta de lixo, número de 
cômodos e pessoas que moram na casa. 
•Permitindo registrar observações dos dados de condições habitacionais da família. 
•Permitindo registrar os dados das condições de condições educacionais da família, onde pode ser informado: 
Escolaridade se frequenta escola atualmente, sabe ler e escrever ou não. 
•Permitindo dentro das condições educacionais da família, visualizar a identificação de vulnerabilidades 
educacionais, onde pela data de nascimento dos integrantes da família é realizada a classificação por faixa 
etária de idades as pessoas que frequentam escola atualmente e sabem ler e escrever. 
•Permitindo dentro das condições educacionais da família registrar anotações sobre os descumprimentos das 
condicionalidades do bolsa família e observações.  
•Permitindo registrar os dados de condições de trabalho e rendimentos da família onde pode ser informada a 
ocupação, qualificação profissional, renda mensal de cada membro da família. 
•Permitindo registrar dentro das condições de trabalho e rendimentos da família a renda recebida dos 
programas sociais, observações e visualizar a renda total da família, renda per capita, renda incluindo os valores 
dos programas sociais e a renda per capita com os valores dos programas sociais. 
•Permitindo registrar os dados de condições de saúde da família, onde pode ser registrado o tipo de deficiência, 
se necessita de cuidado de outra pessoa e o responsável pelo cuidado, se algum membro é portador de doença 
grave, se usa remédio controlado, faz uso abusivo de álcool, drogas e quais são os membros.  
•Permitindo dentro das condições de saúde da família registrar informações sobre gestantes na família e 
observações. 
•Permitindo registrar os dados de convivência familiar e comunitária, onde pode ser informado há quantos anos 
a família mora no estado, município, bairro atual, se possui parentes nas proximidades de onde mora, se os 
vizinhos fazem parte da rede de apoio solidário, se possui acesso a lazer, se participa de movimentos religiosos, 
e como é a relação entre as pessoas dentro de casa e que tipo de conflitos podem ocorrer, podendo ser 
registradas observações caso necessário.   
•Permitindo registrar os dados de situações de violência e violações de direitos, onde pode ser informado o tipo 
de situação de violência, se a situação ainda persiste, data de início e encerramento e observações caso 
necessário. 
•Permitindo registrar os dados de histórico de acolhimento institucional ou familiar, onde tem por objetivo 
registrar o cidadão que foi acolhido, data de início, encerramento e o motivo e alguma observação se for 
necessário. 
•Permitindo registrar os dados de histórico de cumprimento de medidas socioeducativas, onde tem por objetivo 
registrar o cidadão que cumpre a medida, data de início, encerramento e o motivo e alguma observação se for 
necessário.  
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Permissões 

•Permitir cadastrar grupo de usuários e vincular usuários a esse grupo. 
•Permitir cadastrar os módulos que o grupo terá acesso, onde os usuários vinculados a esse grupo terão acesso 
somente às páginas especificadas. 
•Permitir cadastrar os módulos que os usuários terão acesso, permitindo acessar somente estas. 
 

Relatórios Gerenciais  

•Permitir gerar um relatório de benefícios concedidos por instituição. 
•Permitir gerar relatório de cidadão por benefícios recebidos. 
•Permitir um relatório de quantidade de benefícios, contendo o valor do produto doado e a quantidade de 
produtos e o valor total de doação por instituição. 
•Permitir o relatório de benefícios por atendente com a data e a quantidade de produtos doados e o total doado 
por atendente. 
•Permitir a visualização de relatório de atividades coletivas com inscrições abertas. 
•Permitir gerar relatório de atividades coletivas por instituição. 
•Permitir gerar um relatório da família cadastrada. 
•Permitir gerar um relatório de resumo geral como: atendimentos por instituição realizado nos últimos 30 dias, 
quais as atividades coletivas oferecidas nos últimos 30 dias, benefícios ofertados no ultimo mês. 
•Permitir relatório de grupo de cidadão ligados dos grupos. 
•Permitir um relatório de lista de presença nos cursos, ou nos atendimentos de grupo realizados pela 
assistência social do município. 
•Permitir gerar um relatório dos atendimentos realizados aos munícipes e a faixa etária do atendimento. 
•Permitir gerar um relatório por condições de saúde da família. 
•Permitir gerar um relatório por condições educacionais da família. 
•Permitir gerar um relatório por condições habitacionais da família. 
•Permitir gerar um relatório por histórico de medidas socioeducativas. 
•Permitir gerar um relatório por registro simplificado de atendimento. 
•Permitir gerar um relatório por registros de situações de violência e violações de direitos. 
•Permitir gerar um relatório por atendimento básico. 
•Permitir gerar um relatório por encaminhamento.   
•Permitir gerar um relatório por atendimento coletivo.  
•Permitir a geração de relatório mensal de atendimento do CRAS, padrão SUAS. 
•Permitir a geração de relatório mensal de atendimento do CREAS, padrão SUAS. 
•Permitir a geração da impressão prontuário SUAS completo, padrão SUAS. 

 

12.20 - SISTEMA DE TRIBUTOS WEB 

•Permitir acesso direto e em tempo real ás informações dos sistemas de tributação, sem necessidade de 
aguardar executar algum tipo de integrador; 
•Permitir a emissão de certidões negativa de débitos, com diversos modelos e textos; 
•Permitir a consulta e verificação de autenticidade e validade de certidões emitidas on-line; 
•Permite a impressão da 2a. via de guias de recolhimentos de tributos/taxas; 
•Se o débito consultado para impressão estiver vencido, o sistema deverá permitir fazer o calculo de multa, juro, 
correção e desconto e emitir a nova guia de recolhimento calculando tais valores junto ao débito original;  
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•Permitir a reemissão e impressão de carnês de IPTU ou Alvará; 
•Permitir configurar diferentes descontos para pagamento em cota única; 
•Permitir configurar algum tipo de observação ou mensagem nos documentos de carnê/guia de recolhimento;  
•Emitir Boletim de Cadastro Imobiliário(BCI);  
•Verificar o vinculo de CNAE com Lista de Serviços;  
•Emitir relatório ou documento semelhante ao extrato de débito, individual por cadastro;  
•Permitir configurar qual a situação de débitos deverão ser listados para impressão de boleto para pagamento;  
•Permitir limitar o ano dos débitos a serem listados para impressão de guia de recolhimento; 
 

12.21 LEGISLAÇÃO: 

 
• O software de gestão pública de Legislação deve possibilitar a organização e armazenamento dos 

atos da Entidade, tais como: Leis, Decretos, Projetos, Indicações etc; 

• O sistema deve propiciar a inclusão dos documentos digitalizados e o armazenamento de todos os 

documentos legais da entidade, armazenando-os em banco de dados e utilizando pesquisas após 

a sua inclusão, de modo que facilitem a sua localização, substituindo assim o manuseio de 

arquivos em papel, dando agilidade na localização desses documentos; 

• Permitir o cadastro de Pessoas com Foto para o caso de Vereadores e Prefeitos; 

• Permitir o cadastro de partidos políticos; 

• Deve possibilitar o cadastro de projetos de lei; 

• Deve  possibilitar  o  cadastro  de  leis  com  informações  como  Data,  Tipo,  Finalidade,  

Situações,  Autores,  Projeto, Publicação, Imagens, Arquivos; 

• Deve possibilitar o cadastros de Decretos com informações como Data, Finalidade, Publicação, 

Vínculos, Imagens, Arquivos; 

• Deve possibilitar o cadastros de Portarias contendo no mínimo: Data, Finalidade, Publicação, 

Vínculos, Imagens, Arquivos; 

• Deve possibilitar o vínculo entre Atos, destacando na tela a existência de alterações/revogações 

quando existirem tais vínculos; 

• Possuir geração automática de arquivos em pdf, contendo o texto da lei, que poderá ser 

visualizado no módulo Portal da Transparência com opção para download; 

• Possibilitar  que  possam  ser  capturados caracteres das imagens de  atos escaneadas,  desde  

que  sejam  de  boa qualidade, em que os caracteres serão importados para o descritivo do ato; 

• Permitir consultas a partes dos textos dos atos; 

 

12.22 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL: 
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• O Software de Gestão Pública de Fiscalização Municipal deverá gerenciar atividades e rotinas 

inerentes à gestão dos processos dos departamentos de fiscalização do Município tais como: 

Fiscalização Tributária, Fiscalização Sanitária, Fiscalização de Obras, Fiscalização de Postura, 

Fiscalização Ambiental entre outras, automatizando e otimizando processos de trabalho. 

