
Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço por lote, para Contratação de software para
área  pública  (gestão  de  orçamento,  contabilidade,  financeiro,  patrimônio,  licitações  e
contratos, Portal da Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto),
objeto da Requisição 2620/2018, cujas  despesas correrão por conta de dotação própria, na
classificação: Funcional  programática:  01.010.01.031.0001.2001  e  Natureza  da  despesa:
33.90.40.11.00 – Locação de softwares.

O procedimento licitatório  reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de julho  de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA (GESTÃO DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE,  FINANCEIRO,  PATRIMÔNIO,  LICITAÇÕES E CONTRATOS,  PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO).

PREÇO MÁXIMO:  R$ 169.067,20 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E SESSENTA E SETE

REAIS E VINTE CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang Paim
ou,  substitutivamente,  o  servidor  Luiz  Fernando  Moraes  Marendaz,  ambos  designados  e
autorizados pela Portaria nº. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os envelopes serão abertos no dia 17 de agosto de 2018, às 14h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza,  nº. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,  com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 13H ÀS

18H):  ANDERSON ABE (TEL.:  3374-1273),  FELIPE PAIM (TEL.:  3374-1265)  E LUIZ

MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).



Pregão Presencial nº. 10/2018 2

ÍNDICE
SEÇÃO I – DO OBJETO............................................................................................................3
SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....................................................................4
SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO...........................................................4
SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO.............................................................................4
SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO....................................................................................5
SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS........................6
SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE 
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES.....................................8
SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE..............................................................................................................8
SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS..................................9
SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO............................................................................................10
SEÇÃO XI – DOS RECURSOS...............................................................................................12
SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO...................................................................................................................13
SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO................................................................................................................14
SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS........................................................................14
SEÇÃO XV – DOS ANEXOS..................................................................................................16
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA................................................................................17
ANEXO A – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA.......................27
ANEXO B – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO ORÇAMENTÁRIO...............29
ANEXO C – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO FINANCEIRO.......................31
ANEXO D – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO CONTABILIDADE...............33
ANEXO F – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO LICITAÇÃO E CONTRATOS
...................................................................................................................................................40
ANEXO G – SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE 
PAGAMENTO..........................................................................................................................44
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)............81
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO DO EDITAL..................................................................................................82
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE......................................................................................................................................83
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO 
DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)...............................................................................................84
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO............................................85

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº. 10/2018 3

SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O  objeto  desta  licitação  é  Contratação  de  software  para  área  pública  (gestão  de
orçamento,  contabilidade,  financeiro,  patrimônio,  licitações  e  contratos,  Portal  da
Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto), para atender
às  necessidades  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  conforme  especificações  e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos.

2 Descrição sucinta dos itens e lotes:

Lote Item

1.  Software  de  gestão  de  orçamento,
contabilidade,  financeiro,  patrimônio,
licitações  e  contratos  e  Portal  da
Transparência.

1.  Implantação  (instalação,  migração  de
dados, treinamento). 

2. Locação.

2. Software de gestão de recursos humanos,
folha de pagamento e ponto.

1.  Implantação  (instalação,  migração  de
dados, treinamento). 

2. Locação.

3 O preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

PREÇO MÁXIMO

Lote 1

Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00

2 12 R$ 7.620,40 R$ 91.444,80

Preço Lote 1 R$ 100.244,80

Lote 2

Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 12.360,00 R$ 12.360,00

2 12 R$ 4.705,20 R$ 56.462,40

Preço Lote 2 R$ 68.822,40

4 Com  fundamento  na  Lei  Complementar  nº.  123/2016,  as Microempresas  (ME)  e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm exclusiva participação no Lote 2.

5 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
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Administrativo (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
e Natureza da despesa: 33.90.40.11.00 – Locação de softwares.

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

8 É vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,  na data, horário e local
indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
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nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá

constar também:
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
9.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste  Edital,  apresentar-se  ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu  credenciamento  como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.2O  documento  do  subitem anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.
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SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

15.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.

16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de  que  a  empresa  cumpre  com todos  os  requisitos  de

habilitação do Edital (anexo III);
16.1.3 A declaração  e  de  que  se  enquadra  como  Microempresa  (ME)  ou

Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  (Anexo  IV),  acompanhada  da  certidão  da
Junta Comercial, 

16.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição. 

16.3O invólucro  único deve  ser  endereçado diretamente à  Comissão,  com a seguinte
identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do
pregão]/[ano],  Sessão  em  [data  da  sessão,  com  dia,  mês  e  ano],  às  [hora  da
realização da sessão]”.

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra  inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras,  datada,  assinada,  e  rubricada  em todas  as  suas  folhas  pelo  licitante  ou seu
representante, e devem apresentar: 

17.1As  características  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa  e  todas  as  informações
necessárias  para  verificação  da  adequação  da  cotação  com o objeto  do  certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
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17.2O preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar  incluídos  todos  os  custos  decorrentes  da  execução  contratual,  tais  como
despesas  com impostos,  taxas  e  quaisquer  outros  que incidam na  contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de
Londrina, com detalhamento do:
17.2.1 Valor unitário da proposta de implantação do sistema.
17.2.2 Valor mensal e anual de locação do software.
17.2.3 Valor  global  (correspondente  à  soma  do  valor  de  implantação  do

sistema e valor anual de locação de software)

18 A apresentação da proposta implica:

18.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
18.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
18.3Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
18.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato

Administrativo (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o  intuito  de  esclarecer  dúvidas  quanto  à  adequação  do  objeto  apresentado  na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

21 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.
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SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificará  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

24 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela  inexistência  de qualquer  alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

25.1Caso não haja  no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). 

25.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27 O julgamento será realizado pelo valor unitário por lote e somente serão aceitas duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII  –  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

30 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
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porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a
Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

32 A  não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

33 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

34 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

35 Será desclassificada a proposta final que:

35.1Contenha vícios ou ilegalidades.
35.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
35.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
35.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
35.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim considerados  aqueles  que,

comprovadamente,  forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

35.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação ao  preço e  à
produtividade apresentada.

36 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

37 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.
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38 Se a  proposta  não for  aceitável,  o  pregoeiro examinará  as  ofertas  subsequentes  e  a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

39 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações: 

39.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
39.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar. 

40 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

41 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

42 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº.  2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

43 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora  do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo art.  43 da Lei
Complementar nº 123/2006.

44 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

45 Para  a  habilitação  jurídica  deve-se  apresentar  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

45.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

46 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
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46.1Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão
Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);

46.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
46.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
46.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 

46.5Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  por
meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

47 Para  a  qualificação  econômico-financeira  a  empresa  deverá  apresentar  certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

48 A empresa  deverá  apresentar  uma  declaração  de  que  não  há  em  seu  quadro  de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.

49 A licitante também deverá apresentar, sob pena de inabilitação, atestado de capacidade
técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que
a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.

49.1Para  a  aferição da compatibilidade com relação às  características,  será  exigida  a
comprovação de: 
49.1.1 Prestação de serviços de locação ou cessão de  software para gestão contábil

na área pública (para participação no lote 1)
49.1.2 Prestação  de  serviços  de  locação  ou  cessão  de  software para  gestão  de

recursos humanos na área pública (para participação no lote 2).
49.2Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  ao  prazo,  será  exigida  a

comprovação da prestação de serviços de locação de software pelo período mínimo
de 1 (um) ano.

49.3Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação do emitente,  o
nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual, com data de
início e de término da execução dos serviços.
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50 Os documentos,  com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

51 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado  o  prazo  de  5
(cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

51.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

51.2Caso a empresa não se regularize,  poderá a Câmara Municipal de Londrina,  sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

52 Os documentos  emitidos  via  internet estão  sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

53 As  certidões  ou  certificados  que  não  contenham  prazo  de  validade  somente  serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para  o  recebimento  das  propostas,  ressalvado  o  ato  constitutivo,  cuja  aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

54 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias  para  a  apresentação  das  razões  do  recurso,  os  demais  licitantes  consideram-se
desde  logo  intimados  para  apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

55 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

56 Não serão conhecidos:

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº. 10/2018 13

56.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

56.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

56.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

57 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

58 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro  poderá  reconsiderar  sua decisão ou encaminhar  os  autos,  com as  devidas
informações,  para  a  análise  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

59 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO  XII  –  DA  ADJUDICAÇÃO  DO  OBJETO  E  HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO

60 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor: 

60.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
60.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

61 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas: 

61.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
61.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
61.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

62 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificará  sua  aceitabilidade  e  procederá  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

63 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos  após  a  homologação  do
certame.
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64 Encerrado  o  prazo  do item anterior,  automaticamente  se  dará  início  ao  prazo  de  5
(cinco)  dias  corridos  para  os  interessados  retirarem  a  documentação,  sob  pena  de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO  XIII  –  DA FORMALIZAÇÃO  E  DO  CONTEÚDO  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

65 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).

66 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

67 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

67.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

68 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
VI),  partes  integrantes  do presente  Edital,  a  disciplina detalhada  sobre:  vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e  condições  de  pagamento,  rescisões,  obrigações  das  partes,  fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

69 Qualquer  cidadão é  parte  legítima para impugnar  edital  de licitação,  cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

69.1A impugnação  protocolada  intempestivamente  será  admitida  como  exercício  do
direito de petição.

69.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.
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70 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

71 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

72 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

73 Se  não  houver  expediente  ou  se  ocorrer  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil  subsequente,  no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

74 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

75 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

76 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

77 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

78 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.
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79 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal  de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

80 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

81 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

82 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

82.1Anexo I: Termo de Referência;
82.1.1 Anexo A – Das especificações técnicas gerais do sistema; 
82.1.2 Anexo B – Dos requisitos mínimos do módulo orçamentário;
82.1.3 Anexo C – Dos requisitos mínimos do módulo financeiro;
82.1.4 Anexo D – Dos requisitos mínimos do módulo contabilidade;
82.1.5 Anexo E – Dos requisitos mínimos do módulo patrimônio;
82.1.6 Anexo F – Dos requisitos mínimos do módulo licitação e contratos;
82.1.7 Anexo G – Dos requisitos mínimos do sistema de gestão de recursos

humanos, folha de pagamento e ponto.
82.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
82.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
82.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
82.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº

9.854/99);
82.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 02 de agosto de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O  objeto  deste  Termo  de  Referência  é  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação  dos  serviços  de  locação  de  software  para  área  pública  para  a  Câmara
Municipal de Londrina.

Lote Item

1.  Software  de  gestão  de  orçamento,
contabilidade,  financeiro,  patrimônio,
licitações  e  contratos  e  Portal  da
Transparência.

1.  Implantação  (instalação,  migração  de
dados, treinamento). 

2. Locação.

2. Software de gestão de recursos humanos,
folha de pagamento e ponto.

1.  Implantação  (instalação,  migração  de
dados, treinamento). 

2. Locação.

2 O sistema descrito no Lote 1 deverá ser compostos dos seguintes módulos:

2.1 Módulo:  Portal  da  Transparência  (conforme  subitem  5.14  do  Anexo  A –  Das
especificações técnicas gerais do sistema);

2.2 Módulo: Orçamentário;
2.3 Módulo: Financeiro;
2.4 Módulo: Contabilidade;
2.5 Módulo: Patrimônio;
2.6 Módulo: Licitações e Contratos.

3 O sistema descrito no Lote 2 deverá ser compostos dos seguintes módulos:

3.1 Módulo: Funcionalidades Comuns
3.2 Módulo: Recrutamento e Seleção
3.3 Módulo: Carreiras
3.4 Módulo: Saúde Ocupacional
3.5 Módulo: Folha de Pagamento
3.6 Módulo: Benefícios
3.7 Módulo: Ponto Eletrônico
3.8 Módulo: Prestação de Contas

4 Os  sistemas  de  que  trata  este  Termo  de  Referência  deverão  ser  fornecidos  na
modalidade  de  locação,  licenciamento  e  cessão  de  direito  de  uso,  com  plano  de
pagamento  mensal,  incluindo  os  serviços  de  migração  de  dados,  implantação  de
sistemas, treinamento contínuo de usuários, bem como manutenção corretiva, evolutiva
e adaptativa. 
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5 Este Termo de Referência é composto pelos encartes, dele fazendo parte: 

5.1 Anexo A – Das especificações técnicas gerais do sistema; 
5.2 Anexo B – Dos requisitos mínimos do módulo orçamentário;
5.3 Anexo C – Dos requisitos mínimos do módulo financeiro;
5.4 Anexo D – Dos requisitos mínimos do módulo contabilidade;
5.5 Anexo E – Dos requisitos mínimos do módulo patrimônio;
5.6 Anexo F – Dos requisitos mínimos do módulo licitação e contratos;
5.7 Anexo G – Dos requisitos mínimos do sistema de gestão de recursos humanos, folha

de pagamento e ponto.

SEÇÃO II – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

6 A Equipe de Planejamento da Contratação é composta dos seguintes servidores:

6.1 Mitio Yoshida, na qualidade de Integrante Técnico.
6.2 Luiz Marendaz, na qualidade de Integrante Administrativo.
6.3 Hermes Barberta, na qualidade de Integrante Administrativo.
6.4 Andrea Cobbo, na qualidade de Integrante Administrativo.

SEÇÃO III – DA JUSTIFICATIVA

7 A  Câmara  Municipal  de  Londrina  (CML),  visando  atender  aos  seus  propósitos
organizacionais e garantir maior eficiência, segurança, controle e transparência à gestão
Contábil e de Recursos Humanos, especialmente com relação às demandas dos órgãos
de fiscalização e controle (Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Ministério da
Fazenda,  entre  outros),  elege a  melhoria  da informatização de seus processos como
medida  necessária  e  urgente  para  alcançar  um  modelo  de  governança  mais  célere,
eficiente e com tecnologia atualizada, permitindo planejamento e decisões estratégicas.

8 Dessa forma, o contexto tecnológico atual da CML com relação a esses sistemas de
gestão apresenta-se da seguinte forma: os sistemas contábeis e de gestão pública estão
licitados, com vencimento do contrato na primeira quinzena de agosto de 2018, e os
sistemas de Recursos Humanos (RH) e de Folha de Pagamentos foram integralmente
desenvolvidos pela equipe de TI da CML.

9 Neste ínterim, cabe ressaltar a impossibilidade do desenvolvimento de software para
gestão  mesmo  que  através  de  consórcios  públicos,  pois  trata-se  de  altíssima
complexidade para o desenvolvimento de uma solução deste porte, e seriam necessários
meses, senão anos, além da necessidade de conhecimentos específicos e experiência dos
profissionais  (servidores)  de  várias  especialidades,  além  de  um  contingente  grande
destes profissionais, o que não se encontra disponível na CML.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº. 10/2018 19

10 Ainda sobre a utilização de software desenvolvido por outros órgãos públicos, é preciso
observar  as  suas  características.  Geralmente  essas  soluções  não  apresentam  a
possibilidade  de  parametrização,  atributo  que  permite  o  ajuste  do  software às
necessidades específicas de cada organização. Isso se dá devido a não preocupação, na
fase de seu desenvolvimento, com a possibilidade de utilização do sistema em situações
diferentes daquelas para as quais foram concebidas. Ao adotar uma solução desse tipo,
toda  a  adaptação  seria  feita  por  meio  de  modificações  no  código-fonte  da  solução
(customização) tornando o trabalho muito mais complexo e arriscado. 

11 Diante da impossibilidade de desenvolvimento, ainda não existindo  software gratuito,
que atenda às atuais  necessidades da CML, a  locação de um  software Integrado de
Gestão, completo e parametrizável, de uma empresa com experiência no processo de
implantação da solução e migração de dados, se mostra a melhor opção e vem suprir as
deficiências presentes no atual sistema, que além da falta de integração, há a carência de
diversos recursos, tais como: controle gerencial, controle funcional, ponto eletrônico,
demandas legais, integração entre processos e com outros sistemas.

12 Outrossim, a escolha de uma locação frente a uma aquisição se mostrou mais vantajosa,
pois,  há  exemplos  de  outros  municípios  do  Estado  do  Paraná,  que  mesmo  com  a
aquisição de licença permanente, com código fonte, o que seria mais oneroso, se faz
necessária  a  contratação  anual  via  Inexigibilidade  para  manutenção,  atualização  e
suporte técnico do software.

13 Ressaltamos  que  o  atual  Sistema de  RH e  Folha  utilizado pela  CML não atende o
eSocial, e a eminente implantação deste sistema (2019), que deverá obrigatoriamente
ser executado com a integração com os sistemas contábil e jurídico, agrava a situação.

14 Diante desse contexto, vale ainda destacar que o Departamento de Informática possui
apenas  três  analistas  de  sistemas,  que  são  responsáveis  pelo  desenvolvimento  e
manutenção de  sistemas para  as  áreas  legislativas  e  administrativas  da CML. Além
disso, o departamento ainda é responsável pela gestão e controle de toda a infraestrutura
de rede e Internet da casa.  Porém, a partir  de Dezembro de 2018, um dos analistas
existentes no departamento preencherá todos os requisitos necessários para a solicitação
de aposentadoria, podendo solicitá-la a partir dessa data, o que também iria impactar
diretamente nos serviços prestados pelo departamento.