• Deverá automatizar e integrar os demais processos de trabalho da área administrativa e fiscal da 

contratante. 

• Deverá mapear e integrar os processos de trabalho, atividades e rotinas, permitindo a racional 

utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais. 

• Deverá proporcionar uma visão integrada das informações de forma a permitir ao gestor visualizar 

o processo como um todo e obter informações completas e consistentes para subsidiar a tomada 

de decisões. 

• Permitir a customização da solução visando atender demandas específicas de acordo com a 

necessidade do Município. 

• Garantir a segurança e qualidade da informação processada pelo software. 

• Possibilitar a configuração para atender a todas as particularidades das legislações do Município. 

• Deverá se integrar ao banco de dados da Prefeitura em tempo real para troca de informações 

inerentes as soluções oferecidas pela ferramenta. 

• Possuir controles de segurança de perfis de usuários e grupos, que permitam acessos por funções e 

telas. 

• Permitir efetuar a abertura de processos administrativos fiscais para cada tipo de processo; 

• Permitir configurar os atos respectivos para cada tipo de processo de fiscalização; 

• Permitir cadastrar o fluxo para cada tipo de processo de fiscalização contendo todos os atos que 

pertencem ao fluxo tais como: (termo de inicio de ação fiscal, notificação preliminar, autos de 

infração, entre outros); 

• Permitir configurar cada ato do processo de fiscalização de forma dinâmica, conforme modelos 

usados pelo Município com inserção dos devidos campos de cada ato diretamente pelo sistema 

sem intervenção da programação; 

• Permitir cadastrar cada Departamento de Fiscalização existente no Município; 

• Permitir o lançamento de autos de infração contendo multas variáveis que incidem sobre o imposto 

devido; 

• Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas prefixadas sobre o valor de referencia do 

Município; 

• Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas aplicadas sobre reincidências de infração; 

• Permitir o lançamento e constituição dos valores apurados de tributos como também as 

penalidades aplicadas em autos de infração diretamente no cadastro do contribuinte no sistema 
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tributário do Município em tempo real; 

• Permitir a emissão de pareceres de 1ª e 2ª Instância diretamente no processo administrativo fiscal; 

• Permitir transferir o processo administrativo fiscal de um fiscal para outro através da configuração 

de ato para a respectiva ação; 

• Permitir o bloqueio do processo para o fiscal a qual não seja responsável pelo processo; 

• Permitir  configurar  o  acesso  para  todos  os  processos  caso  o  fiscal  seja  chefe  do  

respectivo  departamento  de fiscalização; 

• Permitir configurar assuntos do sistema de protocolo aos tipos de processos; 

• Permitir apensar defesas e ou recursos do contribuinte registrada no sistema de protocolo do 

Município diretamente pelo sistema de Fiscalização ao processo do contribuinte; 

• Permitir abrir processos no sistema de fiscalização, através de solicitações efetuadas pelos 

contribuintes no sistema de protocolo do Município; 

• Permitir configurar atos com ações especifica, por exemplo: Ato para Encerramento do Processo, 

Ato para Transferência de Processos, entre outros; 

• Permitir configurar os artigos com as respectivas guias de recolhimento para constituição dos 

débitos no Sistema de Tributação do Município; 

• Permitir fazer levantamento do movimento apresentado pela empresa e o movimento apurado pelo 

fiscal; 

• Permitir a emissão de termos circunstanciado contendo mapa de apuração a qual identifica-se 

lançamento de diferenças de tributo apurado pela fiscalização para emissão de autos de infração 

com aplicação de multa; 

• Permitir  a  emissão  de  Notificação  para  as  empresas  irregulares  com  a  declaração,  

pagamento  ou  obrigações acessórias; 

• Permitir lançar as alíquotas e os anexos do simples nacional no mapa de apuração; 

• Possibilitar que o mapa de serviços verifique automaticamente se existe crédito ou débito no 

levantamento para cada competência fiscalizada; 

• Caso o mapa de serviços identifique créditos a ser restituídos ao contribuinte o mesmo deverá 

efetuar diretamente o abatimento nos períodos a qual exista débitos a ser pagos pelo mesmo; 

• Possibilitar carregar no mapa de serviços todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte 

no sistema de NFS-e automaticamente para o período a ser fiscalizado; 

• Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo 

também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, 

telas, plataformas de proteção  e  as condições de segurança das edificações; 

• Permitir fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo 

e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo; 
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• Permitir emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da legislação 

urbanística municipal; 

• Permitir realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas; 

• Permitir elaborar relatório de fiscalização; 

• Permitir efetuar levantamentos para fiscalização de projetos de construção civil para emissão de 

Habite-se; 

• Permitir apurar valores para recolhimento de alvará de licença e ISSQN devidos; 

 

12.23 PORTAL CIDADÃO: 

 

• O Portal do Cidadão deverá agrupar e unificar, em um único local de acesso todos os módulos que 

estarão disponíveis para o contribuinte da Entidade. 

•  Deverá ser um sistema totalmente responsivo, podendo ser acessado de qualquer dispositivo 

móvel, devendo para tanto responder ao tamanho da tela para se adequar da melhor forma a 

celulares, tablets e qualquer navegador.  

 
12.24 SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO  

 

•O sistema deve ser instalado em ambiente Microsoft Windows; 

•Suportar scanners com drivers no padrão TWAIN ou ISIS em ambiente Microsoft Windows; 

•Ter acesso as funções do scanner, sem sair do sistema, ou seja, não precisar de outro programa externo; 

•Deve permitir aplicar rotações nas imagens digitalizadas; 

•O Sistema deve permitir agrupar as várias páginas digitalizadas em um único arquivo PDF; 

•Deve permitir juntar vários arquivos PDFs em um único arquivo PDF; 

•O Sistema deve capturar documentos eletrônicos salvos em diretórios; 

•O sistema deve possuir controle de acesso por usuário e senha, somente pessoas autorizadas podem 

utilizar a digitalização de documentos; 

•Deve gravar o código do operador, data e a hora da digitalização; 

•A armazenagem dos documentos digitalizados, devem ser gravados em banco de dados com grande 

capacidade de armazenamento,   com alta performance nas consultas e sem custo a entidade; 

•O sistema deve possuir controle da armazenagem física dos documentos, como volume e localização, por 

exemplo: 

- Volume: Caixa de Empenho Janeiro/2005- Localização: Sala de Arquivos, Armário, D/4 

•O sistema deve possuir classificação dos documentos digitados, por exemplo: 
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- Empenho 10/2005 -> Classificação: Secretaria de Obras Públicas 

•O Sistema deve possuir controle de tipos de documentos, por exemplo: 

- Empenhos, Licitações, Decretos, etc. 