15 Sendo assim, cabe ressaltar que a CML não possui servidores suficientes para elaborar e
desenvolver todos os sistemas para gestão contábil, de RH e de folha de pagamento,
além de ter que promover as atualizações tempestivamente, já que  as novas exigências
do TCE/PR, eSocial e demais órgãos de controle refletem um regime de fiscalização
mais rígido e com obrigação de envio de informações em menor tempo. 
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16 Dessa forma, o Departamento de Informática em conjunto com os departamentos de
Suprimentos  e  Patrimônio,  Financeiro  e  Recursos  Humanos,  considera  que  a
contratação  de  sistemas  para  Gestão  Contábil,  de  RH  e  de  Folha  de  Pagamentos
desenvolvidos  por  empresas  especializadas  nesse  setor  é  a  solução  mais  adequada,
evitando assim, notificações e possíveis penalidades à CML.

SEÇÃO IV – DO PLANO DE INSERÇÃO

17 O sistema deverá estar apto e ter condições técnicas e operacionais de funcionamento
no prazo de 10 (dez) dias após o envio, à Contratada, do empenho relativo à fase de
implantação.

17.1Considera-se iniciada a fase de implantação na data do envio da respectiva Nota de
Empenho à Contratada.

17.2.O prazo previsto no item 17 apresenta-se prorrogável por uma única vez, por igual
período, mediante requerimento fundamentado e deferido pela Contratante.

17.3Mediante solicitação prévia e por escrito, a implantação poderá ocorrer em dias não
úteis – desde que acompanhado de um ou mais servidores responsáveis.

17.4A fase de implantação compreende as seguintes etapas:
17.4.1 Instalação e migração dos dados armazenados.
17.4.2 Treinamento.

17.5O pagamento  referente  à  fase  de  implantação se dará  somente  após a  conclusão
desta.

18 A instalação dos sistemas é de inteira responsabilidade e ônus da Contratada, que deverá
empregar os recursos técnicos e pessoais necessários para o cumprimento dos termos
estabelecidos.

18.1A quantidade de instalação de estações (sistema para usuário, “cliente”) é ilimitado
dentro da estrutura da Contratante.

19 Será necessária a instalação do sistema, antes do término da fase de implantação, do
sistema descrito no lote 1 em:

19.1Sete equipamentos pertencentes ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.
19.2Quatro equipamentos pertencentes ao Departamento Financeiro.
19.3Três equipamentos pertencentes à Controladoria, os quais deverão ter acesso restrito,

somente com autoridade para consultar e emitir relatórios (sem alteração de dados).

20 Será necessária a instalação do sistema, antes do término da fase de implantação, do
sistema descrito no lote 2 em cinco equipamentos pertencentes ao Departamento de
Recursos Humanos.

21 Da instalação posterior do sistema.
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21.1Após  a  fase  de  implantação,  sempre  que  necessária  a  instalação  em  novo
equipamento, a Contratada deverá instalá-lo no prazo de 5 (cinco) dias contados da
solicitação.

21.2Sempre  que  algum  equipamento  no  qual  o  sistema  já  foi  instalado  apresentar
problemas técnicos, ainda que alheios ao objeto do presente contrato, seja formatado,
seja substituído, a Contratada deverá reinstalar o sistema no prazo de 5 (cinco) dias
contados da solicitação, sem qualquer custo adicional à Contrante.

22 O serviço previsto nos subitens 17 a 20 tem sua remuneração incluída na prestação
única relativa à “implantação do sistema”, os serviços prestados no subitem 21 tem sua
remuneração incluída nas prestações mensais relativas à “Locação de software”.

23 A migração dos dados armazenados relativos a processos de licitação com contratos
vigentes, deverá ser realizada antes da conclusão da fase de implantação.

24 A Contratada deverá fornecer treinamento aos usuários do software, durante o período
de implantação, realizados em dias úteis, no horário de expediente, nas dependências da
Câmara  Municipal  de  Londrina  mediante  prévio  agendamento  com  gerente  do
departamento responsável pelo respectivo módulo.

24.1A carga horária mínima e o quantitativo de servidores a receber treinamento é de:
24.1.1 Quatro horas por módulo para o sistema previsto no lote 1, para até 7

(sete) servidores;
24.1.2 Vinte  horas  para  o  sistema  previsto  no  lote  2,  para  até  5  (cinco)

servidores.

25 Durante a vigência do contrato, conforme as evoluções e adequações que o software
vier a sofrer, a Contratada deverá fornecer orientações para cada módulo com a mesma
duração prevista  no item 24,  destinada  aos  departamentos  que tiverem o respectivo
módulo alterado, objetivando a correta utilização do produto, salvo comunicação escrita
e fundamentada do Fiscal do Contrato acerca da desnecessidade.

26 O  valor  correspondente  ao  treinamento  previsto  no  item  24  integra  a  fase  de
implantação do sistema e somente será pago após concluída a fase de implantação, o
valor do treinamento previsto no subitem 25 integra o serviço de locação de software e
considera-se inserido nas parcelas remuneratórias respectivas.

SEÇÃO V – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA

27 As especificações técnicas mínimas exigidas para o sistema estão previstas nos Anexos
A a G deste Termo de Referência.
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SEÇÃO VI – DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA

28 A manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, e a assistência ao usuário são partes
integrantes do objeto deste Termo de Referência.

29 Manutenção Corretiva – Consiste na correção de defeitos em sistemas em produção.
Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento
do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos previstos no Contrato ou suas
alterações.

29.1Espécies de defeitos:
29.1.1 Os  defeitos  do  sistema  são  leves  quando  não  prejudicam  o

procedimento, mas dificultam a utilização, por exemplo: surgimento de caixa de
diálogo sem relação com a utilização normal do sistema ou sem funcionalidade.

29.1.2 Os defeitos são moderados quando prejudicam o procedimento,  mas
podem ser contornados com atos que não o desvirtuem, por exemplo: erro que
obriga reiniciar o sistema após preenchimento de cadastro.

29.1.3 Os defeitos são graves quando prejudicam o procedimento e não podem
ser  contornados  sem  que  o  procedimento  seja  subvertido,  por  exemplo:  o
sistema  não  permite  a  elaboração  de  determinado  relatório  que  integre  o
contrato.

29.2O prazo para finalizar a correção de qualquer espécie de defeito é de 5 (cinco) dias
úteis  após  o  contato  com  a  Contratada  por  “chamado”  disponibilizado  pela
Contratada, ou, subsidiariamente, e-mail ou fac-símile.

30 Manutenção  Adaptativa  –  Adequação  de  aplicações  às  mudanças  de  ambiente
operacional,  compreendendo  hardware e  software básico,  mudanças  de  versão,
linguagem e Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD), que não impliquem em
inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades.

30.1.Caso a Contratante for passar por qualquer  mudança de ambiente operacional,  a
Contratada  será  instada  a  manifestar-se  sobre  a  necessidade  de  manutenção
adaptativa.

30.2A Contratante comunicará a Contratada da data agendada para mudança de ambiente
operacional  com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  e,  caso  necessário,  a
Contratada  deverá  promover  a  manutenção  adaptativa,  sem  custos  adicionais  à
Contratante.

31 Manutenção Evolutiva – Corresponde a inclusão, alteração e exclusão de características
e/ou funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de alterações de normas
legais ou administrativas vinculantes à Contratante e treinamento complementar.

31.1A Manutenção Evolutiva deve ser promovida no prazo que a norma vier a estipular.
31.2Caso exista alguma justificativa técnica para o não cumprimento do prazo previsto

no subitem anterior ele deve ser reduzido a termo e enviado ao e-mail do Fiscal do
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Contrato, dentro do mesmo prazo.
31.3A justificativa técnica eximirá de responsabilidade a Contratada, caso o Fiscal do

Contrato considere que há lastro mínimo de fundamento e o órgão emissor da norma
aceite-a.

32 A Contratada deverá fornecer suporte e assistência, se necessário in loco, durante toda a
execução do contrato de locação do software,  tal  assistência deverá ser considerada
inclusa no serviço contratado e não acarreta ônus adicionais à Contratante.

32.1O prazo para finalizar a prestação de assistência ao usuário é de 2 (dois) dias úteis
após o contato com a Contratada por e-mail ou fac-símile, nos casos em que não seja
necessária a visita in loco.

32.2Caso  reste  infrutífera  a  tentativa  de  solução  de  problemas  prevista  no  subitem
anterior, a Contratada terá o prazo de 3 (três) dias úteis para prestar assistência ao
usuário in loco.

SEÇÃO VII – DA CONTRATAÇÃO COM O PRESTADOR

33 A contratação com o Prestador de Serviços será formalizada por instrumento de contrato
e emissão de Nota de Empenho a qual deverá ser solicitada, pelo  Fiscal do Contrato,
antes do início da prestação dos serviços, ou seja, tão logo o contrato entre em vigor
para o serviço de implantação do sistema e no mês anterior ao de cada mensalidade de
serviço para locação de software.

33.1O preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço contratado. 

33.2O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho.

34 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

SEÇÃO VIII – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

35 O recebimento  provisório  da  implantação  do  sistema será  proferido  pelo  Fiscal  do
Contrato,  mediante  emissão  de  Termo  Circunstanciado  assinado  por  ele  e  pela
Contratada,  após cada etapa da fase de implantação (instalação, migração dos dados
armazenados e treinamento).

36 O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do
Contrato,  e  implicará  reconhecimento  de  que  o  serviço  foi  prestado nos  termos  do
Contrato, sem prejuízo da garantia do serviço, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar:

36.1Da conclusão da fase de implantação, para a parcela do pagamento referente à fase
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de implantação.
36.2Do primeiro  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  da  prestação  dos  serviços,  para  as

parcelas do pagamento referentes à cessão de uso do software.

37 O prazo para recebimento definitivo será interrompido por defeitos graves, em especial
a ocorrência obste o envio de informações ao TCE/PR.

38 Após  sanado  o  problema  o  prazo  para  recebimento  definitivo  é  devolvido  em sua
integralidade.

SEÇÃO IX – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

39 A contratação  será  feita  com  base  no  preço  constante  na  proposta  comercial  da
Contratada: 

LOTE ITEM ENTREGA DA NOTA
FISCAL

PARCELA PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1 Implantação
do sistema

Imediatamente  após  a
conclusão da implantação

Única R$... R$...

Locação de
software

Primeiro  dia  do  mês
seguinte  à  prestação  do
serviço

Doze  parcelas
(pagas
mensalmente)

R$... R$...

2 Implantação
do sistema

Imediatamente  após  a
conclusão da implantação

Única R$... R$...

Locação de
software

Primeiro  dia  do  mês
seguinte  à  prestação  do
serviço

Doze  parcelas
(pagas
mensalmente)

R$... R$...

PREÇO TOTAL R$...

40 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

40.1A Nota  Fiscal  da  implantação  do  sistema  deverá  ser  encaminhada  ao  Fiscal  do
Contrato imediatamente após o término da fase de implantação e as Notas Fiscais
relativas à locação de software serão mensais e deverão ser apresentadas ao Fiscal do
Contrato até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

40.2Considera-se  o  serviço  de  locação  de  software  iniciado  no  dia  seguinte  ao  da
conclusão da fase de implantação.

40.3O dia da conclusão da fase de implantação é aquele assim atestado pelo fiscal do
contrato quando proferir seu recebimento definitivo.

40.4Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
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à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

40.5O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  Ordem  Bancária  de  Crédito,  mediante
depósito  em conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

40.6Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

40.7A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

41 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.

42 A mora na implantação do sistema (instalação, migração e treinamento), prejudica o
início  do  serviço  de  locação  de  software,  portanto  não  se  remunerará  locação  de
software anterior à data da conclusão da implantação do sistema.

42.1No caso previsto neste item, a prestação mensal pelo serviço de locação de software
deverá ser proporcional ao efetivamente prestado.

42.2A retenção de pagamento por serviço não prestado não se confunde com as hipóteses
de multa e é necessariamente com ela cumulada.

SEÇÃO X – DA VIGÊNCIA

43 O prazo de vigência da contratação referente ao Lote 1, Item 1 e Lote 2, item 1 (fase de
implantação de software) inicia-se na data da emissão do respectivo empenho e termina
com a conclusão das etapas previstas na SEÇÃO IV – DO PLANO DE INSERÇÃO do
Termo de Referência.

44 O prazo de vigência da contratação referente ao Lote 1, Item 2 e Lote 2, item 2 (locação
ou cessão de software) inicia-se no dia em que for concluída a fase de implantação de
software, recebida em definitivo pelos fiscais do presente contrato, e se estende pelo
período  de  1  (um)  ano,  podendo,  por  interesse  da  Contratante,  ser  prorrogado  por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 48 (quarenta e oito meses) meses, nos
termos do inciso IV do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

44.1A vigência da contratação do Lote 1, item 2, pode ser encerrada antecipadamente
com  fundamento  nas  disposições  legais  que  determinam  a  uniformização  dos
sistemas de administração financeira e contábil – em especial a Lei Complementar
nº.  101/00,  Decreto  Federal  nº.  7185/10 e  Portaria  do  Ministério  da  Fazenda nº.
548/2010.
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44.2A notificação da extinção da contratação do Lote 1,  item 2,  pelo fundamento do
subitem anterior será feita com, no mínimo, um mês de antecedência.

45 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

46 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

47 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

47.1A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos;

47.2A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

48 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Município de Londrina, 2 de agosto de 2018. 

Mitio Yoshida

Gerente do Dep. de Informática

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Gerente do Dep. de Suprimentos e Patrimônio

Hermes de Faria Barbeta

Gerente do Dep. Financeiro

Andrea Cobbo

Gerente do Dep. Financeiro
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ANEXO A – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA

1 O  sistema  deve  ser  customizado  de  acordo  com  atualizações  do  TCE-PR,  e  sua
manutenção deve ser evolutiva de acordo com as necessidades relacionadas a inovações
tecnológicas  e  modificações  das  leis  correlatas,  sempre  informando  previamente  ao
Fiscal do Contrato acerca da necessidade.

2 Da importação de dados:

2.1 Quando solicitado pela Contratante, a contratada poderá desenvolver o módulo de
entrada de dados via importação de arquivo no formato texto dos cadastros existentes
no sistema contratado, mediante prévia avaliação técnica e financeira.

2.2 A importação dos dados deve obedecer aos mesmos critérios dos dados captados
pelas telas do sistema contratado.

2.3 Os  layouts  dos  arquivos  serão  definidos  pela  Contratada  em  conjunto  com  o
Departamento de Informática.

2.4 A Contratada terá um prazo de 60 dias para desenvolver o módulo de importação,
caso não possua no sistema.

3 Utilizar  preferencialmente  Sistema  Gerenciador  de  Banco  de  Dados  (SGBD)
PostgreSQL 9.6  ou  superior.  Caso  contrário,  poderá  ser  utilizado  SGBD  com  as
características listadas a seguir:

3.1 Deve ser gratuito, ou então, deve ser fornecido à CML o licenciamento para uso do
SGBD sem qualquer custo adicional;

3.2 Não será permitido o uso de versões de SGBD do tipo EXPRESS, ou que tenha
qualquer tipo de restrição quanto ao uso comercial. Além disso, não deverá existir
qualquer tipo de limitação quanto à utilização de processadores, memória, espaço em
disco, e assim por diante;

3.3 Deve ter o código e senha do usuário administrador fornecido ao Departamento de
Informática.

4 Caso  seja  necessária  a  utilização  de  qualquer  software proprietário,  além  do
especificado neste  Termo de Referência,  necessário ao funcionamento do sistema,  a
Contratada deverá fornecer a licença de uso sem custos adicionais à Contratante. 

5 Requisitos do sistema: 

5.1 Ser multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes; 
5.2 Ser dotado de senhas de segurança, restringindo o acesso às informações do sistema

apenas aos usuários autorizados; 
5.3 Possibilitar o registro e manutenção de um histórico de acessos dos usuários, com

registros detalhados das ações por usuário/acesso; 
5.4 Permitir consulta a todas as tabelas do sistema no momento de sua utilização; 
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5.5 Utilizar ano com quatro algarismos; 
5.6 Ter  atualização  on-line dos  dados  de  entrada,  permitindo  acesso  às  informações

atualizadas imediatamente após o término da transação; 
5.7 Ter a existência de rotinas de cópia e de recuperação clara e documentada, de forma

a facilitar a utilização contínua de procedimentos relativos à segurança dos dados;
5.8 O sistema deve possibilitar a emissão de relatórios em arquivos, mediante a seleção

de dados e filtros indicados pelo usuário, em algum dos seguintes formatos: “.html”,
“.txt”, “.rtf”, “.pdf”, “.doc”, “.cvs”, e “.xls”. ter a possibilidade de parametrização de
relatórios pelo usuário;

5.9 Os sistemas deverão possuir integração total entre seus módulos, com garantia de
que as informações tenham que ser introduzidas no sistema uma única vez;

5.10Os sistemas deverão realizar testes de consistência dos dados de entrada; 
5.11Exibir mensagens de advertência ou de aviso de erro, informando o usuário do risco

existente  na  execução  de  determinadas  funções,  com  simultânea  solicitação  de
confirmação para a ação solicitada pelo usuário; 

5.12Gerar  os  arquivos  textos  em  conformidade  com  as  definições  dos  layouts  dos
arquivos de importação do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento
Mensal do Tribunal de Constas do Estado do Paraná, bem como futuras alterações, se
houver; 

5.13Atender a legislação vigente,  em especial  a Lei Complementar n.  131/2009, bem
como futuras alterações, se houver. 