•O sistema deve ter um cadastro configurável, para informar dados principais dos documentos; 

•Possuir um Portal de Consultas, com login e senha, para todos os documentos digitalizados, com acesso 

ilimitado de usuários; 

•Possuir um Portal de Consultas para acesso Público, sem login e senha, para os tipos de documentos 

configurado como "Acesso Público"; 

•O Portal de Consultas deve ser instalado na própria entidade; 

•O sistema deve permitir retirar a qualquer momento um documento da Internet; 

•O Sistema deve aplicar O Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), em todos os documentos, 

permitindo posterior consulta em qualquer palavra do documento; 

•Permitir aplicar o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) em lote; 

•Deve ter Relatório de listagem dos tipos de documentos; 

•Deve ter Relatório de listagem das classificações dos documentos; 

•Deve ter Relatório de produção, contendo total de páginas digitalizadas por usuário; 

•Deve aplicar a assinatura digital do responsável pela digitalização; 

 

 

SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 

•A empresa contratada deve coletar os documentos devidamente acondicionados em caixas-arquivo, 

juntamente com o formulário denominado "Remessa de Documentos", devidamente reenchido com 

todos os dados dos documentos; 

•No ato da coleta, a empresa deverá checar todos os documentos, verificando o estado e quantidade, e 

conferindo com o formulário "Remessa de Documentos"; 

•A empresa deverá realizar toda preparação nos documentos antes da digitalização, como: Extração de 

grampos, remoção de clipes, restauração de documentos, colagem de papeis avulsos e qualquer outra 

preparação para uma perfeita digitalização; 

•Os documentos após a digitalização, devem ser colocados de volta em suas caixas-arquivo, grampeados e 

na mesma ordem antes da digitalização; 

•A Digitalização deve seguir as ordens das folhas contidas no documento. 

•O Sistema deve permitir agrupar as várias páginas digitalizadas em um único arquivo PDF; 

•Deve permitir juntar vários arquivos PDFs em um único arquivo PDF; 
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12.25 CARTÃO DE ABASTECIMENTO    

•Sistema funcional com todos os navegadores  Chrome, Firefox, Safari, Opera e Internet  
•Histórico de transações de abastecimento salvo em nuvem; 
•Permite a qualquer tempo o gestor e buscar os relatórios de abastecimento; 
•Permite transações de abastecimento via dispositivo mobile ; 
•Usuário e senha individual para acesso a tela de registro de abastecimento; 
•Possibilitar Nível de Acesso para Administrativos, Motoristas e Fornecedores; 
•O registro dos abastecimentos será composto por: 
•Motorista 
•Placa 
•Entidade de Abastecimento 
•Posto / Fornecedor 
•Tipo de Combustível 
•Odômetro Atual e de forma automatica mostrar o odometro anterior 
•Quantidade de Litro a abastecer e informar a capacidade máxima do tanque 
•O Cadastro dos veículos será composto por: 
•Cor 
•Modelo 
•Descrição 
•Secretaria vinculada. 
•Placa 
•Ano 
•Chassi 
•Tipo de Veiculo 
•Combustível Utilizado 
•Tipo de Média de Consumo 
•Dados para Cálculo da Média de Consumo 
•Opção para Informar Odômetro ou Orímetro com defeito 
•O Cadastro dos motoristas será composto por: 
•Nome 
•Data de Nascimento 
•CPF 
•CNH 
•Data de Vencimento da CNH 
•Telefone 
•CEP (via Correios Brasil) 
•UF (Estado) 
•Logradouro (Rua/Avenida) 
•Login para acessar aplicativo. 
•Senha para acessar aplicativo. 
•Opção para Liberar Abastecimentos para Administrativos; 
•Ativar/Desativar Acesso automático no IOS/Android 
•Permitir Vínculos de Motorista em mais de uma Entidade e Secretaria 
•Permitir que o Usuário Cadastre a Cor do Veículo para uso no Cadastro de Veículos 
•Permitir que o Usuário Cadastre de Tipo de Veículo para uso no Cadastro de Veículos 
•Permitir que o Usuário Cadastre o Modelo de Veículo para uso no Cadastro de Veículos 
•O Cadastro dos postos será composto por: 
•Nome 
•Telefone 
•Cidade 
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•UF (Estado) 
•Logradouro (Rua/Avenida) 
•Número 
•Bairro 
•Informar Coordenadas Geográficas (GPS) do Posto/Fornecedor 
•Cadastro de Entidade para movimentação no Sistema, permitindo que os dados sejam iguais ao 

Sistema de Frotas, contendo no mínimo as seguintes informações: 
•Código da Entidade; 
•Nome  
•Endereço 
•Última Requisição Lançada 
•Logotipo da Entidade. 
•Cadastro de Secretarias para Vinculo nos Abastecimentos, permitindo que os dados sejam iguais o 

Sistema de Frotas, contendo no mínimo as seguintes informações: 
•Código da Secretaria 
•Nome 
•Responsável 
•Cadastro de Produtos / Serviços, com no mínimo as seguintes informações: 
•Código 
•Descrição 
•Categoria 
•Cadastro de Empenho por Entidade e Secretaria, para permitir o controle dos saldos de abastecimento, 

contendo no mínimo as seguintes informações: 
•Fornecedor 
•Número e Ano do Empenho 
•Itens do Empenho, contendo quantidade e valor unitário por item 
•Possibilitar estornar um empenho, em sua totalidade ou parcial, identificando a Entidade, Secretaria, 

Fornecedor, Empenho e Itens associados e informar a data do estorno 
•O Acompanhamento dos abastecimentos registrados pelo aplicativo do celular serão devidamente 

gerados em formato PDF no sistema web: 
•Placa 
•Secretaria 
•Posto 
•Motorista 
•CPF 
•Tipo de Combustível 
•Odômetro 
•Quantidade de Litros 
•Valor 
•Data da Transação 
•Opção de Filtro de Abastecimento por Entidade e Secretaria por: 
•Entidade 
•Secretaria 
•Data Inicial 
•Data Final 
•Opção de Filtro de Abastecimento por Veículo informando: 
•Veiculo 
•Data Inicial 
•Data Final 
•Opção de Filtro de Abastecimento por Empenho informando: 
•Entidade 
•Secretaria 
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•Empenho 
•Possibilidade de Filtrar Abastecimento entre períodos 
•Possibilidade de Estornar Abastecimentos e retornar saldo para o empenho 
•Possibilitar imprimir o resultado das buscas dos abastecimentos 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, Anexo V – Movimento Diário de Abastecimento e Controle de 

Odômetro por Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Entidade/Secretaria, contendo Data Inicial e Final 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, Anexo V – Movimento Diário de Abastecimento e Controle de 

Odômetro por Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Veículo, informando a placa do respectivo 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, Anexo V – Movimento Diário de Abastecimento e Controle de 

Odômetro por Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Veículo, informando a placa do respectivo; 
•Data Inicial 
•Data Final 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, Anexo V – Movimento Diário de Abastecimento e Controle de 

Odômetro por Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Empenho por Entidade / Secretaria 
•Número de Empenho 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, Anexo V – Movimento Diário de Abastecimento e Controle de 

Odômetro por Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Período Inicial 
•Período Final 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, Anexo V – Movimento Diário de Abastecimento e Controle de 

Odômetro por Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Entidade 
•Secretaria 
•Item 
•Data Inicial 
•Data Final 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, ANEXO VII - Planilha Mensal de Controle do Custo Operacional 

Individual de Cada Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Veículo, informando a placa do respectivo 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, ANEXO VII - Planilha Mensal de Controle do Custo Operacional 

Individual de Cada Veículo, podendo ser filtrado por: 
•Exercício 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, ANEXO VIII - Planilha Trimestral/Anual do Custo Operacional 

Geral dos Veículos, podendo ser filtrado por: 
•Entidade 
•Secretaria 
•Data Inicial 
•Data Final 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, ANEXO VIII - Planilha Trimestral/Anual do Custo Operacional 

Geral dos Veículos, podendo ser filtrado por: 
•Data Inicial 
•Data Final 
•Emitir Relatório Normativo do TC-PR, ANEXO VIII - Planilha Trimestral/Anual do Custo Operacional 

Geral dos Veículos, podendo ser filtrado por: 
•Exercício 
•Permitir que os Relatórios sejam gerados em formato PDF; 
•Permitir que os Relatórios gerados sejam salvos em local físico; 
•Emissão de Relatório de Movimento de Veículo, por placa, período inicial e final 
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•Permitir Acesso do Fornecedor no Sistema pelo CNPJ cadastrado e Senha 
•Permitir que o fornecedor veja o histórico de abastecimento realizado 
•Permitir que o Fornecedor filtre os abastecimentos por: 
•Entidade, informando a Entidade, Secretaria, Data Inicial e Data Final; 
•Permitir que o Fornecedor filtre os abastecimentos por: 
•Veículo, informando a Data Inicial e Data Final; 
•Permitir que o Fornecedor filtre os abastecimentos por: 
•Empenho, informando Entidade, Secretaria e Empenho 
•Emitir comprovante de abastecimento em duas vias de igual forma e teor 
•Bloquear acesso do Fornecedor a outros fornecedores 
•Bloquear acesso do motorista a outras funções administrativas, deixado habilitado somente a opção 

abastecimento quando o módulo utilizado for o Web, via navegadores 
•No dispositivo móbile, fazer todas as validações de acesso do motorista, via CPF e Senha 
•No dispositivo móbile, registrar abastecimentos contendo as informações: 
•Veiculo 
•Entidade 
•Fornecedor 
•Tipo de Combustível 
•Quantidade Abastecida  
•Odômetro 
•No dispositivo móbile, validar as informações digitadas, bloqueando o abastecimento acima da média 

de consumo 
•No dispositivo móbile, validar as informações digitadas, bloqueando o abastecimento acima da 

capacidade do tanque do veículo 
•No dispositivo móbile, validar as informações digitadas, bloqueando o Odômetro igual ou inferior ao 

ultimo informado 
•No dispositivo móbile, calcular de forma automática a quantidade de litros a ser abastecidas com base 

media nos últimos abastecimentos 
•No dispositivo móbile, mostrar no mínimo os 10 últimos abastecimentos realizados pelo motorista 

logado, contendo informações do abastecimento, médias de consumo, localização GPS de onde o 
abastecimento foi realizado 

•No dispositivo móbile, permitir que o motorista altere senha de acesso 
•Possuir Integração com o Sistema de Controle de Veículos, via arquivo ou de forma automática 
•Possibilitar definir Centro de Custo no Cadastro do Fornecedor 
•Identificar origem de recurso no Ato do Empenho de forma automática 
•Possibilitar transferir Saldo de Empenho de um Centro de Custo para Outro 
•Na transferência de saldos, não permitir que o sistema envie itens zerados ou sem saldos 
•Permitir Visualização de Saldos transferidos, dentro da opção de Empenhos 
•Permitir o abastecimento de veículos e maquinários pelo aplicativo web, utilizando os saldos 

transferidos para centro de custos diferenciados 
•Permitir o abastecimento de veículos e maquinários pelo aplicativo mobile, utilizando os saldos 

transferidos para centro de custos diferenciados 
•Possibilidade de Abastecer veículos com Odômetro ou Orímetro com Defeito, impossibilitando dados de 

quilometragem ou Orímetro no ato do abastecimento 
•Permitir colocar logotipo para cada entidade para serem exibidos nos relatórios de forma individual 

conforme filtros aplicados 
•Permitir ao Fornecedor, que o mesmo possa gerar o fechamento do movimento de abastecimento, com 

base nos filtros realizados em tela e enviar a Solicitação de Pagamento para o Setor Responsável de 
forma automática 

•Permitir ao fornecedor impressão do Relatório de Solicitação de Pagamento no ato da confirmação do 
fechamento das requisições ou salvar em PDF; 

•Permitir ao Fornecedor impressão da 2ª via do Relatório de Solicitação de Pagamento ou salvar em 
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PDF 
•Permitir ao fornecedor que o mesmo possa fazer filtros de solicitações geradas, mostrando em tela os 

resumos das mesmas 
•Permitir que o fornecedor visualize a situação das solicitações geradas, sendo: 
•Situação das requisições fechadas; 
•Situação das solicitações Geradas; 
•Impossibilitar ao fornecedor a geração de solicitações caso não tenha requisições em aberto no filtro 

aplicado, evitando solicitações nulas; 
•Permitir que o fornecedor envie a Nota Fiscal em Anexo à Solicitação Realizada; 
•Permitir que o fornecedor abra a Nota Fiscal Anexada na solicitação de acordo com cada solicitação e 

empenho; 
•Possibilitar ao setor de frotas, o recebimento das solicitações enviadas pelo fornecedor, visualizando os 

dados da solicitação e nota fiscal anexada; 
•Possibilitar ao setor de frotas anexar notas fiscais na solicitação do fornecedor, caso o mesmo não 

tenha anexado; 
•Possibilitar ao setor de frotas a opção de excluir a Nota Fiscal Anexa, caso a mesma ainda não tenha 

sido processada como Confirmada, Liquidada ou Paga; 
•Possibilitar ao setor de frotas o recebimento da Solicitação e Nota fiscal, informando a data de 

recebimento; 
•Possibilitar que no cadastro do veículo, o usuário possa ver o histórico de movimento de cada veículo 

selecionado; 
•Permitir que o veículo seja movido/transferido de um setor/secretaria para outra, apontando de forma 

rápida e filtrada o destino; 
•Permitir que o fornecedor e/ou administrativo tenha acesso a URL da Nota Fiscal enviada; 
•Opção para Habilitar Envio de SMS com dados de Abastecimento ao Responsável Cadastrado; 
•Permitir no mínimo, cadastro de 2(dois) números de celulares para recebimento do SMS; 
•Permitir a cada entidade e/ou secretaria o cadastro de números de SMS para envio de SMS; 
•Permitir registar histórico de SMSs enviados para consulta posterior; 
•Constar na mensagem de SMS no mínimo as seguintes informações: 
•Data e Hora do Abastecimento; 
•Identificação do Veículo; 
•Identificação do Fornecedor; 
•Identificação do Motorista; 
•Identificação do Combustível e quantidade de litros abastecidos; 
•Identificação da Secretaria na qual foi abastecido. 