5.14Disponibilizar  aplicativo  via  web,  em tempo  real,  com recursos  para  pesquisa  e
geração de arquivos, atendendo a todas às legislações pertinentes a Transparência da
Gestão  Pública,  em  especial  à  Lei  Complementar  131/2009,  Lei  12.527/2011,
Decreto  Federal  7.724/12,  Instrução  Normativa  89/2013  do  TCE-PR  e  suas
alterações.
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ANEXO B – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO ORÇAMENTÁRIO

1 Elaborar  e  executar  o  Plano  Plurianual  -  PPA,  emitindo  os  anexos  e  relatórios  da
elaboração  e  controle  da  execução,  customizados  conforme  necessidades  da
Administração.

2 Manter  todas  as  versões  do PPA independente  do número de atualizações  feitas  no
exercício.

3 Possibilitar a vinculação da execução orçamentária com o controle da execução do PPA
com a  Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

4 Integrar as fases de elaboração do PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.

5 Disponibilizar,  ao  início  do  exercício,  o  orçamento  aprovado  para  a  execução
orçamentária.

6 Permitir  a  elaboração  do  orçamento  até  o  elemento  de  despesa  e  que  a  execução
orçamentária seja realizada por desdobramento de despesa.

7 Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de
percentuais ou índices antes do orçamento ser aprovado. Esta atualização poderá ser
realizada para todas as despesas, como também poderá selecionar a atualização por:
Fonte  de  Recursos,  Categoria  Econômica,  Projetos/Atividades,  Órgão  e  Unidades
Orçamentárias.

8 Permitir a correção do orçamento no decorrer do exercício. Esta correção poderá ser
realizada por Fonte de Recursos.

9 Permitir a correção do orçamento aplicando determinado percentual sobre os valores
iniciais do orçamento ou sobre os valores do orçamento já corrigido.

10 Permitir  a  abertura  de  créditos  adicionais,  exigindo  informação  da  legislação  de
autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.

11 Controlar os limites das alterações orçamentárias por fundamento legal, demonstrando o
saldo quando do lançamento.

12 Permitir alterações orçamentárias possibilitando várias suplementações e cancelamentos
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de diversas fontes no mesmo decreto.

13 Possibilitar  o  registro  do  cronograma  financeiro  no  mesmo  ato  de  alteração
orçamentária.

14 Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento/anulação e
baixa através da emissão de empenho.

15 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou
anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação
parcial ou total.

16 Possibilitar  no  cadastro  do  empenho  a  inclusão,  quando  cabível,  de  informações
relativas ao processo licitatório, fonte de recursos e número da obra.

17 Não permitir a emissão de nota de empenho para fornecedores, sem a demonstração da
regularidade fiscal, conforme parametrizado pelo usuário.

18 Emissão de relatório de empenhos por elemento, subelemento e desdobramento, com
opção de impressão do histórico do empenho e da modalidade de licitação.

19 Permitir estornos parciais ou totais de empenhos com reversão automática dos saldos.

20 Integrar-se  totalmente  às  rotinas  da  execução  orçamentária  possibilitando  o
acompanhamento da evolução da execução do orçamento, por fonte de recursos e de
naturezas de despesa.

21 Permitir  a  emissão  de  relatórios  de  execução  orçamentária,  para  fins  gerenciais,
conforme necessidades da administração.

22 Emitir relatórios de todos os anexos da LDO, constantes em Portaria da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, além dos exigidos pela LRF.
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ANEXO C – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO FINANCEIRO

1 Geração de pagamentos em meio magnético,  ajustável  conforme as necessidades do
estabelecimento bancário.

2 Permitir pagamentos de boletos bancários através de código de barra.

3 Emitir  relatório  de  vencimentos  a  pagar,  efetuando o controle  dos  pagamentos,  por
ordem cronológica de suas exigibilidades, conforme critérios definidos pelo usuário.

4 Possuir  total  integração  com o  sistema de  contabilidade  efetuando  a  contabilização
automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.

5 Permitir a emissão e o controle dos pagamentos através da Ordem de Pagamento, ou
seja, não permitir que pagamentos sejam efetuados sem Ordem de Pagamento.

6 Aceitar várias liquidações, em documentos distinto, para cada empenho.

7 Permitir  parametrizar  a  emissão  da previsão e  remessa bancária  vinculando a conta
corrente  do  favorecido,  nos  casos  em que o favorecido possuir  mais  de  uma conta
cadastrada.

8 Preparar  o  arquivo  de  remessa  de  pagamentos  aos  bancos  a  partir  de  previsão  de
pagamento com baixa automática a  partir  do arquivo de retorno do banco,  permitir
também a baixa manual sem arquivo de retorno.

9 Permitir alterações nos lançamentos da receita extraorçamentária.

10 Permitir  estornos  parciais  ou  totais,  das  liquidações  ou  pagamentos,  com  reversão
automática dos saldos.

11 Emitir  ordem  de  pagamento  e  relatório  de  fornecedores  com  o  valor  bruto,
discriminando as retenções e o valor líquido.

12 Confrontar,  quando  da  liquidação,  as  informações  dos  documentos  fiscais
impossibilitando o prosseguimento do processo quando da existência de divergência nos
valores da liquidação com o total informado.

13 Permitir  a parametrização,  pelo usuário,  quanto às ações do sistema (ignorar,  emitir
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aviso ou impedir o lançamento) para a exigibilidade da certidão, quando do cadastro de
tipos de documentos, nas diversas fases da despesa.

14 Efetuar os cancelamentos, de restos a pagar, mediante estorno de empenho.

15 Controlar, os restos a pagar, em contas separadas por exercício, conforme plano contábil
definido pelo TCE-PR.

16 Possibilitar o cadastro de grupos de despesa para controle do cronograma financeiro.
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ANEXO D – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO CONTABILIDADE

1 Seguir  todas  as  normas  estabelecidas  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  –  STN,
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e as normas do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC.

2 Gerar automaticamente os lançamentos contábeis e a emissão do livro diário contábil
conforme  o  PCASP  e  eventos  definidos  pelo  SIM-AM  do  TCE-PR,  permitindo
lançamentos automáticos provenientes de outros módulos.

3 Emitir todos os anexos de orçamento, exigidos pela Lei 4.320/64, conforme o MCASP-
STN e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) conforme o MDF-STN, e alterações, ou
normas que vierem a substituí-las, por fonte de recursos, permitindo a opção “manual”
de numeração de páginas.

4 Cadastro  dos  responsáveis  por  período  de  atividade,  a  fim  de  que  na  geração  e
impressão  de  relatórios,  os  responsáveis  constantes  nos  impressos  sejam  os
efetivamente relativos ao período solicitado. 

5 Usar  o  Empenho  para  comprometimento  dos  créditos  orçamentários,  a  Nota  de
Liquidação,  ou  documento  equivalente  definido  pela  Câmara  para  a  liquidação  das
despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos.

6 Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou
cancelados.

7 Controlar a ordem cronológica da numeração dos empenhos, liquidações e pagamentos,
não permitindo lançamentos retroativos.

8 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao art. 9º
da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

9 Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no
encerramento do exercício.

10 Assegurar  que  as  contas  só  recebam  lançamentos  contábeis  no  último  nível  de
desdobramento do Plano de Contas utilizado.
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11 Permitir  utilizar  tabela  que  defina  igualdades  contábeis  entre  contas  ou  grupos  de
contas, para auxiliar na apuração de impropriedades contábeis.

12 Disponibilizar  ao usuário rotina que permita  a  atualização do Plano de Contas,  dos
eventos, e de seus roteiros contábeis.

13 Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem.

14 Permitir a incorporação Patrimonial na liquidação do empenho.

15 Permitir a transferência para a conta patrimonial quando da liquidação do empenho.

16 Permitir a contabilização de retenções no pagamento.

17 Permitir  a  montagem das  contas  a  pagar  de forma automática  e  não  automática  na
liquidação do empenho.

18 Permitir  a  utilização  de  objeto  de  despesas  na  emissão  de  empenho  para
acompanhamento de gastos da entidade.

19 Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato
da impressão com os modelos da entidade.

20 Permitir a configuração do formulário Ordem de Pagamento de forma a compatibilizar
o formato da impressão com os modelos da entidade.

21 Permitir a configuração do formulário Ordem de Pagamento de Transferência de forma
a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.

22 Permitir a configuração do formulário Nota de Liquidação de forma a compatibilizar o
formato da impressão com os modelos da entidade.

23 Permitir a configuração do formulário Nota de Lançamento de forma a compatibilizar o
formato da impressão com os modelos da entidade.

24 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.

25 Permitir controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos).
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26 Permitir o gerenciamento dos gastos por credor.

27 Permitir o gerenciamento dos objetos da despesa por unidade gestora ou pelo Ente.

28 Possuir  rotinas de reavaliação,  depreciação,  baixa e  incorporação de bens utilizando
tabelas parametrizáveis, onde couber.

29 Possuir rotinas para contabilização de provisões.

30 Inscrição automática do saldo de restos a pagar quando da abertura do exercício.

31 Possibilitar  a  importação  dos  empenhos,  liquidações,  retenções  (receita
extraorçamentária) diretamente do sistema de recursos humanos da Contratante.

32 Propiciar o controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma
base de dados.

33 Permitir  a  emissão  da  Nota  de  Liquidação  customizada  conforme  necessidade  da
Câmara Municipal de Londrina, com a possibilidade de anexação do documento fiscal
eletrônico  e  arquivo  “.xml”  para  posterior  publicação  no  Portal  da  Transparência
mediante relatório.

34 Possibilitar  a  parametrização  de  assinatura,  nas  notas  de  empenho,  liquidação,
pagamentos e seus respectivos estornos.

35 Propiciar  a  exportação  de  dados  para  todos  os  módulos  do  SIM-AM  do  TCE-PR,
conforme layout definido pelo TCEPR e suas alterações.

36 Propiciar a exportação de dados para o Siconfi-STN.

37 Propiciar exportação de dados para atendimento do SPED contábil (EFD-Reinf), dentro
dos prazos definidos no Programa E-Social.

38 Propiciar a exportação de dados para o Portal da Transparência do Ministério Público
do Paraná.

39 Propiciar a exportação de dados conforme o layout do MANAD da Receita Federal do
Brasil.
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ANEXO E – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO PATRIMÔNIO 

1 O Módulo de Patrimônio deve permitir cadastrar e individualizar os bens, vinculá-los a
pessoas  e  setores  responsáveis  (com  vinculação  ao  nome,  matrícula  e  Cadastro  de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) do servidor), auxiliar a elaboração e
emissão de Termos de Responsabilidade e de relatórios de inventários,  compartilhar
informações  necessárias  com  os  demais  módulos  e  fornecer  uma  ampla  gama  de
relatórios que auxiliem no planejamento e fiscalização.

2 O Módulo de Patrimônio deve ser apto a:

2.1 Cadastrar a descrição básica e a descrição detalhada do bem.
2.2 Cadastrar o estado do bem: novo – usado. 
2.3 Cadastrar a natureza da despesa: industrial – agrícola – outros.
2.4 Cadastrar o tipo de origem do bem: federal – estadual – municipal – particular. 
2.5 Cadastrar o tipo de propriedade do bem: Próprio – terceiro. 
2.6 Cadastrar  o  tipo  de  Natureza  do  Bem:  Bens  móveis  –  bens  imóveis  –  bens

intangíveis. 
2.7 Cadastrar o tipo de utilização do bem: bens dominicais – bens de uso comum – bens

de uso especial. 
2.8 Gerenciar  os  tipos  de  categorias  de  bens:  conforme  definição  e  exigências  do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
2.9 Gerenciar os tipos de detalhamentos de bens: conforme definição e exigências do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.10Gerenciar os tipos de agrupamentos de bens: conforme definição e  exigências do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  
2.11Gerenciar dados de vinculação do bem móvel, com o respectivo órgão, unidade e

setor de sua localização.
2.12Cadastrar  e  gerenciar  dados  referentes  ao  tombamento  de  bens  patrimoniais  da

entidade
2.13Cadastrar  e  gerenciar  os  tipos  de  incorporações  de  bens:  incorporação  –

desincorporação
2.14Cadastrar  e  gerenciar  dados  da  origem  dos  bens  patrimoniais  incorporados

(modalidades de aquisição: compra, doação etc).
2.15Codificar  os  bens  permanentes  de  forma  a  agrupá-los  por  natureza  e  conta

patrimonial.
2.16Permitir a impressão de etiquetas de controle patrimonial em código de barras para

leitura ótica. 
2.17Vincular os Setores das Entidades com os Respectivos Órgãos e Unidades da Lei

Orçamentária  Anual  –  LOA, visando caracterizar  a  perfeita  localização dos  bens
patrimoniais. 
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2.18Gerenciar dados referentes a localização dos bens móveis segundo o respectivo setor
de vinculação.  

2.19Gerenciar e manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais
de forma histórica.  

2.20Permitir registro de transferências entre um local e outro, registrando e gerenciando
automaticamente as alterações realizadas. 

2.21Permitir registro de controle da retirada e a devolução de bens que sejam enviados
para manutenção dentro e fora das dependências da Câmara Municipal de Londrina.

2.22Registrar  e  emitir  relatórios  de  ocorrências  sobre  os  diversos  bens,  indicando as
manutenções preventivas, corretivas e melhoramentos destes para auxiliar na gestão
patrimonial.

2.23Manter  histórico  dos  bens  patrimoniais  pela  sua  situação  (em  uso,  emprestado,
baixado, etc) e seus desdobramentos.

2.24Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens.
2.25Cadastrar os tipos de localização dos bens: Inclusão do Bem no Setor  - Baixa do

Bem no Patrimônio da Entidade.
2.26Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, cessão

e baixa).
2.27Permitir  a  consulta  aos  bens  por  diversos  critérios  como  nome,  código  de

identificação, localização, natureza ou responsável.
2.28Gerenciar dados do detalhamento de veículos e equipamentos: conforme definição e

exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.29Gerenciar a utilização da tabela padrão de modelos - Fipe - para veículos: conforme

definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
2.30Gerenciar  o  controle  dos  bens  segurados,  registrando  as  respectivas  seguradoras,

apólices e seus vencimentos. 
2.31Controlar o vencimento dos prazos de garantia do fabricante ou do mantenedor de

bens.
2.32Cadastrar e gerenciar dados de terrenos e edificações, vinculando os terrenos com as

respectivas edificações.
2.33Cadastrar dados das unidades e medidas dos bens imóveis.
2.34Cadastrar  e  vincular  os  imóveis  com  as  respectivas  matrículas  do  Cartório  do

Registro de Imóveis.
2.35Cadastrar a localização dos bens imóveis por coordenada geográfica.
2.36Cadastrar dados do endereço dos bens imóveis.
2.37Cadastrar e gerenciar os bens móveis, imóveis e intangíveis e de terceiros afetados

por benfeitorias com recursos públicos.
2.38Cadastrar e gerenciar dados do vínculo e origem dos bens de terceiros em que a

entidade mantém operações. (benfeitorias).
2.39Cadastrar e gerenciar os tipos de vínculos de bens de terceiros: cedido – locado – uso

consorciado – outros vínculos.
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2.40Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da
administração pública.

2.41Controlar prazo de vencimento relativo a permissão de uso ou empréstimo.
2.42Cadastrar dados das baixas de bens de propriedade de terceiros.
2.43Permitir  o  registro  da  abertura  e  do  fechamento  do  inventário,  bloqueando  a

movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
2.44Permitir o registro pelo responsável da conformidade ao inventário. 
2.45Emitir  termos  de  responsabilidade  e  relatório  do  inventário  dos  bens,  por

responsável, por setor, por unidade administrativa e geral. 
2.46Emitir relatório de bens em inventário, informando: localizados e pertencentes ao

setor; localizados mas pertencentes a outro setor; não localizados. 
2.47Permitir  a  transferência  pela  comissão  de  inventário  de  bens  localizados  mas

pertencentes a outro setor, durante o inventário.
2.48Gerenciar a associação da conta contábil x categoria de bem patrimonial: conforme

definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.49Gerenciar os saldos dos bens patrimoniais apurados no encerramento do exercício

anterior: conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
2.50Gerenciar a movimentação de todas as operações de adições e deduções ocorridas

com os bens patrimoniais. 
2.51Gerenciar  os  tipos  de  operações  dos  bens  patrimoniais:  conforme  definição  e

exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  
2.52Gerenciar  a  movimentação  dos  estornos  das  operações  de  adições  e  deduções

ocorridas com os bens patrimoniais. 
2.53Gerenciar os dados dos empenhos vinculados aos bens patrimoniais. 
2.54Gerenciar dados dos empenhos vinculados aos bens patrimoniais estornados.  
2.55Gerenciar o saldo dos bens patrimoniais inventariados - Anual - Dezembro, podendo

ser feito a qualquer mês conforme necessidade da entidade. 
2.56Possuir  rotinas  de  reavaliação,  incorporação  e  baixa  de  bens  utilizando  tabelas

parametrizáveis, onde couber.
2.57Possuir rotinas de depreciação de bens utilizando tabelas parametrizáveis, a partir da

exigência legal. 
2.58Emitir  relatório,  mensal  e  anual,  da  movimentação  de  bens  informando:  saldo

anterior, entradas, saídas e saldo atual.
2.59Fornecer  dados  para  contabilização  da  liquidação  da  despesa,  destinação,

depreciação e reavaliação de bens.
2.60Possuir  integração  com  o  Sistema  Integrado  de  Administração  Orçamentária  e

Financeira para contabilização automática da liquidação de despesas, da destinação,
da depreciação e da reavaliação de bens. 