 

12.26 SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO. 

•- O sistema deverá possuir Servidor em Nuvem para hospedagem dos dados, de maneira que o contratado 
se responsabilize pelo funcionamento, acesso, manutenção e backup; 
 

•- Deverá realizar comunicação com qualquer tipo e marca de máquina de registro de ponto; 
 

•- O sistema deverá ser web e permitir acesso via browser (desktop e mobile); 
 

•- Possibilitar acesso em dispositivos diversos, com telas de tamanhos diversos (responsivo); 
  

•- Deverá conter acesso a multiusuários; 
 

•- Permitir a importação (coleta) de arquivos do tipo AFD (Arquivo Fonte de Dados) automaticamente de 
locais de trabalhos diferentes, registrando Nome do Arquivo, Diretório, Data e Hora de cada importação; 
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•- O sistema de Ponto deverá possuir integração com o sistema de Folha de Pagamento para alimentação 
de cadastros dos servidores, e ainda, permitir cadastros diretos; 
 

•- Possuir Cadastro dos Coletores (relógios pontos); 
 

•- Possuir Cadastro de Funcionários; 
 

•- Possuir Cadastro de Cargos; 
 

•- Possuir Cadastros de Empresas; 
 

•- Possuir Cadastros de Departamentos; 
 

•- Possuir Cadastros de Horários de Trabalhos; 
 

•- Possuir Cadastros de Feriados e Pontos Facultativos; 
 

•- Permitir a definição do intervalo de freqüência para controle de Data Início e Data Fim; 
 

•- Possibilitar o cadastro de jornadas diversas, com limite de tolerâncias para cada jornada; 
 

•- Possuir Cadastro de Motivos para realização das manutenções dos Registros; 
 

•- Possuir o gerenciamento de cartões pontos com registros inconsistentes; 
 

•- Possuir Rotina de Manutenção Dinâmica e que gere o Resultado Final em Tempo Real, sem a 
necessidade de executar outras rotinas ou atualização de tela; 
 

•- Possibilitar a manutenção dos registros de horários, mantendo as batidas originais e também criar 
observações sobre as alterações realizadas (histórico fisco); 
 

•- Permitir lançamentos em Lote, possibilitando realizar uma mesma justificativa para um grupo de 
servidores o motivo da ausência ou outras observações; 
 

•- Permitir a exportação de arquivos para fins de fiscalização; 
 

•- Conter rotina de fechamento do ponto, gerando os resultados no sistema da folha de pagamento de 
maneira que já fiquem prontos para os cálculos, tanto para horas extras, adicionais noturnos e faltas; 
 

•- Emissão de Relatório de Espelho dos Registros de Ponto. 

 

12.27 SERVIÇOS DE CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA TRIBUT AÇÃO MUNICIPAL/SAMAE 

•  Sistema para efetuar a leitura do banco de dados do município juntamente com o banco de dados 

do sistema de água da autarquia. 

• O sistema deverá realizar a leitura por cpf ou cnpj. 

• O sistema deverá informar o contribuinte que esta devendo a se dirigir tanto á Prefeitura ou ao 

Samae se este se encontrar com débitos atrasados. 
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• Caso o contribuinte não tenha débitos, o sistema deverá emitir a certidão negativa com validade de 

30 dias. 

• O Sistema deverá emitir certidão com numero de validade e apresentar o sistema de validação do 

numero da certidão para comprovação da veracidade das informações. 

 

12.28 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL: 

 

• O Software de Gestão Pública de Fiscalização Municipal deverá gerenciar atividades e rotinas 

inerentes à gestão dos processos dos departamentos de fiscalização do Município tais como: 

Fiscalização Tributária, Fiscalização Sanitária, Fiscalização de Obras, Fiscalização de Postura, 

Fiscalização Ambiental entre outras, automatizando e otimizando processos de trabalho. 

• Deverá automatizar e integrar os demais processos de trabalho da área administrativa e fiscal da 

contratante. 

• Deverá mapear e integrar os processos de trabalho, atividades e rotinas, permitindo a racional 

utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais. 

• Deverá proporcionar uma visão integrada das informações de forma a permitir ao gestor visualizar 

o processo como um todo e obter informações completas e consistentes para subsidiar a tomada 

de decisões. 

• Permitir a customização da solução visando atender demandas específicas de acordo com a 

necessidade do Município. 

• Garantir a segurança e qualidade da informação processada pelo software. 

• Possibilitar a configuração para atender a todas as particularidades das legislações do Município. 

• Deverá se integrar ao banco de dados da Prefeitura em tempo real para troca de informações 

inerentes as soluções oferecidas pela ferramenta. 

• Possuir controles de segurança de perfis de usuários e grupos, que permitam acessos por funções e 

telas. 

• Permitir efetuar a abertura de processos administrativos fiscais para cada tipo de processo; 

• Permitir configurar os atos respectivos para cada tipo de processo de fiscalização; 

• Permitir cadastrar o fluxo para cada tipo de processo de fiscalização contendo todos os atos que 

pertencem ao fluxo tais como: (termo de inicio de ação fiscal, notificação preliminar, autos de 

infração, entre outros); 

• Permitir configurar cada ato do processo de fiscalização de forma dinâmica, conforme modelos 

usados pelo Município com inserção dos devidos campos de cada ato diretamente pelo sistema 

sem intervenção da programação; 
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• Permitir cadastrar cada Departamento de Fiscalização existente no Município; 

• Permitir o lançamento de autos de infração contendo multas variáveis que incidem sobre o imposto 

devido; 

• Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas prefixadas sobre o valor de referencia do 

Município; 

• Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas aplicadas sobre reincidências de infração; 

• Permitir o lançamento e constituição dos valores apurados de tributos como também as 

penalidades aplicadas em autos de infração diretamente no cadastro do contribuinte no sistema 

tributário do Município em tempo real; 

• Permitir a emissão de pareceres de 1ª e 2ª Instância diretamente no processo administrativo fiscal; 

• Permitir transferir o processo administrativo fiscal de um fiscal para outro através da configuração 

de ato para a respectiva ação; 

• Permitir o bloqueio do processo para o fiscal a qual não seja responsável pelo processo; 

• Permitir  configurar  o  acesso  para  todos  os  processos  caso  o  fiscal  seja  chefe  do  

respectivo  departamento  de fiscalização; 

• Permitir configurar assuntos do sistema de protocolo aos tipos de processos; 

• Permitir apensar defesas e ou recursos do contribuinte registrada no sistema de protocolo do 

Município diretamente pelo sistema de Fiscalização ao processo do contribuinte; 

• Permitir abrir processos no sistema de fiscalização, através de solicitações efetuadas pelos 

contribuintes no sistema de protocolo do Município; 

• Permitir configurar atos com ações especifica, por exemplo: Ato para Encerramento do Processo, 

Ato para Transferência de Processos, entre outros; 

• Permitir configurar os artigos com as respectivas guias de recolhimento para constituição dos 

débitos no Sistema de Tributação do Município; 

• Permitir fazer levantamento do movimento apresentado pela empresa e o movimento apurado pelo 

fiscal; 

• Permitir a emissão de termos circunstanciado contendo mapa de apuração a qual identifica-se 

lançamento de diferenças de tributo apurado pela fiscalização para emissão de autos de infração 

com aplicação de multa; 

• Permitir  a  emissão  de  Notificação  para  as  empresas  irregulares  com  a  declaração,  

pagamento  ou  obrigações acessórias; 

• Permitir lançar as alíquotas e os anexos do simples nacional no mapa de apuração; 

• Possibilitar que o mapa de serviços verifique automaticamente se existe crédito ou débito no 

levantamento para cada competência fiscalizada; 

• Caso o mapa de serviços identifique créditos a ser restituídos ao contribuinte o mesmo deverá 
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efetuar diretamente o abatimento nos períodos a qual exista débitos a ser pagos pelo mesmo; 

• Possibilitar carregar no mapa de serviços todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte 

no sistema de NFS-e automaticamente para o período a ser fiscalizado; 

• Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo 

também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, 

telas, plataformas de proteção  e  as condições de segurança das edificações; 

• Permitir fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo 

e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo; 

• Permitir emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da legislação 

urbanística municipal; 

• Permitir realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas; 

• Permitir elaborar relatório de fiscalização; 

• Permitir efetuar levantamentos para fiscalização de projetos de construção civil para emissão de 

Habite-se; 

• Permitir apurar valores para recolhimento de alvará de licença e ISSQN devidos; 

 

12.29 PORTAL CIDADÃO: 

 

• O Portal do Cidadão deverá agrupar e unificar, em um único local de acesso todos os módulos que 

estarão disponíveis para o contribuinte da Entidade. 

• Deverá ser um sistema totalmente responsivo, podendo ser acessado de qualquer dispositivo 

móvel, devendo para tanto responder ao tamanho da tela para se adequar da melhor forma a 

celulares, tablets e qualquer navegador. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante ou utilizar a proposta 
impressa do sistema de cotação) 

Pregão n. ____/2018. 

Razão Social: xxx 

CNPJ:xxx 

Endereço:xxx 

OBJETO:  “Contratação de empresa especializada em locação de sistemas para implantação de um 
sistema integrado de gestão Pública, contendo os seguintes módulos: “Sistema de Contabilidade 
Pública, Sistema de Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema de Tesouraria, Sistema de 
Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sistema de Tributação Municipal, Sistema 
de Controle de Protocolo, Sistema de Compras e Licitações, Sistema de Recursos Humanos e Folha 
de Pagamento e ponto Eletrônico, Sistema de Holerite web, Sistema de Controle de Frotas e 
abastecimento on line, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio, Sistema de Portal 
Transparência, Sistema de Controle de Obras, Sistema de Controle Interno, Sistema de Controle de 
Cemitério Web; Sistema de ISS – Nota Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde Municipal; Sistema de 
Ação Social;Sistema de Alvará On-Line, Sistemas de Tributos WEB”sistema de digitalização de 
documentos, sistema de backup diário em servidor datacenter, sistema de certidão negativa 
conjunta tributação/Samae, e hora técnica,  conforme abaixo descrito, nas quantidades, forma e 
condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. 

 

LOTE 1 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS: 

Item DESCRIÇÃO IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS  Qt. TOTAL 
1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE 1  
2 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SIM-AM 1  
3 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO 1  
4 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TESOURARIA 1  
5 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE LRF 1  
6 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA 

PAGAMENTO 
1 

 
7 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO SIM-

AP 
1 

 
8 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS E 

LCITAÇÃO 
1 

 
9 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE 

INTERNO 
1 

 
10 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO 1  
11 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE FROTAS 1  
12 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO 1  
13 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO WEB 1  
14 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PORTAL 

TRANSPARENCIA 
1 

 
15 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE OBRAS 1  
16 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DE SAÚDE 1  
17 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ISS NOTA FISCAL 1  
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ELETRONICA 
18 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO 1  
19 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO 1  
20 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HOLLERIT WEB 1  
21 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODULO 

CEMITERIO ON LINE 
1 

 
22 BACKUP DOS DADOS EXISTENTES EM DATACENTER 1  
23 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 1  
24 IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE PONTO ELERTONICO 1  
25 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CERTIDÃO NEGATIVA 

CONJUNTA TRIBUTAÇÃO/SAMAE 
1 

 
26 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA LEGISLAÇÃO 1  
27 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL 
1 

 
28 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTAL CIDADÃO 1  
29 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITALIZAÇÃO 

DOCUMENTOS 
1 

 
30 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL WEB 
1 

 
31 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ ON LINE 1  

TOTAL GERAL DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS    
 
Lote 2 LOCAÇÃO DE SISTEMAS 

   

Item DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS Qt VLR UNIT VLR TOTAL  
01 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE 
12 

  
02 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SIM-AM 12   
03 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO 12   
04 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TESOURARIA 12   
05 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LRF 12   
06 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO 12   
07 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO SIM-AP 12   
08 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPRAS E LCITAÇÃO 12   
09 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 12   
10 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO 12   
11 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FROTAS 12   
12 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO 12   
13 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO WEB 12   
14 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PORTAL 

TRANSPARENCIA 
12 

  
15 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE OBRAS 12   
16 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE  SAÚDE 12   
17 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ISS NOTA FISCAL 

ELETRONICA 
12 

  
18 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO 12   
19 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO 12   
20 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE HOLLERIT WEB 12   
21 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE MODULO CEMITERIO ON 

LINE 
12 

  
22 BACKUP DOS DADOS EXISTENTES EM DATACENTER 12   
23 LOCAÇÃO  DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 12   
24 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELERTONICO 12   
25 LOCAÇÃO DE SISTEMA CERTIDÃO NEGATIVA 

CONJUNTA TRIBUTAÇÃO/SAMAE 
12 
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26 LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLAÇÃO 12   
27 LOCAÇÃO DE SISTEMA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 12   
28 LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL CIDADÃO 12   
29 LOCAÇÃO DE SISTEMA DIGITALIZAÇÃO 

DOCUMENTOS 
12 

  
30 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

WEB 
12 

  
31 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALVARÁ ON LINE 12   

TOTAL GERAL DA IMPLANTAÇÃO     
 
 
Lote 3: Serviços Correlatos: 

 
 

 
Item Serviços Diversos  QT VALOR 

1 Horas  Técnicas  250   
TOTAL GERAL   

TOTAL GERAL DOS LOTES: R$  () 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: conforme edital. 

Local de entrega: conforme edital. 

Declaro, sob as penas da lei, que o serviço ofertado atende todas as especificações exigidas no 
Edital e seus anexos. 

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos 
pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro. 

LOCAL, XX de xxxx de 2018. 

NOME/CARGO 

Obs: A presente proposta deverá ser apresentada ass inada pelo representante legal;
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO  

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa ____________________, com sede 
___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. __________________ e com Inscrição Estadual 
n. _______________, neste ato representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), 
Srs(as).___________________, portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _________________ 
e inscrito(s) no CPF sob n. __________________________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 
Procurador o(a) Sr(a). ________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n. 
_______________ e do CPF n. ___________________________, a quem confere(m) amplos 
poderes para representar a referida empresa perante a Prefeitura Municipal de Andirá - PR, no que 
se referir ao Pregão n. ______/2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 
fases do Pregão, inclusive apresentar Declarações de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
e de que a proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, bem como os Envelopes n. 1 e 2, 
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, respectivamente, em nome da Outorgante, 
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, 
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-
se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a ata da sessão, declarações e propostas,prestar todos os esclarecimentos solicitados pela 
Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia _______________________. 

LOCAL, XX de xxxx de 2018. 

NOME 

Cargo 

Observação: A presente procuração deverá ser aprese ntada com firma reconhecida no início 
da sessão pública do Pregão, sendo que na hipótese de apresentação de procuração por 
instrumento particular, a mesma deverá vir acompanh ada de cópia do estatuto/contrato social 
ou documento equivalente, onde esteja expressa a ca pacidade/competência do outorgante 
para constituir mandatário. O documento apresentado  junto com a procuração deverá ser 
original ou por qualquer processo de cópia autentic ada e isenta da obrigatoriedade de 
reapresentar esse documento junto ao envelope n. 2 – documentos de habilitação. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e 
especialmente no que se referir ao Pregão n. .______/2018, que a empresa 
________________________________________, com sede _______________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob n. _______________ e com Inscrição Estadual n. ________________, neste ato 
representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs(as).___________________, 
portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _________________ e inscrito(s) no CPF sob n. 
__________________________,   é [microempresa/empresa de pequeno porte] nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei 
Complementar n. 123/2006. 

 
 

LOCAL, XX de xxxx de 2018. 