2.61Registrar e gerenciar as publicações de portarias, atos, decretos, leis, relativos ao
controle de patrimônio. 

2.62Gerar arquivos de exportação de dados para o SIM-AM do Tribunal de Contas do
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Estado do Paraná. 
2.63Executar  alterações  que  venham a  ser  necessárias  para  atender  as  demandas  do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
2.64Executar  alterações  que  venham a  ser  necessárias  para  atender  as  demandas  da

Câmara Municipal de Londrina.
2.65Possibilitar acréscimo e decréscimo de valor ao bem quando ocorrem modificações

físicas que alterem seu valor de aquisição.
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ANEXO  F  –  DOS  REQUISITOS  MÍNIMOS  DO  MÓDULO  LICITAÇÃO  E
CONTRATOS

1 O Módulo de Licitação e Contratos deve documentar todas as informações pertinentes
aos procedimentos legais de contratação (licitações e compras diretas), gerenciamento
de  contratos,  fornecer  relatórios  e  ferramentas  adequadas  ao  planejamento  e
fiscalização.

2 O Módulo Licitação e Contratos deve seguir o organograma disposto neste título, salvo
em casos que a alteração seja justificável pela tecnologia da informática, pela lógica da
programação ou pela técnica licitatória.

3 O módulo deve permitir o cadastro de licitações atendendo todos os requisitos de dados
exigidos pelo TCE/PR.

4 O módulo de Licitação e Contratos deve prever solicitações de produtos/serviços para
compra direta, controlando o limite possível por elemento/desdobramento da despesa,
gerando a requisição de empenho.

5 O módulo deve mapear e permitir acompanhar o fluxo de trabalho workflow, em todas
as fases dos processos de licitação, através de pesquisa rápida e relatórios.

SEÇÃO I – DA INSTRUÇÃO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

DE LICITAÇÃO

6 Deve haver campo para registrar o Termo de Referência, informar a cotação de preços,
perante  o  mercado,  registrar  a  versão  final  do  Edital,  registrar  os  comprovantes  de
publicação.

7 Possibilitar a continuidade do procedimento, através de ação pontual e discricionária,
das solicitações de materiais e de serviços mesmo quando da diferença da liberação com
o cronograma financeiro do exercício corrente.

SEÇÃO II – DO GERENCIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

8 Possuir segmento destinado ao gerenciamento da sessão pública de licitação, em todas
as modalidades  previstas em lei  (em especial  para a realização do pregão),  desde o
credenciamento dos licitantes, cadastro de propostas iniciais, acompanhamento da fase
de lances e registro de seu histórico, acompanhamento e registro da fase de habilitação,
acompanhamento da fase de classificação, apuração das propostas em todas as formas
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previstas, geração de mapa de apuração da licitação, indicação dos vencedores, emissão
de ata da sessão, relatórios de classificação, homologação e lances, emissão do contrato
até as publicações necessárias.

9 Atender todos os pressupostos legais e operacionais das licitações inclusive quando para
registro de preços, principalmente quando da possibilidade de mais de um fornecedor
por produto tendo em vista a quantidade possível de atendimento por cada fornecedor. 

SEÇÃO III – DO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (CONTRATOS

E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS)

10 Permitir  a  emissão  de  solicitações  de  compra  de  material  e  prestação  de  serviços
vinculadas  às  indicações  das  dotações  orçamentárias  –  órgão,  unidade,  projeto  ou
atividade,  natureza  de  despesa,  fonte  de  recursos  e  complemento  da  natureza,  e
liberações do cronograma financeiro.

11 Possibilitar  o  controle  de  contratos  e  atas  de  registro  de  preços,  com  registro  de
ocorrências, saldos (vinculados com a emissão de empenho) e identificação do gestor e
do fiscal do contrato.

12 Bloquear  tentativa  de  emissão  de  solicitação  de  compra  de  material  e  prestação de
serviços quando não haja saldo.

13 Possibilitar a readequação de preços em conformidade às disposições legais. 

14 Possibilitar a substituição de fornecedor em conformidade às disposições legais.

15 O módulo deve estar  preparado para a possibilidade de um procedimento licitatório
culminar em mais de um contrato ou ata de registro de preços.

16 O módulo deve estar preparado para a alterações por meio de aditivos e apostilamentos
(dilação do prazo, dos saldos etc.) ao contrato ou ata de registro de preços.

17 Possibilitar  a  disponibilização  das  informações  referentes  a  contratos,  permitindo  a
consulta, via web, pelos usuários autorizados.

18 Integrar as requisições de empenhos com os demais módulos.

SEÇÃO IV – DOS RELATÓRIOS
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19 Gerar todos os arquivos previstos na importação do SIM-AM do TCE-PR e possuir
ferramenta para importação, incluindo o necessário ao processamento da abertura de
exercício, movimento diário e mensal.

20 Exportação das licitações para o módulo Mural de Licitações do TCE-PR.

21 Permitir que usuários combinem campos para compor relatórios dinamicamente.

22 Permitir  cadastro  e  emissão  de  relatórios  de  atas  de  registro  de  preço  e  contratos
decorrentes  de  processo  licitatório,  gerando  numeração  automática  e  sequencial,
contendo:

22.1Cadastro de preços registrados até o terceiro classificado, no mínimo;
22.2Cadastro de gestor e fiscal;
22.3Cadastro de ocorrências, por tipo e data. 
22.4Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico.
22.5Troca de fornecedor;
22.6Troca de marca;
22.7Acréscimo  e  supressão  de  quantidades  decorrentes  de  aditivo  tanto  para  órgãos

participantes quanto para os novos.
22.8Gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de cotas entre os órgãos

participantes).
22.9Bloqueio / liberação de solicitações de produto pelo fiscal/gestor.
22.10 Alteração nos preços registrados, mantendo histórico.
22.11 Extratos  (informações  sumárias  sobre  atas  e  contratos)  prontos  para

publicação, permitindo filtrá-los por tipo (contrato ou ata) e tempo.

23 Relatórios gerenciais de utilização do registro de preços:

23.1Preços  registrados,  tanto  de  todas  as  atas  quanto  uma  a  uma  separadamente,
contendo, no mínimo, produtos e marcas, preços, fornecedores e licitação;

23.2Consumo, contendo,  no mínimo,  as quantidades totais,  solicitadas,  empenhadas e
pagas.

24 Cadastro e controle de regularidade das pessoas contratadas:

24.1Permitir a atualização das informações das pessoas contratadas quanto à regularidade
fiscal (fazenda nacional, estadual e municipal).

24.2Permitir  o  cadastro  de  novas  certidões  constando,  no  mínimo,  nome e  CNPJ da
pessoa contratada, data de emissão, data de validade da certidão e código de controle.

24.3O  cadastro  de  nova  certidão  não  deverá  substituir  ou  sobrepor  os  dados
anteriormente cadastrados, almejando a manutenção de um histórico de certidões.

24.4Permitir  a  emissão  de  relatórios  do  histórico  de  certidões  com  diferentes
critérios/filtros como o CNPJ da contratada, a data de validade, a data de emissão ou
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temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdenciária e FGTS).

25 Permitir cadastro de subvenções sociais, com numeração, desde o início do processo
administrativo até o encerramento do convênio, contendo:

25.1Registro de ocorrências por tipo e data;
25.2Cadastro da subvenção social com todas as informações necessárias para a prestação

de contas (SIM-AM TCE/PR).

SEÇÃO V – REQUISITOS GERAIS DO MÓDULO LICITAÇÕES E CONTRATOS

26 Possibilitar o cadastro único de fornecedores compartilhado com os demais módulos.

27 Possibilitar o cadastro de contas de despesa compartilhado com os demais módulos.

28 Possibilitar o cadastro de produtos e serviços classificados em grupos e subgrupos.

29 Possibilitar  o  indeferimento  do  processo,  e  sua  continuidade,  por  autoridade
competente.

30 Possibilitar  a  geração de  documentos  inerentes  à  licitação  a  partir  de  modelos  pré-
definidos, armazenado em base única, permitindo a alteração pelo usuário.

31 Possibilidade de preenchimento automático de campos variáveis,  parametrizado pelo
usuário, mesclando os dados do processo com os documentos modelos.

32 Permitir o armazenamento de todos os documentos emitidos na mesma base de dados,
permitindo uma rápida recuperação no momento em que for necessário.

33 Permitir a emissão de relatórios de acompanhamento, conforme dados parametrizados
pelo usuário, referentes a contratos e licitações.

34 Possibilitar  a  publicação de todos os documentos,  inerentes às licitações,  através de
ação pontual  do usuário  responsável,  atendendo as  exigências  legais  e  necessidades
administrativas.
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ANEXO G – SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA
DE PAGAMENTO

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1 O  objeto  possui  características  gerais,  e  funcionalidades  subdivididas  em  módulos,
integradas e coesas entre si, as quais deverão ser comprovadas;

2 A Descrição dos serviços da Solução, para fins de implantação e posterior manutenção e
suporte, consta especificado na parte geral deste Termo de Referência.

Lote Item Descrição do Serviço

Único

1 Implantação e treinamento

2
Locação, manutenção, suporte e

atualização do sistema

Módulo: Funcionalidades Comuns

Módulo: Recrutamento e Seleção

Módulo: Carreiras

Módulo: Saúde Ocupacional

Módulo: Folha de Pagamento

Módulo: Benefícios

Módulo: Ponto Eletrônico

Módulo: Prestação de Contas

Tabela I: Resumo do Objeto

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

1 Características Gerais

Servidor de Banco de Dados
2.1.1 Utilizar  preferencialmente  Sistema  Gerenciador  de  Banco  de  Dados  (SGBD)

PostgreSQL 9.6 ou superior. Caso contrário, poderá ser utilizado SGBD com as
características listadas a seguir:

 Deve ser gratuito, ou então, deve ser fornecido à CML o licenciamento
para uso do SGBD sem qualquer custo adicional;

 Não será permitido o uso de versões de SGBD do tipo EXPRESS, ou que
tenha qualquer tipo de restrição quanto ao uso comercial. Além disso, não
deverá  existir  qualquer  tipo  de  limitação  quanto  à  utilização  de
processadores, memória, espaço em disco, e assim por diante;

 Deve  ter  o  código  e  senha  do  usuário  administrador  fornecido  ao
Departamento de Informática.

Estações Clientes
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2.1.2 O sistema deve ser compatível com Sistema Operacional 32 e 64 bits, Windows 7,
Windows 8 (ou superior), Windows 10, ou superior.  A interface do sistema com o
usuário final poderá ser 100% web e funcionar nos browsers Mozilla Firefox 25.0
ou superior, Internet Explorer 8.0 ou superior, Google Chrome 30 ou superior;
Safari 6.0 ou superior;

Características Gerais
2.1.3 Normatizado e preparado para aplicação de script de atualização de versão do

código fonte e banco de dados;
2.1.4 Ser compatível  com ambiente multiusuário,  permitindo a realização de tarefas

concorrentes;

2.1.5 Utilizar campo data ou data e hora do Banco de Dados;
2.1.6 Deve ser garantida a escalabilidade e alta disponibilidade;
2.1.7 Licença ilimitada de usuários, inclusive para usuários simultâneos;
2.1.8 Fornecer senha de acesso ao banco de dados; 
2.1.9 Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a

violação  dos  dados  ou  acessos  indevidos  às  informações,  através  do  uso  de
senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por
grupo ou por usuário e função;

2.1.10 Registrar nas atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações, o código
do operador e data da operação;

2.1.11 Manter  registros  de log  para auditoria  de quando cada  usuário entra  e  sai  do
sistema, além de tudo feito por ele (data, hora, endereço IP, operações, tela, dados
alterados e identificação do usuário além de cada ação executada pelo usuário);

2.1.12 Possuir  atualização  on-line  dos  dados  de  entrada,  permitindo  acesso  às
informações atualizadas imediatamente após o término da transação;

2.1.13 Ser  baseado no conceito de controle  de transação,  mantendo a integridade do
Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware;

2.1.14 Possuir,  onde  couber,  opção  de  fazer  e  desfazer  as  ações  executadas  pelos
sistemas  aplicativos.  (P.ex.:  Inclusão  da  solicitação  de  Licença  Prêmio  e
Cancelamento da solicitação; Criação de vaga e cancelamento)

2.1.15 Possuir ajuda interativa (help) on-line em Português Brasil;
2.1.16 Emitir relatórios com a identificação da Câmara Municipal de Londrina (CML);
2.1.17 Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos

mesmos em arquivos, com saída em disco rígido ou unidades de armazenamento
removíveis, e a seleção da impressora da rede desejada;

2.1.18 Permitir consulta às tabelas do sistema, sem perda das informações já registradas
na tela corrente e permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento
automático de campos. P.ex., Combo Box e List Box;

2.1.19 Assegurar a integração de dados de cada módulo garantindo que a informação
seja alimentada uma única vez;
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2.1.20 Permitir identificar o formato dos campos de entrada de dados;
2.1.21 Bloquear  a  digitação quando o  número de  caracteres  ultrapassarem o  número

máximo permitido para os campos de entrada de dados;
2.1.22 Apresentar  ícones,  botões  e  opções  de  menu habilitados  e  não  habilitados  de

modo diferenciado;
2.1.23 Apresentar  o  conteúdo  das  telas,  organizado em áreas  funcionais  delimitadas.

P.ex., legenda da janela; área para menus; área para botões; área de apresentação
de campos; área para mensagens de orientação; área para identificação, localizada
no topo da janela que indica a aplicação; área de menus e/ou botões abaixo da
área de identificação, etc.;

2.1.24 Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao
usuário em Português Brasil, de forma clara, solicitando sua confirmação antes de
realizar o procedimento;

2.1.25 Possuir recursos para otimização da entrada de dados;
2.1.26 Permitir ao usuário acompanhar o andamento da operação em execução;
2.1.27 Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos labels, botões, ícones

e menus;
2.1.28 A consistência dos dados entrados deve ser efetuada campo a campo, no momento

em  que  são  informados,  com  dados  isolados,  assegurando  a  integridade  das
informações, evitando a duplicidade e redundância das informações no sistema;

2.1.29 Os sistemas aplicativos deverão ser construídos com interface gráfica nativa do
sistema  operacional  ou  utilizando  navegador  WEB.  Não  serão  admitidos
aplicativos com interface no modo caracter;

2.1.30 Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas;

2.1.31 Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral;

2.1.32 Utilizar  a  língua portuguesa do  Brasil  para  toda  e  qualquer  comunicação dos
sistemas aplicativos com os usuários;

2.1.33 Fornecer  os  seguintes  manuais  em Língua  Portuguesa  do  Brasil  em arquivos
eletrônicos e/ou online no sistema:
* Configuração de Instalação e Requisitos do Sistema;
* Manual do Usuário: Atualizado sempre que houver alterações;
* Diagrama Entidade Relacionamento;
* Dicionário de Dados;

2.1.34 Possuir padronização do uso de teclas de função, em todos os sistemas, de forma
a facilitar o seu aprendizado e operação;

2.1.35 Possuir rotinas de backup e restore documentadas para facilitar os procedimentos
relativos à segurança dos dados e que alerte ao usuário sobre prazos de efetivação
das cópias ou realize backup automaticamente;

2.1.36 Ser parametrizável pelo usuário, em tabelas de fácil compreensão;

2.1.37 Possibilitar  a  emissão  de  relatórios  em  HTML,  TXT,  RTF,  PDF,  PDF  A
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Pesquisável, DOCX, CSV, XLSX mediante a seleção de dados e filtros indicados
pelo usuário;

2.1.38 Permitir a geração de arquivos no momento da geração dos relatórios, somente
com os dados do mesmo, em formato CSV, possibilitando a manipulação dos
dados, respeitando os campos parametrizados, sem a formatação do relatório;

2.1.39 Possuir recursos de informação ao usuário sobre o que um botão, menu ou ícone
faz ao posicionar o cursor sobre ele;

2.1.40 Apresentar feedback imediato na seleção de: opções de menu, ícones e botões;
2.1.41 Devem estar no mesmo SCHEMA de Banco de Dados todas as informações das

entidades controladas em todos os exercícios,  sem a necessidade de mudar de
base para consultar exercícios diversos, sendo os módulos integrados e com dados
na mesma base;

2.1.42 Possibilitar o controle de acesso de usuários por Órgão e Unidade e por Unidade
Gestora,  impedindo  assim  que  determinados  usuários  tenham  acesso  às
informações destes;

2.1.43 A base de dados do sistema atualmente em uso (folha de pagamento, concurso,
avaliação,  contábil,  financeiro  e  orçamentário),  informações  funcionais,
cadastros,  históricos,  usuários  e  respectivas  permissões,  deverão  ser  migrados
integralmente para este novo sistema, ficando disponível, após os fechamentos
legais previstos, apenas para consulta e recuperação de dados do novo sistema.