 

NOME 

Cargo 

 

Observação: A presente declaração deverá ser aprese ntada no início da sessão pública do 
Pregão , junto com o credenciamento, acompanhada da Certid ão Simplificada da Junta 
Comercial da sede da licitante, não  devendo ser incluída no Envelope n. 2 – Documentos  de 
Habilitação. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

 
 
Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para os devidos fins e 
especialmente no que se referir ao Pregão n. .______/2018, que a empresa 
________________________________________, com sede _______________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob n. _______________ e com Inscrição Estadual n. ________________, neste ato 
representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs(as).___________________, 
portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _________________ e inscrito(s) no CPF sob n. 
__________________________,  reúne todos os requisitos exigidos no referido Edital para a 
habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal e técnica, nos termos do artigo 4.º, 
inciso VII, da Lei Federal n. 10.520/2002 

 
LOCAL, XX de xxxx de 2018. 

 

NOME 

Cargo 

 

Observação: A presente declaração deverá ser aprese ntada no início da sessão pública do 
Pregão , após o credenciamento, separadamente, não  devendo ser incluída no Envelope n. 2 – 
Documentos de Habilitação.  
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE NÃO EXISTÊN CIA DE TRABALHADORES 
MENORES 

 

Declaramos, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão n. ______/2018, que a 
empresa ________________________________________, com sede _______________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob n. _______________ e com Inscrição Estadual n. ________________, 
neste ato representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), 
Srs(as).___________________, portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _________________ 
e inscrito(s) no CPF sob n. __________________________, que:  

1. Não está impedida de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública, assim 
como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das Administrações Públicas da União, de 
Estados ou de Municípios, estando, portanto, apta a contratar com o Poder Público. 

2. Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

 

 

LOCAL, XX de xxxx de 2018. 

 

NOME 

Cargo 
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Anexo VII 

 

DECLARAÇÃO DA FABRICANTE DO SISTEMA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XXX - PR 
 

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio 
de seu representante legal o Sr xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade nº 
xxxxxxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxxx, informa que é proprietária e desenvolvedora dos 
softwares xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ofertados pela Empresa Proponente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Informamos ainda que, que nosso produto atende aos requisitos do edital.   

 
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 
 

/   , de de 2018. 
 
 
 

EMPRESA 
FABRICANTE DO 

SISTEMA 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
 
 

OBS.: RECONHECER FIRMA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA FABRICANTE 
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PREGÃO Nº 01/2018-PMA 
ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ – PR 

 
 
Declaramos, para todos os fins que a empresa 

_______________________________________, CNPJ:____________________, visitou o local onde 

serão realizadas a execução do objeto do PREGÃO nº 01/2018. 

 

Declaramos, também, estar que a empresa esta familiarizada com a natureza e 

vulto dos serviços, bem como foi informado  a empresa a respeito de todas as condições dos locais 

aonde serão instalados os softwares. 

 
 
 

Andirá, __ de __________ de 2018. 
 
 
_________________ 
PREGOEIRO 
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ANEXO IX 
DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Andirá. 
 
Referente: Edital Pregão nº 01/2018, Processo 11/2018 
 
Proponente: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
PC 

O signatário da presente, em nome da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxxx, Inscrição Estadual: xxxx, com sede à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, através do seu Representante credenciado xxxxxxxxxxx, portador do RG nº 
xxxxxxxxx, e inscrito no CPF sob nº xxxxxxxxxxxxx, DECLARAMOS que as demonstrações abaixo 
correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último 
exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela Prefeitura 
Municipal de Andirá, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que 
comprovarão as demonstrações. 
 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 
 

Tipo de índice 
 

Fórmula do Índice 
 

Valor em reais 
 

Índice 

Liquidez geral (LG)  
LG = 
(AC+RLP)/(PC+ELP) 

  

xxxxxxxxx 

Liquidez corrente (LC)  
LC = AC/PC 

Xxxxxxx 

 

 

 

Xxxxxx 

Grau de Endividamento  
E = 
PC+ELP/AC+RLP+AP 

  

Xxxxxx 

Onde: 
AC – Ativo Circulante 
RLP – Realizável a Longo Prazo 
PC – Passivo Circulante ELP – 
Exigível a Longo Prazo AP – Ativo 
Permanente 

xxxx, xx de xxxxxxx de xxxx. 
 

xxxxx  xxxxxx
x xxxxxxx Contador  

RG.: xxxxxxxxxxx CPF:  
CPF.: xxxxxxxxxxxx  CRC nº 

OBS: Somente serão permitir índices de liquidez geral e liquides corrente acima de 8,00 e grau de endividamento inferior a 
0,20. Empresas com índices fora deste patamar estarão desclassificadas. Reconhecer firma das assinaturas 
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ANEXO X 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XXX/2018 

PREGÃO Nº 001/2018 

PROCESSO Nº: 011/2018 
 

CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
REPRESENTANTE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, 
PARA IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, 
TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE QUE, ENTRE 
SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANDIRÁ E A EMPRESA 
XXX. 

 

O MUNICÍPIO DE ANDIRÁPessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua 
Mauro Cardoso de Oliveira, 190, inscrita no CNPJ sob o nº 76.235.761/0001-94, neste  ato 
representada pela Prefeita em Exercício IONE ELISABETH ALVES ABIB , brasileira, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 624.150.779-68, portadora da cédula de identidade RG nº 1799461 – SSP/PR, 
residente e domiciliada na Fazenda São João, Rodovia PR 517, Km 04, nesta cidade de Andirá-PR, 
doravante denominado CONTRATANTE , e a EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxx, com sede 
à endereço, neste ato representado pelo seu CARGO, Senhor NOME, brasileiro, estado civil, 
profissão, portador da cédula de identidade, RG n. XXX/SSP/XX e inscrito no CPF sob o n. XXXX, 
residente à endereço, doravante denominada CONTRATADA , tendo em vista a homologação da 
licitação por Pregão Presencial nº. 001/2018, de conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas e do Edital de Licitação e todos os 
seus anexos, que são partes integrante do presente termo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO  

1.1.O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada em locação de 
sistemas para implantação de um sistema integrado de gestão Pública, contendo os seguintes 
módulos: “Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema 
de Tesouraria, Sistema de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sistema de 
Tributação Municipal, Sistema de Controle de Protocolo, Sistema de Compras e Licitações, Sistema 
de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e ponto Eletrônico, Sistema de Holerite web, Sistema 
de Controle de Frotas e abastecimento on line, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio, 
Sistema de Portal Transparência, Sistema de Controle de Obras, Sistema de Controle Interno, 
Sistema de Controle de Cemitério Web; Sistema de ISS – Nota Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde 
Municipal; Sistema de Ação Social;Sistema de Alvará On-Line, Sistemas de Tributos WEB”sistema 
de digitalização de documentos, sistema de backup diário em servidor datacenter, sistema de 
certidão negativa conjunta tributação/Samae, e hora técnica,  conforme abaixo descrito,, nas 
quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, conforme 
especificações e condições constantes no Edital em epígrafe e seus Anexos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO  

2.1.O valor total do presente contrato é de R$ XXXXXX (XXXX reais). 

2.2.Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, 

constituindo-se na única remuneração devida. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  

3.1. O pagamento, decorrente da prestação de serviço objeto desta licitação, será efetuado 

mensalmente mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 

apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente 

comprovando o recebimento dos serviços, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, 

combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

3.2. A empresa deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta, CNDT e 

FGTS com validade e a cópia da respectiva nota de empenho. 

3.3. Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento será 

sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a 

ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

3.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins 

de atendimento das condições contratuais. 

3.5. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora. 

3.6. O Município de Andirá não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 

financeiras. 

3.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

CLÁSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1.  Os pagamentos decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

4.2.  03.001.04.123.0002.2.009.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

PESSOA JURÍDICA 

4.3. 05.001.15.451.0006.2046.3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDIRÁ 

C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br 

 
 

 

 

5.1. A vigência do contrato será de 12 meses, a contar do 2º Dia útil após o recebimento da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado em conformidade com as disposições da Lei Federal n. 8.666/93. 