2.1.44 Possuir Integração entre todos os módulos visando a otimização e automatização
de processos, bem como a preservação de históricos.

2.1.45 Capacidade  de  atualização  de  versões  de  forma  remota  com mecanismo  que
informe os usuários antes da atualização;

2.1.46 Sistema multiusuário

2.1.47 Executar  a  integração  dos  dados  com os  sistemas  corporativos:  orçamentário,
contábil e financeiro, preferencialmente online e em tempo de execução ou no
mínimo através de importação e/ou exportação em arquivo TXT com layout pré-
definido,  com  a  finalidade  de  produzir  as  informações  necessárias  para  a
prestação de contas municipais, conforme layouts do TCE/PR, e-Social e Outras
Demandas Legais;

2.1.48 Permitir o acesso aos dados possibilitando a disponibilização das informações no
Portal da Transparência, para cumprimento da Lei Complementar 131/2009;

2.1.49 Disponibilizar tela para cadastro da data,  hora e descrição textual do que será
atualizado no sistema;

2.1.50 Possuir  recurso de bloquear  acesso de todos os  usuários ao sistema de forma
configurável em data e hora programada informando o motivo do bloqueio, de
modo que fique registrado no banco o que possa ser acessado mesmo que o banco
esteja indisponível;

2.1.51 Atender  as  obrigações  de  prestações  de  contas  estabelecidas  pelos  órgãos
Federais, Estaduais e Municipais, conforme layouts, existentes e que por ventura
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possam ser exigidos, tais como: SIAP, SIM-AM, e-Social;
2.1.52 Possibilitar  a  importação  e  exportação  dos  dados  respeitando  os  layouts  do

TCE/PR.
2.1.53 Caso  seja  necessária  a  utilização  de  qualquer  software  proprietário,  além  do

especificado neste Termo de Referência, necessário ao funcionamento do sistema,
a  Contratada  deverá  fornecer  a  licença  de  uso  sem  custos  adicionais  à
Contratante. 

Tabela 2: Características Gerais

2 Funcionalidades Comuns a Todos os Módulos

REQUISITOS FUNCIONAIS

2.2.1 Ser um sistema totalmente baseado em tabelas de definição de cada processo e 
funcionalidade, parametrizáveis pelos usuários finais, com instruções em 
português e sem obrigatoriedade de conhecimentos de técnicas ou linguagens de 
desenvolvimento de sistemas.

2.2.2 Permitir que os dados armazenados sejam facilmente acessados por outras 
aplicações, com base nos recursos de hardware e software disponíveis na 
Organização.

2.2.3 Permitir a integração direta com outros sistemas existentes ou utilizados pelas 
entidades municipais, enviando e recebendo dados.

2.2.4 Possibilitar importação e exportação de dados via arquivos no formato texto dos 
dados existentes no sistema contratado, obedecendo aos mesmos critérios 
utilizados nos cadastros do sistema, e em layout pré-definido pela Contratada e o 
Departamento de Informática da CML.

2.2.5 Ser um sistema único, possuir integração nativa entre todos os módulos funcionais 
inclusive entre as ferramentas de criação de telas, criação de relatórios, ferramenta 
de gerenciamento das estruturas de dados, sem necessidade de execução de rotinas 
(automáticas ou não) para compatibilização de dados e sem necessidade de 
redundância de processos.

2.2.6 Suportar, de forma nativa, o tratamento de múltiplas imagens associadas aos 
servidores (fotos, documentos, etc.).

2.2.7 Permitir a gestão de diversas categorias funcionais, com cadastros independentes, 
dados diferenciados, tratamento de segurança, extração de informações e regras de 
pagamento específicas.
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2.2.8 Permitir desenho dos diversos processos de gestão de pessoas, com possibilidade 
de personalização de atividades de solicitação, análise e aprovação/reprovação por 
tipo de papel, envio de notificações para os envolvidos, alteração, inclusão e 
exclusão das informações em módulo especialista da solução (folha, benefícios, 
recrutamento, cargos e salários e outros), geração de relatório como parte 
integrante do fluxo. 

2.2.9 Permitir que sejam criados atos funcionais para todas as alterações e registros 
funcionais e financeiros dos servidores/aposentados/pensionistas, inclusive das 
fases pré-admissionais, em todos os módulos

2.2.10 Permitir que os atos sejam gerados automaticamente, por meio de forma individual
(por servidor) ou coletiva (grupo de servidores), bem como permitir 
vinculação/parametrização com o cadastro funcional e financeiro, para geração de 
arquivo de movimentação para o Tribunal de Contas do Paraná, e demais 
execuções de cálculos para remuneração dos servidores.

2.2.11 Permitir que as atualizações cadastrais e demais registros funcionais sejam 
efetivados nos respectivos campos e eventos somente após o comando de 
efetivação do ato (confirmação), que ocorre após a sua publicação.

2.2.12 Permitir que os atos sejam armazenados por meio do próprio sistema de RH.

2.2.13 Permitir que o ato, após a efetivação, seja registrado no histórico funcional 
individual, por onde também poderá ser acessado.

2.2.14 Permitir que haja sinalização de que o ato tenha sido revogado ou anulado por 
outro ato, com a informação do número do ato revogatório ou anulatório.

2.2.15 Permitir que os atos sejam acessados por meio de recurso de pesquisa, com filtros 
por número do ato, nome e matrícula do servidor, tipo de ato (ex.: portaria, 
decreto, ...), assunto (ex.: adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, 
penalidade de suspensão, ...)

2.2.16 Permitir que a numeração dos atos sejam criadas e controladas pelo próprio 
sistema, de forma independente para cada ato e com sequencia iniciada por "1" a 
cada ano, podendo ser utilizada automaticamente de acordo com a geração dos 
atos ou mediante lançamento manual, quando o ato for emitido por outro sistema 
ou aplicativo.

2.2.17 Registrar o responsável por cada lançamento e operação: cadastro, alteração, 
consulta e exclusão de dados cadastrais; lançamento e estorno de eventos 
financeiros; geração e cancelamento de cálculos e relatórios; impressão de 
documentos diversos; etc.
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2.218 Permitir a consulta de logs por: campo, evento, operação, usuário responsável pelo
lançamento ou operação, servidor refente aos dados, data e hora do registro do log;
etc. Os logs deverão ser dispostos em relatórios (em tela e/ou impressos), com o 
conteúdo dos campos. 

2.2.19 Rejeitar os erros de lançamentos, indicando os valores, dados e limites permitidos 
em cada campo e evento.

2.2.20 Indicar erros operacionais em razão de ausência de dados ou de procedimentos 
antecedentes.

2.2.21 Permitir validações eletrônicas em nível hierárquico para as operações de 
inserções e alterações de valores e vantagens

2.2.22 Permitir a criação de relatórios personalizados, a partir das informações registradas
em cada uma das soluções especialista (folha, benefícios, recrutamento, cargos e 
salários, dentre outras)

2.2.23 Oferecer, no próprio sistema, por meio de acesso rápido, e em cada módulo, tela, 
campo e funcionalidade, orientações ao usuários para a adequação 
operacionalização, possibilitando a inclusão de novas orientações pelo usuário.

2.2.24 Permitir às entidades conveniadas a averbação de descontos na folha de pagamento
dos servidores, conforme critérios definidos pela área de recursos humanos.

2.2.25 Permitir ao servidor e gestores consultas de legislação, regulamentos e manuais 
inerentes à área de gestão de pessoas.

2.2.26 Permitir ao servidor e gestor realizar e consultar avaliações funcionais, conforme 
critérios definidos pela área de gestão de pessoas.

2.2.27 Permitir a consulta e o acompanhamento dos processos de promoções funcionais, 
conforme critérios definidos pela área de gestão de pessoas.

2.2.28 Permitir acesso a funcionalidades no portal por nível hierárquico e categoria 
funcional (permissões).

2.2.29 Possibilitar interface aderente a dispositivos móveis (celulares, tabletes, entre 
outros)

2.2.30 Permitir aos gestores, servidores e aos agentes de RH realizarem atividades 
rotineiras de recursos humanos por meio do Portal de Autoatendimento, com os 
recursos de Work Flow quando necessário, tais como: 
- consultas (holerites, histórico financeiro anual e por período, comprovante de 
rendimentos, férias, licença-prêmio, margem consignável, extrato de consignações 
e de contribuições previdenciárias, banco de horas, legislação, regulamentos, 
manuais...);
- atualização cadastral (dados pessoais, cursos, tempo de contribuição 
previdenciária em outros vínculos, declaração de bens e valores);
- requerimentos (auxílio-transporte, adiantamento de abono de natal, férias, 
licença-prêmio em pecúnia e em gozo, licença para tratamento de saúde, licenças 
em geral, ...);
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- procedimentos (avaliação de servidores, avaliação de qualidade do serviço, 
avaliação de ambiente de trabalho, enquetes, votações, processo de provimento de 
cargo, processo de remoção de servidor para outra entidade, órgão e unidade 
administrativa, processo administrativo disciplinar, inscrição em cursos e eventos, 
processos de promoção na carreira, justificativa de ausência, credenciamento de 
entidades conveniadas para consignação em folha de pagamento, suplementação 
orçamentária...)
Emissão de declarações de tempo de serviço; Declaração para comprovação de 
vínculo empregatício (conforme modelos pré definidos).

2.2.31 Permitir aos gestores, servidores e aos agentes de RH realizarem também por meio
dispositivos móveis compatíveis com IOS/Android as funcionalidades disponíveis 
no Portal de Autoatendimento.

2.2.32 Criação de relatórios, tabelas e gráficos, dinamicamente, mediante parâmetros.

2.2.33 Permitir gerar tabelas e gráficos a partir das informações contidas no banco de 
dados, possibilitando definir o formato do gráfico e fórmulas das dimensões.

2.2.34 Permitir disponibilizar os indicadores em portal de autoatendimento para que 
gestores possam acessar as análises de negócio, de acordo com o respectivo perfil 
de acesso.

2.2.35 Definir origem de dados para cada métrica e medida.

2.2.36 Medir e analisar performance de Direcionadores de Negócio / Indicadores de 
Performance.

2.2.37 Permitir acessar os detalhes das transações que geraram as informações 
consolidadas (drill down).

2.2.38 Permitir coletar e combinar informações (cadastrais e financeiras) de diferentes 
módulos do sistema e ainda cruzar com dados de outros sistemas e aplicativos.

2.2.39 Possuir controle de acesso às informações em diversos níveis - organizacional, 
unidade de negócio, perfil de acesso, usuário etc.

2.2.40 Possuir visões personalizadas por perfil de acesso / usuário.

2.2.41 Permitir em todas as análises (head count, turnover, movimentações e 
transferências, absenteísmo, férias e afastamentos, etc.) o cruzamento com as 
informações financeiras, de modo a extrair os respectivos custos e o quanto 
representam em relação ao seu próprio montante e às demais despesas, com o 
recurso Drill Down (Município, entidades, órgãos, unidades, cargos, servidor), 
gerando filtro mensal, anual e em períodos de meses e/ou anos.

2.2.42 Permitir a extração de diversos indicadores, que possibilitem acompanhar a 
evolução histórica e comparar, ao mesmo tempo, com outros parâmetros 
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predefinidos.
2.2.43 -Quantidade e porcentagem de funcionários por mês, idade, sexo, estado civil e 

escolaridade;
- Quantidade de funcionários – analítico
Porcentagem de funcionários por tipo de vínculo empregatício;
- Quantidade e porcentagem de Portadores de Necessidades Especiais – mensal e 
anual;
- Quantidade de funcionários por unidade da federação;
- Concentração de pessoal (%) de funcionários por cargo, departamento, unidade 
de negócio;
- Top 5 em quantidade de funcionários (Cargo, Departamento, unidade, centro de 
custo);
- Quantidade de funcionários por tempo de empresa

2.2.44 -TurnOver Geral e por entidade, órgão e unidade administrativa;
-TurnOver – Média Anual;
-TurnOver – tempo de empresa
-Quantidade de rescisão por tipo de demissão;
-Analítico – funcionários admitidos
-Análise Drill Down (empresa, unidade, cargo) de turnover;
-Índice de retenção
-Top 5 de TurnOver (por cargo, departamento, unidade e centro de custo);
-Relatório analítico de rescisão
-Porcentagem de rescisão por empregado / empregador;
-Porcentagem de rescisão no período de experiência;
-Porcentagem de admissão por vínculo empregatício.

2.2.45 -Quantidade e porcentagem de movimentações mensais por motivo (promoção, 
enquadramento, progressão, dissídio);
-Quantidade de transferência anuais por tipo (unidades, departamentos e centros de
custos);
-Analítico de transferências (entre empresas, departamentos, unidades, centro de 
custo, promoções);
-Top 5 de transferências em quantidade de funcionários (cargo, departamento, 
centro de custo e unidade);
-Top 5 de promoção em quantidade de funcionários (Cargo, Departamento, 
outros);
-Evolução média do salário por funcionário (valor e porcentagem);
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2.2.46 -Quantidade de funcionários de férias;
-Quantidade de dias de férias;
-Quantidade de funcionários afastados dentro do mês;
-Total de pessoas afastadas no mês;
-Quantidade de dias de afastamento no mês;
-Quantidade de funcionários afastados com mais de 15 dias ou com menos de 15 
dias;
-Análise da quantidade total de dias de afastamento e quantidade total de 
funcionários que estão afastados;
-Ranking de afastamento;
-Visão analítica férias e afastamentos;

-Porcentagem de afastamento por motivo

2.2.47 -Pagamentos e descontos;
-Custo e Porcentagem de folha, encargos e variação (bimestral, trimestral, 
semestral e anual), por tipo de verba (salário, adicional, auxílio...);
-Variação de remuneração por funcionário;
-Remuneração geral
-Porcentagem de componentes da remuneração
-Informações de encargos sociais
-Análise Drill Down (empresa, unidade, departamento) da remuneração;
-Ranking de remuneração;
-Top 5 de remuneração por cargo, departamento, unidade;
-Visão analítica de remuneração e encargos

2.2.48 -Obrigatórias e não-obrigatórias
-Total e Porcentagem da folha e variação (bimestral, trimestral, semestral e anual);
-Variação de consignações por funcionário;
-Quantidade de servidores por faixa de porcentagem de comprometimento da 
margem consignável;
-Porcentagem de componentes das consignações, em relação a cada entidade 
consignatária
-Análise Drill Down (total de consignações, entidade consignatária, código de 
consignação) da remuneração;
-Ranking de consignações, por servidor, por entidade consignatária e por código de
consignação;
-Top 5 de consignações por cargo, departamento, unidade;
-Visão analítica das consignações

2.2.49 -Porcentagem de horas extras (mensal, anual ou por período de meses ou anos), 
para a quantidade realizada e o valor pago;
-Variação de horas por funcionário;
-Quantidade e valor das horas extras;
-Ranking de horas extras (departamento, servidor);
-Visão analítica de remuneração e encargos
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2.2.50 -Variação mensal
-Variação semestral
-Variação anual

2.2.51 -Evolução do absenteísmo
-Principais causas de ausências no trabalho
-Absenteísmo – analítico
-Dias perdidos por ano
-% de absenteísmo – Top 10
-Evolução do absenteísmo médico (%)
-Índice de absenteísmo por tipo
-Média de dias de ausência
-Funcionários faltosos – Top 10

2.2.52 Permitir gráficos e tabelas sejam salvos em formato de imagem, pdf e excel.

Tabela 3 – Funcionalidades Comuns a Todos os Módulos

3 Recrutamento e Seleção

REQUISITOS FUNCIONAIS
2.3.1 Permitir ao operador deste processo executar comandos de criação e extinção de

cargos, funções e quantitativo de vagas, contendo campos que permitam informar
ao mínimo:  nº da vaga, Lei de criação/extinção, organograma, cbo, código de
controle do SIAP, campo para informar o servidor que ocupa a vaga e indicação
se a mesma está livre, ocupada ou extinta, carga horária e tipo de provimento.

2.3.2 Parametrização das vagas, cargos e funções de acordo com as tabelas,  níveis e
referências cadastrados no Módulo Folha de Pagamento, processo Tabelas Salariais

2.3.3 Permitir a parametrização das vagas, mesmo entre CNPJ distintos, preservando o
histórico desde a nomeação do servidor à vacância.

2.3.4 Permitir aos gestores e ao RH solicitar e executar regras de alçada de solicitação e
aprovação (work flow) de provimento de vagas via Portal de Autoatendimento.

2.3.5 Possibilitar emissão de relatórios por meio de filtros, tais como por organograma,
cargo, tipo de vaga, livre ou ocupada e outros.