5.2.O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no departamento de Licitações do 

Município de Andirá para que a contratada retire sua via assinada. Findo o referido prazo o mesmo 

será descartado. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

6.1. Manter durante todo o contrato, em compatibilidade com as obrigações do decorrentes do 

presente contrato, as condições de habilitação e qualificação previstas no Edital, informando a 

Pregoeira a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

6.2. Atender as condições descritas no Anexo I – Termo de Referência e do contrato. 

6.3. Prestar serviços de boa qualidade com mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar 

ciente das normas técnicas da ABNT, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, assim 

como em sua proposta de preços; 

6.4. Arcar com todos os ônus necessários à completo execução do serviço licitado, incluindo taxas, 

inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 

transportes, despesas administrativas, bem como quaisquer outras despesas referentes ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do serviço contratado; 

6.5. Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, 

terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de 

preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes da prestação de serviço; 

6.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento 

por escrito da Contratante; 

6.7. Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante. 

6.8. Responsabilizar-se integralmente, por quaisquer danos ou indenizações porventura decorrentes 

de acidentes ocorridos com seus funcionários ou terceiros, em razão da execução dos serviços 

contratados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço contratado através de servidores especialmente 

designados; 

7.2. Vetar o recebimento de qualquer serviço que considerar incompatível com as especificações 

apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens 

patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores; 
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7.3. Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva execução dos serviços, objeto desta licitação; 

7.4. Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido no Edital e cláusula terceira do 

presente Contrato. 

7.5. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando 

necessário; 

7.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, de 

acordo com o artigo 55, inciso IX da lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

8.1.  O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente. 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS  

9.1. Além das disposições presentes neste instrumento contratual, ficam dele fazendo parte 

integrante, o Termo de Referência e a Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONT RATO 

10.1. Os serviços serão prestados durante 12 (doze) meses, podendo ocorrer prorrogação de 

vigência do contrato, até o limite de 72 (setenta e dois) meses. 

10.2. O contrato poderá ser ajustado observando o interregno mínimo de 12 meses, contados da data 

da apresentação das propostas, nos termos da legislação em vigor, ressalvado o disposto no art. 65 

da Lei 8.666/93, se for o caso de reajuste e/ou revisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

11.1. A rescisão contratual pode ser operada: 

11.1.1.  Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos incisos I à 

XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;  

11.1.2.  Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte interessada 

em rescindir o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, como 30 (trinta) dias de 

antecedência; 

11.1.3.  A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que 

ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  
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12.1.Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, a 

Administração poderá aplicar à Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 

8.666/1993, no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 8º da Instrução Normativa 37/2009 do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, as seguintes sanções: 

 

12.2.Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de 

outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a 

aplicação de sanção mais grave; 

 

12.3.Multas: 

 

12.3.1.   0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços prestados com 

atraso, decorridos 10 (dez) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da 

multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total. 

 

12.3.2.   4% (quatro por cento) por dia sobre o valor global deste contrato, para ocorrências de 

atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas. 

 

12.3.3.   5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

 

12.3.4.   20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual 

por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 

obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o 

atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”. 

 

12.4.Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

12.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior.   

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDIRÁ 

C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br 

 
 

 

 

12.6.Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

outras multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, quando: 

 

12.7.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,  

 

12.8.Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,  

 

12.9.Ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

  

12.10.Não mantiver a proposta,  

 

12.11.Falhar ou fraudar na execução do contrato,  

 

12.12.Comportar-se de modo inidôneo ou  

 

12.13.Cometer fraude fiscal,  

 

12.14.Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar e/ou assinar o instrumento 

formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total da 

prestação de serviço, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior. 

 

12.15.As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes 

convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento 

contratual, após a contratação de qualquer das empresas.   

 

12.16.A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as 

demais. 

 

12.17.Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres públicos da Municipalidade, em 

até 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação no Órgão Oficial do Município, podendo, ainda, 

ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da CONTRATANTE. 

 

13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

13.1.Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto 

deste contrato, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDIRÁ 

C.N.P.J./MF – 76.235.761/0001-94 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.gov.br 

 
 

 

 

designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa 

fiscalização na sua execução. 

 

Parágrafo Único: Fica designada a servidor XXXXXXXXX para exercer a fiscalização e o 

acompanhamento do objeto deste contrato, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei 

federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

 

14.1. Fica eleito o foro da comarca de Andirá-PR, como competente para solucionar eventuais 

pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser.  

 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas, na presença de 02 

(duas) testemunhas. 

Andirá, XX de XX de 2018. 

 

 

_____________________________________________ 

PELO MUNICÍPIO 

 

_____________________________________________ 

PELA EMPRESA 

Testemunhas: 

_____________________  

Nome completo CPF e RG 

 

_____________________  

Nome completo CPF e RG  
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CERTIDÃO 

 

 

 

 

 

Certifico para que surta os efeitos legais, que afixei nesta data, no quadro de aviso desta prefeitura, 

para conhecimento dos interessados, o inteiro teor do edital de licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 001/2018, com data de abertura para o dia 23/01/2018, à sala do Setor de Compras, 

conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

 

Andirá, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

 

ALLAN PIERRE BARBEZANI 

PREGOEIRO OFICIAL Portaria nº 10.701/2017 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018 – PARA FINS DE REGIS TRO DE PREÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOC AÇÃO DE 

SISTEM AS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO D E GESTÃO 

PÚBLICA, CONTENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: “SISTEMA DE  

CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE ORÇAMENTÁRIO -  PP A, LDO E LOA,  

SISTEM A DE TESOURARIA,  SISTEMA DE ATENDIMENTO AO TR IBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO M UNICIPAL,  

SISTEM A DE CONTROLE DE PROTOCOLO, SISTEMA DE COMPRA S E 

LICITAÇÕES, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E 

PONTO ELETRÔNICO, SISTEMA DE HOLERITE WEB, SISTEMA DE CONTROLE 

DE FROTAS E ABASTECIMENTO ON LINE, SISTEMA DE ALMOX ARIFADO, 

SISTEM A DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊN CIA,  SISTEMA 

DE CONTROLE DE OBRAS, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, SISTEMA DE 

CONTROLE DE CEMITÉRIO WEB; SISTEMA DE ISS – NOTA FI SCAL 

ELETRÔNICA; SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL; SISTEMA DE AÇÃO 

SOCIAL;SISTEM A DE ALVARÁ ON-LINE, SISTEMAS DE TRIBU TOS 

WEB”SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA  DE BACKUP 

DIÁRIO EM SERVIDOR DATACENTER, SISTEM A DE CERTIDÃO NEGATIVA 

CONJUNTA TRIBUTAÇÃO/SAM AE, E HORA TÉCNICA.  

DATA DA ABERTURA: Andi rá 23 de janei ro de 2018  às 14h:00m (quatorze)  

horas 

PROTOCOLO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 13h:30m às 1 3h:50m, 

CREDENCIAMENTO DAS 13h:51m às 13h:59m do dia 23/01/ 2018. 

 

LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reuniões do Departame nto de Lic i tação, 

Secretár ia de Admin ist ração, s i tuado na Rua Mauro C ardoso de Ol ivei ra, nº  

190, Andirá – PR. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da 

Prefeitura Municipal, situada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, Andirá – PR. O Edital 

do Pregão Presencial poderá ser retirado diretament e na Divisão de Licitações da Prefeitura 

Municipal. 

Andirá, 09 de janeiro de 2018. 

ALLAN PIERRE BARBEZANI  

PREGOEIRO OFICIAL Portaria nº 10.701/2017  