2.3.6 Permitir a divulgação de vagas no portal interno de servidores e no portal externo
de candidatos (página do candidato na web site oficial do Município)

2.3.7 Possibilitar a importação de dados cadastrais de candidatos inscritos em concursos
públicos quando realizados por empresas terceirizadas

2.3.8 Permitir o aproveitamento dos dados do candidato aprovado no processo seletivo
para uso no processo de "admissão"

2.3.9 Permitir  visualizar  a  inscrição  do  candidato,  seus  dados  e  status  no  processo
seletivo  como  inscrito,  desistente,  aprovado/reprovado,
classificado/desclassificado, nomeado.
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2.3.10 Permitir marcar candidatos como "reserva de vagas, diligências, judicial, recurso"
e outras marcações/observações a critério da área de recrutamento e seleção.

2.3.11 Permitir personalização de mensagens de comunicação (e-mails, recados no portal
e afins) com candidato específico ou grupo de candidatos

2.3.12 Permitir a busca na "página do candidato", na web site oficial do Município, pelo
candidato  sobre  sua  participação  no  processo  (aprovado/reprovado,  nº  de
colocação, nomeação e afins)

2.3.13 Permitir  o  cadastramento  de  novos  servidores  (estagiários,  comissionados,
estatutários e afins), aproveitando automaticamente as informações do candidato,
quando houver. Campos para indicação de data de nomeação, posse e exercício,
organograma, local de trabalho e afins. Permitir também a atualização manual de
dados e informações.

2.3.14 Possibilidade de cadastro de funcionários com foto, bem como esta ser visível em
várias rotinas do sistema quando tratar do servidor.

2.3.15 Permitir a parametrização do cargo/função indicados na admissão com as tabelas
salariais, nº de vagas à ser ocupada e carga horária de forma automática com os
demais módulos, como Folha de Pagamento

2.3.16 Possibilitar campos suficientes para inserção de diversos dados cadastrais, como
dependentes,  especializações,  e  demais  dados  de  rotina  funcional  que  não
aproveitados do processo candidato

2.3.17 Permitir recurso de busca de pessoas (candidatos e nomeados) com vários filtros
(palavra-chave, área de atuação, idioma, sexo, raça, escolaridade, estado, cidade,
idade, deficientes e afins)

2.3.18 Permitir  recurso  de  busca  de  servidores  nomeados  com  vários  filtros  (cargo,
organograma, escolaridade, sexo, raça, deficiente e afins)

2.3.19 Permitir recurso para demonstrar o custo com as admissões por organograma e/ou
por  cargo,  incluindo  todos  os  tipos  de  contratação  (estagiário,  estatutário,
temporário, aprendiz, comissionados e afins)

2.3.20 Permitir identificar se o candidato é ex-servidor
2.3.21 Demonstrar  via portal  painel de indicadores de Recrutamento e Seleção para o

gestor da área.
2.3.22 Extrair  relatórios  nos  layouts  do  Tribunal  de  Contas  do  Paraná,  para  fins  de

prestação de contas dos processos seletivos e das admissões no SIAP/TCE-PR

2.3.23 Possibilitar a flexibilização de campos e informações, de acordo com as obrigações
legais e interesses/necessidades do gestor de RH, bem como a possibilidade de
cruzamento de informações completas entre os módulos

Tabela 4 – Recrutamento e Seleção

4 Gestão de Carreiras
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REQUISITOS FUNCIONAIS
2.4.1 Capacidade  de  edição  de  formulários  padronizados,  podendo  ser  diferenciados

estruturalmente
2.4.2 Capacidade de ter processo com uma etapa ou mais, com gestão de datas e prazos

2.4.3 Capacidade de Cadastro de Metas pelos gestores nas unidades

2.4.4 Capacidade  de  cadastro  de  Comissões  para  as  avaliações  pelos  gestores  nas
unidades

2.4.5 Capacidade de avaliações online, por impressão do formulário ou ainda as duas
hipóteses concomitante, à critério da Administração, de forma individualizada

2.4.6 Capacidade de geração de notas por média aritmética ou ponderada

2.4.7 Capacidade de geração de relatórios,  estatísticas, arquivos txt,  e etc.,  de acordo
com a necessidade do órgão de gestão de pessoas

2.4.8 Capacidade de interpor recursos interpostos em face das notas/avaliação on-line.

2.4.9 Capacidade de disponibilização das notas integradas ao “Portal do Servidor” para
visualização do servidor

2.4.10 Capacidade  de  abertura  de  processo  específico  de  acompanhamento  para  as
avaliações abaixo da média

2.4.11 Capacidade de manter histórico dos processos

2.4.12 Capacidade de verificação de ausências para elaboração de atos de prorrogação

2.4.13 Capacidade  de  geração  de  formulários  de  prorrogação,  conforme  os  atos
elaborados

2.4.14 Capacidade de verificação dos requisitos básicos das promoções

2.4.15 Capacidade de declaração de exercício das funções on-line

2.4.16 Capacidade  de  geração  de  relatórios  para  fins  de  elaboração  de  editais  e/ou
decretos, conforme necessidade dos órgãos de gestão de pessoas

2.4.17 Capacidade de geração de relatórios,  estatísticas, arquivos txt,  e etc.,  de acordo
com a necessidade do órgão de gestão de pessoas

2.4.18 Capacidade de cálculo de custo orçamentário
2.4.19 Capacidade de edição de Editais e/ou Decretos de Promoção por meio do controle

de servidores aptos para o processo
2.4.20 Capacidade de verificação dos requisitos específicos da promoção

2.4.21 Capacidade de ferramenta de envio pelo Portal do Servidor de protocolo on-line e
com envio de documentos digitalizados
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2.4.22 Criação de gerenciamento do processo, com alteração de prazos, pontuação, entre
outros

2.4.23 Capacidade de gerenciamento do banco de pontuação
2.4.24 Capacidade de verificação dos requisitos específicos da promoção

2.4.25 Capacidade de realização de testes, com as tarefas: - inscrição on-line; cadastro de
provas, locais de provas, currículos, etc; - geração de listas de presenças; emissão
de cartão de identificação

2.4.26 Capacidade  de  ferramenta  de  envio  pelo  Portal  do  Servidor  de  currículo  com
documentos  digitalizados  ou  de  documentos  comprobatórios  de  atendimento
requisitos

2.4.27 Capacidade de gerenciamento do processo, com alteração de prazos, pontuação,
entre outros

2.4.28 Capacidade de verificação dos requisitos específicos da promoção

2.4.29 Capacidade de administrar  as notas das avaliações de desempenho, conforme a
legislação vigente

Tabela 5 - Carreiras

5 Saúde Ocupacional

REQUISITOS FUNCIONAIS
2.5.1 Permitir  o  cadastramento,  recadastramento  e  cancelamento  de  empresas

terceirizadas,  quando  no  exercício  das  atividades,  para  emissão  de  relatórios  à
critério da DSO. Permitir assinatura de documento por terceiros através de senha. 

2.5.2 Possibilitar  a  emissão  e  consulta  da  Notificação  de  Acidente  do  Trabalho;
possibilitar o encaminhamento da Notificação ao Médico do Trabalho; possibilitar
que o médico do trabalho encaminhe a Notificação para Investigação do Acidente
do  Trabalho  e  Avaliação  de  Nexo  Causal.   Possibilitar  a  emissão,  controle  e
cancelamento de documento denominado "Investigação do Acidente do Trabalho".
Possibilitar  a  emissão,  controle  e  cancelamento  de  documento  denominado
"Avaliação de Nexo Causal". Possibilitar a emissão, consulta e cancelamento de
"Comunicação de Acidente do Trabalho". Possibilitar o controle, gerenciamento e
emissão de relatórios referentes a acidente do trabalho por: data, lotação, cargo,
função, cid, idade, período de afastamento, tipo de CAT, tipo de acidente (típico,
ler/dort,  trajeto,  pair,  outros),  e  combinações  desses  parâmetros  com  outros
disponíveis  no  sistema.  Geração  de  gráficos.  Possibilitar  o  direcionamento  ao
órgão de custeio (CAAPSML) de todas as informações (pré-selecionadas).
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2.5.3 Controle de absenteísmo com estatísticas correspondentes, indicando motivos de
afastamento / ausência: por servidor, por idade, por sexo, por lotação, se estável ou
em estágio probatório, cargo, função, em dias específicos (DSO informa a data
para pesquisa e emissão de relatório), tipo de afastamento (por licença prevista no
estatuto  ou  falta  injustificada),  quantidade  de  servidores  afastados  no  período,
departamento com maior número de afastamentos; cargo com maior número de
afastados  Possibilitar  o  cruzamento  de  informações  para  cálculo  do  custo  do
servidor afastado.

2.5.4  Permitir a criação, emissão e arquivamento de relatórios e documentos criados
pela Diretoria de Saúde Ocupacional

2.5.5 Permitir  a  solicitação  de  agendamento  de  visita  dos  técnicos  de  segurança  e
medicina, quando a autoridade responsável julgar necessária. Permitir a emissão de
relatório de visita técnica.

2.5.6 Permitir  o  atendimento  e  controle  ambulatorial,  com  emissão  de  pedidos  de
exames  e  atendimento  médico,  emissão  de  solicitações  de  informações  ao
médico/profissional  assistente.  Permitir  o  lançamento  de  informações  de
atendimento e armazenamento das mesmas.

2.5.7 Possibilidade de parametrização dos dados da Ficha do Funcionário/ Paciente, que
deverá  conter  seu  histórico  médico  (Prontuário  Médico),  conforme  resolução
vigente  e  certificação do CFM. Possibilitar  a  emissão de relatório denominado
"Encaminhamento ao Órgão Previdenciário (CAAPSML)", contendo informações
do  prontuário  e  do  histórico  de  agendamentos  e  atendimentos  em  documento
único. 

2.5.8 Permitir o acesso de terceiros ao prontuário médico do servidor através de senha e
autorização. Informação de todos os usuários que acessarem o prontuário médico
dos servidores.  Possibilitar  a vista ao documento "Perícia Oficial" emitido pela
terceirizada. 

2.5.9 Permitir  a  emissão do documento "Perícia  Oficial"  por  funcionário de empresa
terceirizada.  Permitir  a  parametrização dos  dados do servidor  (matrícula,  nome
completo,  órgão de lotação e horário de trabalho)  para emissão do documento.
Permitir  que  conste  no  documento  o  horário,  data  de  emissão  e  profissional
responsável. 

2.5.10  Permitir  o  controle  de  exames  periódicos  (vencidos  e  a  vencer)  por  servidor,
órgão,  lotação,  cargo,  faixa  etária.  Permitir  o  armazenamento  de  histórico  de
exames realizados. Encaminhamento de servidores para exames laboratoriais e não
laboratoriais,  além de  convocação  para  consultas  médicas.  Registro,  controle  e
elaboração do PCA. 
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2.5.11 Parametrização do controle de acesso ao sistema, com diferentes perfis, levando
em conta a confidencialidade das informações.

2.5.12 Possibilitar a emissão de relatórios mensais e anuais de acordo com a legislação
vigente sobre medicina do trabalho

2.5.13 Emissão e controle de validade e vencimento de ASO.

2.5.14 Possibilitar  a  parametrização  de  dados  diversos  para  emissão  do PCMSO,  tais
como dados funcionais, dados constantes no PPRA, e outros dados. 

2.5.15 Registro, controle e gestão das ações que promovem a saúde dos servidores.

2.5.16 Registro, controle e gestão da ergonomia.

2.5.17 Registro das vacinas e das campanhas de cuidado com a saúde e qualidade de vida.

2.5.18 Registro do exame demissional e registro do parecer médico, emissão do ASO

2.5.19 Registro dos  Atestados Médicos (perícia)  e  integração com o sistema de ponto
eletrônico  para  justificativa  automática  de  ausências  ao  serviço  e  com  outros
módulos  do sistema (avaliação funcional,  promoção,  vale-transporte,  benefícios
diversos)

2.5.20 Possibilidade de digitalizar e armazenar (anexar) documentos diversos na Ficha do
Colaborador (Prontuário Médico), para visualização no próprio sistema.

2.5.21 Registro do exame de mudança de função, registro do parecer médico, emissão do
ASO

2.5.22 Possibilitar alerta dos exames quando o servidor muda de função.

2.5.23 Registro  dos  servidores  afastados:  motivo,  data  de  início,  data  final,  contatos,
atendimentos etc.

2.5.24 Registro do exame de retorno ao trabalho, registro do parecer médico, emissão do
ASO.

2.5.25 Acompanhamento e registro dos servidores que retornaram de afastamentos com
trabalho restrito.

2.5.26 Acompanhamento e registro dos servidores que retornaram de afastamentos com
mudança de função.

2.5.27 Convocação,  gestão,  registro  de exames para indivíduos ou grupos específicos,
como: exames periódicos por cargo, local de trabalho, faixa etária, sexo; exames
admissionais  por  cargo,  ordem  de  classificação,  unidade  organizacional
requisitante,  turno de trabalho; exames demissionais;  e perícias de licença para
tratamento de saúde, por prazo de afastamento, frequência de afastamento, tempo
acumulado de afastamento em determinado período,  tipo de patologia,  local de
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trabalho, cargo e outros.
2.5.28 Permitir  a  definição  de  parâmetros  com as  variáveis  a  serem consideradas  na

ordenação  de  convocados  para  exame  médico  periódico  e  para  atendimento
odontológico,  como  idade,  risco  ocupacional,  presença  de  patologias,  função
exercida, lotação, dentre outras.

2.5.29 Permitir a emissão de Laudo de aptidão e Laudo de compatibilidade para portador
de deficiência, em conformidade com o grau de deficiência aceitável para o cargo

2.5.30 Permitir  a solicitação e  resultado de exames complementares e a retificação de
exame médico admissional e periódico.

2.5.31 Possibilitar a marcação de retornos após exame médico admissional e periódico,
perícia  médica,  atendimento  psicológico,  atendimento  do  assistente  social,
atendimento de ergonomia.

2.5.32 Registro,  controle  e manutenção de exames específicos  para Voz (Programa de
Voz), regulamentado pelo NR-17.

2.5.33 Registro e controle do PCD (Pessoas com Deficiência): revisar PCD, receber laudo
do candidato e avaliar se há ou não enquadramento na cota.

2.5.34 Permitir  a  manutenção  de  tabelas  auxiliares,  como por  exemplo,  CID,  exames
médicos, exames odontológicos.

2.5.35 Permitir o cadastramento de médicos, dentistas e psicólogos diversos, que estejam
sujeitos  à  emissão  de  atestados  de  afastamento  do  trabalho  aos  servidores
municipais, com dados pessoais e profissionais diversos, especialmente o número
de registro no respectivo conselho de classe.

2.5.36 Permitir  a emissão de relatórios estatísticos por tipo de doença,  causa possível,
médico/dentista/psicólogo assistente e sua especialidade, observando-se todos os
servidores ou filtrando por dados pessoais (exemplo: idade e sexo) e funcionais
(exemplo: cargo e local de trabalho)

2.5.37 Permitir a emissão de atestado de perícia e demais atos para concessão, retificação,
cancelamento  e  prorrogação  de  licença  para  tratamento  da  própria  saúde  e  de
pessoa  da  família,  em  conformidade  com  os  diagnósticos  e  recomendações
médicas ou odontológicas e com os critérios previamente estabelecidos.

2.5.38 Permitir a emissão de laudos de invalidez de servidor ou de seu dependente e de
doença  constante  no  rol  para  isenção  de  imposto  de  renda  e  para  redução  de
contribuição previdenciária.

2.5.39 Permitir  a  concessão,  manutenção,  revisão  e  controle  de  licença  médica,
odontológica, psicológica e por motivo de doença em pessoa da família.

2.5.40 Permitir  o  controle  de  licença  médica  para  servidores  admitidos  em  caráter
temporário ou por recrutamento amplo, custeada pelo INSS.

2.5.41 Possibilidade  de  criação  e  registro  de  questionários  para  diversas  finalidades
relativas à gestão de políticas de saúde ocupacional.
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2.5.42 Possibilidade de criação e registro de questionários.
2.5.43 Permitir  a  marcação  e  controle  de  atendimento  psicológico,  serviço  social,

programa de ergonomia, intercorrência médica.
2.5.44 Permitir o registro de encaminhamento do atendido a outros profissionais da saúde

ocupacional ou a profissionais externos.
2.5.45 Permitir a pesquisa e consulta “on-line” a prontuário.
2.5.46 Permitir  consultas  e  emissão  de  relatórios  a  partir  dos  diversos  campos  e

formulários do sistema, a critério do usuário.
2.5.47 Todos os registros deverão ser armazenados em histórico.
2.5.48 Permitir a integração com o módulo de benefícios, licenças, folha de pagamento,

promoções, treinamento, para compartilhamento de informações.

2.5.49 Permitir  o  cadastramento,  recadastramento  e  cancelamento  de  cadastro,  para
controle dos Cipeiros e demais comissões de segurança.

2.5.50 Permitir  o  atendimento  integral  à  NR5 (tais  como,  Eleição  da  CIPA,   Eleição
extraordinária,  Cadastro  e  gerenciamento  da  comissão  eleitoral,  Controle  do
período  de  mandato  da  CIPA  (Membros  titulares  e  suplentes);  Controle  do
processo eleitoral; Atas de eleição; Atas de posse; Atas de reuniões, Cronograma de
calendário anual de reuniões; Gerenciar plano de trabalho; Metas; Cadastramento e
emissão de relatórios de prioridades e ações; Cadastro, controle e gerenciamento
de treinamento para os membros da CIPA;

2.5.51 Permitir o cadastramento e gerenciamento de todos os EPÍ´s e EPC´s necessários
com  suas  especificações  técnicas,  cadastramento  de  EPIs  indicados  por
cargo/função.  Permitir  a  geração  e  emissão  de  pareceres  técnicos  relativos  a
avaliação dos equipamentos em processo licitatório. Gerenciar a data de validade
dos EPIs e data de validade dos C.As

2.5.52 Permitir o cadastramento de controle de entrega e devolução de EPI e EPC por
servidor e por órgão, com registro de Certificado de Aprovação (CA), conforme
legislação vigente. Permitir o controle de custo, consumo, estoque, distribuição e
utilização e prazo de validade dos equipamentos de proteção. Permitir a avaliação
da  eficiência  e  eficácia  dos  procedimentos  adotados  pelos  responsáveis  pelo
controle, compra, distribuição e utilização dos EPIs e EPCs. 

2.5.53 Permitir  a  inclusão  de  dados  referentes  às  avaliações  ambientais  realizadas:  1)
Identificação do local avaliado (endereço, bairro, telefone, dentre outros). 2) Dados
funcionais (cruzar com dados do RH). 3) Atividades desenvolvidas no local.  4)
Caracterização da edificação (área interna e externa, QDL, extintores, saídas de
emergência,  vasos de pressão, equipamentos de radiografia, etc). 5) Mobiliários
utilizados (possibilidade de inclusão por setor) 6) Responsável pelas informações
prestadas durante reconhecimento e avaliação de riscos. 7) Avaliação ambiental
possibilitando a inclusão de dados como: a) a sua identificação; b) a determinação
e  localização  das  possíveis  fontes  geradoras;  c)  a  identificação  das  possíveis
trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho; d) a
identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; e)
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a caracterização das atividades e do tipo da exposição; F) os possíveis danos à
saúde relacionados aos riscos identificados; h) a descrição das medidas de controle
já  existentes  e  as  propostas.(resultado  das  avaliações  ambientais  por  risco
reconhecido nos  setores  de  trabalho,  com possibilidade  de  parametrização para
comparação  com  os  limites  de  tolerância  estabelecidos  na  NR  09,  NR  15  e
ACGIH) e Medidas de controle (existentes e propostas). 8) Avaliação dos riscos
existentes por cargo e função. 9) inventário de produtos químicos 10) Inventário de
EPIs e EPCs disponibilizados.

2.5.54 Permitir a geração e emissão de PPRA por local de trabalho possibilitando incluir
os dados armazenados no processo de Higiene Ocupacional. Armazenamento de
informações a respeito de procedimentos adotados na elaboração do documento
(exemplo:  Introdução;  Objetivo;  Aspecto  legal;  Responsabilidades;  Registro,
Manutenção e Divulgação do PPRA; Riscos ambientais; Estratégia e metodologia
de  ação;  Metodologia  aplicada  na  coleta  de  dados;  Medidas  de  controle,
Parâmetros  normativos  utilizados;  Responsáveis  pela  execução  do  PPRA;
Responsáveis  pela  elaboração  do  PPRA  -  com  campo  para  assinatura;
Recomendações técnicas de segurança e saúde ocupacional; Cronograma de ações;
Considerações técnico-legais; Considerações finais.) - com possibilidade de edição
a cada novo documento. Geração e emissão de PPRA nos formatos word, pdf, txt.

2.5.55 Permitir o armazenamento das análises referentes aos locais de trabalho e cargos e
funções  (a  verificar  pelo  técnico)  avaliados  no  item  de  Higiene  Ocupacional
referentes a Insalubridade e Periculosidade conforme NR 15 e NR 16. 

2.5.56 Permitir a geração e emissão de documentos de segurança do trabalho com base
nos dados armazenados (Higiene Ocupacional e Insalubridade e Periculosidade e
outros da Saúde) nos formatos word, pdf, txt. Emissão de LIP, LTCAT, PCMAT,
AET,  PPR,  PCA,  dentre  outros,  com possibilidade  de  distinção de  Introdução;
Objetivo; Aspecto legal; Responsabilidades; Registro, Manutenção e Divulgação;
Riscos  ambientais;  Estratégia  e  metodologia  de  ação;  Metodologia  aplicada  na
coleta  de  dados;  Medidas  de  controle,  Parâmetros  normativos  utilizados;
Responsáveis pela  execução;  Responsáveis  pela  elaboração  -  com campo para
assinatura;  Recomendações  técnicas  de  segurança  e  saúde  ocupacional;
Cronograma  de  ações;  Considerações  técnico-legais;  Considerações  finais,
Conclusão) - com possibilidade de edição a cada novo documento

2.5.57 Permitir  a  elaboração  e  geração  do  mapa  de  risco  por  setor/  local/  secretaria/
autarquia/fundação - a ser gerado por cada secretaria/autarquia/fundação.

2.5.58 Permitir a elaboração e geração de informações para o E-social
2.5.59 Permitir a elaboração e geração de relatórios de visitas de inspeção. 

2.5.60 Permitir o controle de extintores; Controle e Gestão de brigadas de incêndio;

Tabela 6 – Saúde Ocupacional

6 Folha de Pagamento
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REQUISITOS FUNCIONAIS
2.6.1 Permitir  definição  de  estruturas  organizacionais  para  agrupamentos  diversos  de

servidores (estabelecimentos, departamentos, centros de custo/resultados, natureza
profissional, órgãos responsáveis, sindicatos)

2.6.2 Flexibilidade para criação de campos personalizados.
Ex: fumante/não fumante; e-mail pessoal, linha de negócio.

2.6.3 Permitir a criação de diversos tipos de folha de pagamento e em datas diversas
(mensal, férias, simulação de férias, 13º salário, rescisão, rescisão complementar,
folha  semanal,  adiantamento  quinzenal,  abono  sem gozo  de  férias,  recesso  de
estagiário,  outros tipos de folhas de pagamento),  a critério da administração de
pessoal, independente do fornecedor da solução e da área de TI.

2.6.4 Permitir  a  criação  dos  diversos  tipos  de  eventos  de  proventos,  descontos,
demonstrativos  e  intermediários,  de  acordo com a  legislação pertinente,  com a
possibilidade de definição das respectivas fórmulas de cálculo, independente do
fornecedor da solução e da área de TI.

2.6.5 Permitir  a  vinculação  de  determinados  cálculos  a  grupos  homogêneos  de
servidores (por empresas, estabelecimentos, sindicatos, horários, cargos, naturezas
profissionais,  centros  de  custo/resultado,  departamentos,  em  situação  atividade
normal, férias, afastamento, rescisão), independente do fornecedor da solução e da
área de TI.

2.6.6 Permitir ao agendamento do cálculo mensal de forma que a execução ocorra de
forma automática.

2.6.7 Calcular pagamento de adiantamentos (com parametrização dos valores a serem
pagos) e antecipações, por exemplo, 13º Salário.

2.6.8 Registrar e calcular adicionais salariais (fixos e variáveis), gratificações, comissões
e incorporações. Deverá estar preparado para controlar e pagar eventos mensais e
eventuais.

2.6.9 Compor as bases de Cálculo para descontos mensais (INSS, IR, FGTS, Limite
Constitucional  de  Remuneração,  etc.),  de  acordo  com  as  incidências  de  cada
Vencimento/ Desconto;

2.6.10 Parametrização  para  o  pagamento  do  13º  levando-se  em  conta:  Pagamento
parcelado e diferentes regras de cálculo de acordo com o regime de trabalho.

2.6.11 Parametrização  para  o  pagamento  do  13º  levando-se  em  conta:  Pagamento
adiantado

2.6.12 Parametrização  para  o  pagamento  do  13º  levando-se  em  conta:  Permitir  em
diferentes dias do mês o adiantamento de diferença do 13º salário e adiantamentos
individuais.
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2.6.13 Simular, calcular, controlar, mensurar e evidenciar as obrigações por competência,
decorrentes  de  benefícios  a  empregados,  tais  como,  13º  salário,  férias,  licença-
prêmio, etc,  atendendo as disposições da Portaria nº 548/2015 da Secretaria do
Tesouro Nacional - STN.

2.6.14 Efetuar cálculo e reembolso de faltas e atrasos descontados indevidamente com
possibilidade de emissão de estorno de empenho para sistema contábil.

2.6.15 Cálculo retroativo do pagamento (negociações salariais, etc.), com a geração das
devidas complementações ou devoluções, com possibilidade de acréscimo de juros
e correção monetária para cálculo, podendo ser feito para um empregado ou todos,
devendo  permitir  parametrização  de  fórmulas  diversas  e,  ao  final  gerar  folha
complementar.

2.6.16 Permitir  simular/calcular  rescisão nas  suas  diversas  modalidades,  considerando:
Integração com todas as unidades que subsidiam de informações para crédito e
débito de valores quando das rescisões (Ex: patrimônio, transportes, Benefícios,
etc.)

2.6.17 Efetuar  cálculo  automático  do  pagamento  de  salário  proporcional  para  os
admitidos  e  desligados  durante  o  mês,  bem  como  às  licenças  e  afastamentos,
considerando todas as vantagens e descontos inerentes, possibilitando o controle de
verbas não pagas (falecimento e outros) e pagamento por meio de alvará judicial.

2.6.18 Gerar movimento da Folha de Pagamento por empregado, identificando o centro
de custo / setor, os vencimentos e os descontos para serem processados no módulo
contábil.

2.6.19 Cálculo e registro por servidor da Contribuição Sindical por Categoria Profissional,
com a possibilidade de cadastramento de isenções.

2.6.20 Opção  para  estabelecer  quais  valores  incidirão  na  RAIS,  FGTS,  INSS,  IR,
CAAPSML, etc.

2.6.21 Permitir  cálculo  individualizado  em  atendimento  a  determinação  judicial  e/ou
outras situações.

2.6.22 Permitir a definição da quantidade de dias, por tipo de estabilidade (acidente de
trabalho, CIPA, DOENÇA, maternidade,  representante sindical)  e por sindicato,
independente do fornecedor da solução e da área de TI.

2.6.23 Permitir a definição da classificação de PCD por tipo (reabilitado, física, auditiva,
visual, mental, múltipla), independente do fornecedor da solução e da área de TI.

2.6.24 Permitir o cadastro e vínculo de dependentes aos servidores, possibilitando definir
o  tipo  de  dependência  (IR,  Salário  família,  benefícios,  outros  tipos  de
dependências),  independente  do  fornecedor  e  da  área  de  TI.  Calculando  as
respectivas vantagens e descontos relacionados.
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2.6.25 Registro  dependentes/  vinculados  legais,  informando  dependência  INSS,  IR,
RPPS,  Salário  Família,  Auxílio  Creche  e  Seguro  de  Vida,  Plano  de
Saúde/Odontológico etc., com possibilidade deste ser diferente do titular.

2.6.26 Permitir a definição dos diversos tipos de cálculos de pensão alimentícia (valor
fixo, percentual sobre o bruto, percentual sobre o líquido oficial, percentual sobre o
líquido geral, dentre outros critérios de cálculos), independente do fornecedor da
solução e da área de TI.

2.6.27 Manter cadastro dos pensionistas, com dados pessoais, endereço, dados bancários,
processos  de  cálculo  e  outros  que  forem  necessários  ao  seu  processamento  e
controle, devendo ainda possibilitar o armazenamento de documentos.

2.6.28 Calcular  e  controlar  descontos  de  Pensão  Alimentícia  e  gerar  arquivos  para
transmissão para os bancos, no layout adequado.

2.6.29 Permitir criação e alteração das tabelas de encargos do servidor (IRRF, Previdência
ao  RPPS  -  CAAPSML  e  INSS)  pela  área  de  administração  de  pessoal,
independente do fornecedor e da área de TI.

2.6.30 Permitir  criação  e  alteração  das  tabelas  de  encargos  patronais  (SAT,  INSS,
CAAPSML,  FGTS,  SESEI,  SENAI,  SEBRAE,  FORÇA  AÉREA,  INCRA,
SALÁRIO EDUCAÇÃO) pela área de administração de pessoal, independente do
fornecedor e da área de TI.

2.6.31 Permitir  o  cadastramento  e  controle  do servidores  isentos  de  tributação (IRRF,
CAAPSML,  INSS...),  bem  como  a  aplicação  de  percentuais  diferenciados  por
categoria, entidade e/ou faixa de remuneração, conforme dispuser a legislação.

2.6.32 Permitir  a  exportação  e  importação  de  informações  referentes  às  obrigações
sociais,  com suas  respectivas  atualizações,  determinada  pelo  Governo  Federal,
Governo  do  Estado  do  Paraná  como:  GFIP/GRFC,  GPS  (INSS),  Salário
contribuição (INSS), DARF (IRRF), CAGED, IN86, CAT, RAIS, DIRF, MANAD,
E-SOCIAL, CONTRIBUIÇÕES PARA CAAPSML, informações  aos Ministério
da  Previdência  (SIPREV,  COMPREV  e  SISOB)  e  TCE-PR  (SIM-AM,  SIM-
AP,SIAP), entre outras.

2.6.33 Manutenção nas tabelas de desconto: criação ou extinção de faixas, manutenção
etc. (data de início e vigência). Ex: INSS, IR etc.

2.6.34 Permitir  a  reutilização  das  informações  cadastrais  do  candidato  aprovado  no
Módulo Recrutamento e Seleção.

2.6.35 Permitir  a  emissão  dos  documentos  admissionais  (Contrato  de  trabalho  e
experiência,  declarações  e  autorizações,  tais  como  fichas  dos  dependentes  de
salário  família,  opção  do  vale  transporte  e  imposto  de  renda,  dentre  outros),
permitindo  alterações  de  conteúdo  conforme  necessidade  da  empresa,
independente da área de administração de pessoal e da área de TI.

2.6.36 Permitir o cadastro manual das informações necessárias para a admissão.

2.6.37 Permitir  o  gerenciamento  do  histórico  de  todas  as  alterações  cadastrais  dos
funcionários,  possibilitando  a  consulta  por  competência  (mês),  tais  como

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº. 10/2018 66

escolaridade, afastamento, situação, histórico salarial, modalidade de contratação
(horista/mensalista).

2.6.38 Permitir  o  registro  de  empregado  readmitido,  utilizando  os  dados  cadastrais  e
prontuário que o mesmo tinha quando era empregado;

2.6.39 Permitir  registro  de  admissões  especiais  sem  vínculo  empregatício,  como:
diretores,  conselheiros,  autônomos,  cedidos  de  outras  empresas  e  mão  de  obra
contratada.

2.6.40 Permitir a administração das férias controlando o período aquisitivo, período de
fruição, opção de adiantamento do 13º salário e abono pecuniário.

2.6.41 Permitir o parcelamento de férias em quantidade superior a duas parcelas.

2.6.42 Permitir  dias  de  férias  no  mesmo  mês  de  referência  referentes  a  períodos
aquisitivos distintos. Exemplo: 01 a 15 ref. Ao período 01 e 16 a 30 ref. Ao período
02.

2.6.43 Permitir  férias  individuais  e  coletiva,  bem  como  a  possibilidade  de  período
aquisitivo de férias semestral, com concessão de 20 dias de férias

2.6.44 Permitir que os valores referentes às férias sejam tratados de forma proporcionais
aos dias de férias de cada mês na folha mensal.

2.6.45 Permitir a definição das regras de cálculos de média de férias de acordo com o
sindicato, independente do fornecedor e da área de TI. Permitir o pagamento de
férias e 1/3 de férias em data fixa - ex. Pagar sempre no mês correspondente à
Admissão.

2.6.46 Permitir a geração dos relatórios de férias (aviso de férias, recibo de férias)

2.6.47 Permitir a antecipação do pagamento dos valores de férias.
2.6.48 Calcular a provisão de férias, por competência, considerando inclusive os reajustes

e as promoções, ajustando a provisão mensalmente a base atual.

2.6.49 Permitir recálculo de férias;
2.6.50 Efetuar controle de Período Aquisitivo de Férias, calculando o número de dias de

Férias em decorrência de faltas e afastamentos. Permitir o desconto fracionado de
férias - ex. Descontar um dia de férias.

2.6.51 Permitir geração e registro automático do novo período aquisitivo;
2.6.52 Controle  do  processo  de  gerenciamento  dos  períodos  aquisitivos  de  recesso de

estagiários.
2.6.53 Permitir todos os tipos de rescisão (RAIS)
2.6.54 Permitir manter o cadastro de rescisões de forma manual ou mediante fluxo de

aprovação
2.6.55 Permitir avisar à administração de pessoal, os servidores no ato da rescisão.

2.6.56 Permitir a geração das seguintes informações: Aviso prévio, Termo de Rescisão,
Homolognet.
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2.6.57 Emitir  relatórios  legais  para  quitação  da  rescisão  (ex.:  rescisão  de  contrato  de
trabalho, GRFC, contribuições para o INSS, salário desemprego, etc.).

2.6.58 Permitir o registro do desligamento com os seus respectivos motivos.
2.6.59 Permitir  o registro do término de contrato/mandatos  para não empregados (Ex:

Estagiários, Vereadores).

2.6.60 Permitir  o registro automático dos afastamentos a  partir  do módulo de saúde e
segurança ocupacional para fins de cálculos da folha de pagamento

2.6.61 Permitir  efetuar  o  cálculo  considerando  os  dias  de  afastamentos  (parte
empresa/previdência).

2.6.62 Permitir o registro de afastamento com ou sem vencimentos ou com vencimentos
proporcionais.

2.6.63 Registrar e manter atualizados os dados do período e motivos do afastamento.

2.6.64 Permitir  movimentações  de  servidores  (promoções,  progressões,  aumentos
salariais, transferências) com realização automática dos cálculos e lançamentos das
rubricas respectivas

2.6.65 Permitir que as movimentações sejam feitas mediante solicitação e aprovação em
portal  de  autoatendimento  de  com efetivação  da  movimentação diretamente  na
folha de pagamento.

2.6.66 Transferência de servidores entre empresas. (CNPJs distintos). Com possibilidade
de migração dos registros pessoais e funcionais.

2.6.67 Gerar arquivos para pagamento eletrônico de acordo com o layout disponibilizado
pela instituição bancária.

2.6.68 Emitir  aviso  de  pagamento/contracheque  por  empregado,  disponibilizar  esta
informação no Portal do Colaborador (conceito Autoatendimento).

2.6.69 Contracheque  deverá  informar  Bases  de  cálculos,  Saldo  FGTS,  descontos,
Benefícios, Consignações, etc.

2.6.70 O  Portal  do  Servidor  deverá  possibilitar  disponibilizar  a  emissão  dos
contracheques dos últimos cinco anos a emissão da 2ª via do contracheque.

2.6.71 Manter  cadastro  de  todos  os  códigos  de  vencimentos  e  descontos  contendo
descrição  completa,  descrição  resumida,  datas  de  início  e  fim  da  vigência  e
respectiva parametrização e alterações.

2.6.72 Manter  histórico  dos  pagamentos,  contabilizados  no  próprio  mês,  para  RAIS e
rendimentos pagos;

2.6.73 Permitir  o  cadastramento,  manutenção  e  controle  das  rubricas  de  pagamento  e
desconto  necessárias  ao  processamento  da  folha  de  pagamento,  com  registro
histórico por períodos de vigência.

2.6.74 Permitir o registro de atividades insalubres e/ou periculosas, indicando a data de
início e fim e percentual estipulado.
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2.6.75 Permitir,  caso  o  servidor  possua  mais  de  um vínculo,  o  tratamento  de  alguns
descontos  tendo  como base  a  remuneração ou os  proventos  totais  de  todos  os
vínculos (tetos salariais, imposto de renda, etc).

2.6.76 Permitir o cálculo automático do teto remuneratório constitucional a partir da soma
dos valores percebidos nos diversos vínculos do servidor, e lançar a retenção do
teto.

2.6.77 Permitir elaborar relatório de funcionários com diversos filtros (ativos, exonerados,
desligados, lotação, admissão, aniversariantes, etc) através de gerador de relatórios,

2.6.78 Emitir relatórios de folha de pagamento. Deve possibilitar que os relatórios sejam
impressos, gravados em PDF ou enviados para o WebSharing;

2.6.79 Calcular a provisão da licença prêmio por competência, considerando inclusive os
reajustes e as promoções, ajustando a provisão mensalmente a base atual.

2.6.80 Calcular  a  provisão  do  13º  salário  por  competência,  considerando inclusive  os
reajustes e as promoções, ajustando a provisão mensalmente a base atual.

2.6.81 Disponibilizar ferramenta que permita o registro de devolução de valores pagos
indevidamente, inclusive quando o servidor não possuir vantagens no mês. Integrar
tais registros com os sistemas contábil/orçamentário.
Disponibilizar ferramenta que permita o registro de devolução de valores pagos a
maior, possibilitando devolução por meio de lançamento no holerite. 
A  ferramenta  de  devolução,  deverá  permitir  a  integração  com  os  sistemas
orçamentário, contábil, tributário e financeiro.
Quando a competência a ser corrigida estiver no mesmo exercício do registro do
desconto  do  pagamento  ao  servidor,  este  deverá  ser  realizado  por  estornos  de
pagamento, liquidação e empenho, deste modo, o sistema de Recursos Humanos
deverá disponibilizar arquivo para integração com o sistema orçamentário/contábil.
 Quando a competência a ser corrigida estiver em exercício anterior ao desconto do
pagamento ao servidor, este deverá ser realizado por consignação no pagamento,
sendo esta consignação baixada pelo registro da receita orçamentária, sendo assim,
o sistema de Recursos Humanos deverá disponibilizar arquivo para integração com
os sistemas correlatos a fim de demonstrar que a contrapartida da devolução será
uma receita tributária.

2.6.82 Permitir exportar arquivo com valores de crédito salarial para os bancos (para fazer
o pagamento dos trabalhadores através do banco conveniado);

2.6.83 Permitir  exportar  arquivo com valores  de empenho de acordo com formato do
sistema contábil existente no município.

2.6.84 Permitir gestão de remuneração por Pontos, tabelas e Faixas Salariais.

2.6.85 Permitir a criação de tabela salarial
2.6.86 Permitir associar tabelas salariais a cargos / sindicatos e unidades da empresa.

2.6.87 Permitir realizar simulações de reajustes da tabela salarial.
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2.6.88 Possibilitar guardar histórico de tabelas salariais
2.6.89 Permitir tratar exceção, ou seja, ter funcionários que não estão atrelados a tabela

salarial.
2.6.90 Permitir alimentar a descrição resumida e detalhada de cada cargo
2.6.91 Permitir  a  utilização  de  Classe  do  cargo  para  fins  de  regras  específicas  de

pagamento/desconto e benefícios
2.6.92 Parametrização para aplicação do reajuste salarial por cargo, tipo de contrato, base

territorial ou servidores, com possibilidade de índices e datas diferenciadas.

2.6.93 Permitir que os gestores solicitem as transferências dos funcionários seguindo o
fluxo de aprovações e análises necessárias.

2.6.94 Permitir  que  o  gestor  faça  a  proposta  de  movimentação  e  siga  o  fluxo  de
aprovações e análises necessárias.

2.6.95 Portal  do  Gestor:  Movimentação  de  servidor  para  nova lotação  e/ou  centro  de
custo. Seguir fluxo de aprovação específico.

2.6.96 Portal do Gestor: Movimentação de servidor para substituição eventual ou aumento
de demanda de trabalho. Seguir fluxo de aprovação específico.

2.6.97 Portal  do  Gestor:  Movimentação  de  servidor  fora  da  política.  Seguir  fluxo  de
aprovação específico.

2.6.98 Permitir cadastrar contas orçamentárias nos padrões da contabilidade pública, com
indicação da entidade de custo, (empresa, departamento, estabelecimento, cargo,
servidor,  geral),  vinculação  com  organograma  organizacional  e  orçamentário,
manter  o  registro  histórico  de  alterações  de  cada  conta,  possibilitando  inativar
determinadas contas.

2.6.99 Permitir  fórmulas  de  cálculo  nas  contas  orçamentárias,  com  possibilidade  de
vincular eventos da folha de pagamento, outras contas orçamentárias, atributos de
servidores  e  médias  de  valores.  Assim  como  possibilitar  remeter  determinado
evento de folha de uma conta para outra vinculada

2.6.10
0

Permitir  agrupamento de despesas orçamentárias (salários,  benefícios,  encargos,
treinamento,  recrutamento,  desenvolvimento),  de  acordo  com  a  classificação
orçamentária (Institucional, Funcional, por Estrutura Programática, por Natureza e
Fonte)  e  integração  com  sistema  orçamentário/Contábil  a  fim  de  emissão
automatizada do empenho, liquidação e previsão de pagamento da despesa com
pessoal e encargos.

2.6.10
1

Planejamento de Head Count: Permitir o registro dos motivos de movimentações
(rescisões,  aumento  de  quadro,  transferências,  promoções)  no  planejamento
orçamentário.

2.6.10
2

Redutor de Férias com o objetivo de gerar uma visão de salário linear, a fim de
evitar  distorções  nas  análises  mensais  que  há  gozo  de  férias  nos
departamentos/áreas.
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Tabela 7 – Folha de Pagamento

7 Benefícios

REQUISITOS FUNCIONAIS
2.7.1 Permitir  o  cálculo,  controle  e  concessão  de  adicionais,  licenças,  auxílios,

gratificações,  abonos  e  demais  benefícios  e  vantagens,  conforme  parâmetros
legais,  constantes  na  legislação  municipal  e  federal,  possibilitando  a
compensação  com  tributos,  despesas  com  plano  de  saúde  e  prestações
habitacionais.

2.7.2 Permitir  parametrizar  perfil  de  elegibilidade  de  servidores,  dependentes  e
agregados para determinados benefícios, exemplo:
-  Assistência  Médica:  Todos  os  servidores  concursados  e  seus  dependentes
menores de 21 anos;
-  Auxílio-Alimentação:  valor  estabelecido  de  acordo  com  a  faixa  salarial,
preenchidas determinadas condições de tipo de vínculo e acúmulo de cargos.

2.7.3 Na definição da elegibilidade, permitir utilização de informações do cadastro do
servidor  e/ou  do  dependente  (cargo,  data  de  admissão,  situação  funcional,
unidade, salário). Com isto, permitir elegibilidade para um conjunto de cargos,
admissão maior que determinada data, idade entre determinadas faixas etárias.

2.7.4 Permitir  o  cadastro  de  fornecedores  de  benefícios  (empresas  de  transporte
coletivo,  profissionais  para  assistência  à  saúde,  hospitais,  farmácias,  clubes,
bancos, etc.)

2.7.5 Permitir  o  cadastro  de  tipos  de  benefícios  (assistência  a  saúde,  auxílio-
alimentação, seguro de vida, previdência, outros tipos)

2.7.6 Permitir vincular os benefícios aos servidores, dependentes, ou a ambos.

2.7.7 Permitir administrar o período de vigência do benefício.
2.7.8 Permitir administrar carência de inclusão no benefício e/ou cancelamento.

2.7.9 Permitir administrar a época e a frequência de concessão do benefício. Exemplo:
somente no mês de novembro de cada ano.

2.7.10 Permitir definir vários perfis de elegibilidade (inclusão, cancelamento, reativação,
suspensão) para cada benefício, tanto para o titular quanto para os dependentes.

2.7.11 Permitir ajustar de forma automática a data de inclusão no benefício para envio
ao fornecedor. Exemplo: admitidos até o dia 15 altera data para o dia 01 do mês
corrente. Admitidos após o dia 15, altera data para o dia 01 do mês seguinte.

2.7.12 Permitir criar campos adicionais no cadastro de benefícios para armazenamento
de informações específicas da empresa (personalização).
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2.7.13 Permitir  agendamento  (diário,  semanal,  mensal)  de  Movimentações  (Inclusão,
alteração,  cancelamento)  e  Geração  de  Arquivos  para  fornecedores,
automaticamente.  Na parametrização  do  agendamento,  deverá  ser  possível  ao
usuário  definir  filtros  (empresas,  cargos,  estabelecimentos,  centros  de  custos,
departamentos, vínculos empregatícios) das informações a serem geradas.

2.7.14 Permitir regras de restrição a determinados benefícios, de forma que se o servidor
tiver o benefício "A" não poderá ter o benefício "B" ou vice-versa.

2.7.15 Permitir  regras  de  paridade  a  determinados  benefícios,  de  forma  que  o
dependente  somente  possa  ter  o  benefício  se  o  servidor  também  tiver,  não
permitindo vincular o benefício ao dependente caso o servidor não o tenha.

2.7.16 Permitir regras de paridade com o servidor a determinados benefícios, de forma
que ele somente possa ter o benefício "A", se tiver previamente o benefício "B".

2.7.17 Permitir regras de movimentações automáticas, de forma que, para determinados
benefícios,  quando  o  servidor  se  tornar  elegível  ou  inelegível,  em  razão  da
admissão,  promoção,  transferências,  rescisão,  o  sistema  faça  as  devidas
movimentações  (inclusão,  alteração,  cancelamento)  de  forma  automática.  Este
procedimento  ficará  sujeito  à  confirmação  por  pessoa  encarregada,  antes  da
efetivação.

2.7.18 Permitir  regras  de  movimentações  manuais,  de  forma que,  para  determinados
benefícios,  quando  o  servidor  se  tornar  elegível  ou  inelegível,  em  razão  da
admissão, promoção, transferências, rescisão, as movimentações somente serão
feitas mediante lançamento manual pela área de benefícios ou pelo servidor pelo
portal de autoatendimento. Este procedimento ficará sujeito à confirmação por
pessoa encarregada, antes da efetivação.

2.7.19 Permitir parametrizar regras de exceção, que deverá ser confirmada por usuários
chave,  de  forma  que  determinados  benefícios  possam  ser  concedido  a
determinados  servidores/dependentes  mesmo  que  não  sejam  elegíveis  a  tais
benefícios.

2.7.20 Permitir parametrizar o local de entrega do benefício ou do cartão que representa
o benefício (cartão de saúde, vale refeição/ alimentação).

2.7.21 Permitir  gerar  informações  de  movimentações  (inclusão,  alteração  e
cancelamento) conforme o layout de cada fornecedor de benefício.

2.7.22 Permitir  importar  informações  de  movimentações  (inclusão,  alteração  e
cancelamento) e valores (descontos, coparticipação, etc.) a partir de determinado
arquivo TXT, conforme o layout de cada fornecedor de benefício, observado o
limite individual de margem consignável.

2.7.23 Permitir  o  lançamento  na  Folha  de  Pagamento  do  reembolso  (Assistência
Médica), demonstrando anualmente o valor reembolsado.
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2.7.24 Permitir o controle e gestão da utilização e do desconto das consultas médicas,
laboratoriais, hospitalares e de clínicas, por meio de guias de autorização de uso,
empenhada  em  dotação  orçamentária  específica,  emitida  pelo  “fornecedor
conveniado”,  demonstrando  mensalmente  o  valor  pago  e  coparticipação  do
usuário em folha de pagamento ou boleto bancário.

2.7.25 Permitir que os valores pagos para os conveniados e a coparticipação do servidor
sejam especificados no comprovante de pagamento.

2.7.26 Permitir  que  os  processos  de  cobrança  e  pagamento  de  fornecedores  sejam
informados por meio de arquivos parametrizáveis para cada fornecedor, gerados
ou importados pelo sistema.

2.7.27 Permitir  a  geração  de  arquivo  para  a  emissão  de  empenho  ou  ordem  de
pagamento dos fornecedores relativos aos benefícios.

2.7.28 Emissão de certidão por tempo de contribuição para fins de aposentadoria/abono
de permanência a partir de dados funcionais e financeiros, permitindo cadastros
históricos

2.7.29 Permitir  que os descontos na folha de pagamento do servidor,  que não forem
obrigatórios, estejam sujeitos ao controle automático de margem consignável, no
momento em que o fornecedor efetuar o lançamento para averbação, diretamente
portal de atendimento, que deverá ser autorizada pelo servidor por meio de senha
individual  ou,  no  caso  de  importação  de  arquivo  com  vários
servidores/lançamentos,  acompanhado  das  autorizações  dos  servidores
digitalizadas,  ficando  sujeito  a  validação  da  área  de  recursos  humanos.  Os
lançamentos  não  averbados  deverão  constar  de  arquivo  de  crítica,  com  a
indicação do motivo da rejeição pelo sistema (margem consignável insuficiente,
situação funcional incompatível com o lançamento, etc.)

2.7.30 Permitir que os descontos de consignados possam ser cancelados pelo fornecedor
responsável ou pela área de recursos humanos.

2.7.31 Permitir que os fornecedores e a área de recursos humanos consultem e gerem
documentos e arquivos parametrizáveis pela área de recursos humanos, referentes
aos  descontos  e  programação  de  parcelas  lançados,  pendentes,  cancelados,
descontados e repassados.

2.7.32 Permitir  que  os  servudores  consultem  e  gerem  documentos  e  arquivos
parametrizáveis  pela  área  de  recursos  humanos,  referentes  aos  descontos  e
programação  de  parcelas  lançados,  pendentes,  cancelados,  descontados  e
repassados em sua folha de pagamento.

2.7.33 Enviar automaticamente para as empresas fornecedoras as inclusões, alterações e
exclusões  de beneficiários,  as alterações  em função da mudança de endereço,
nova linha de ônibus, etc.; os valores e/ou quantidades pertinentes ao benefício ou
descontados dos servidores.

2.7.34 Controle do Auxílio-Transporte para os servidores que trabalham em regime de
plantão, em conformidade com a escala programada.
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2.7.35 Geração automática de valores a serem devolvidos ou complementados, quando o
servidor teve ocorrência que gerou modificação na programação no número de
viagem cobertas pelo auxílio-transporte, em razão de licença, falta, alteração de
escala, horas extras, etc.

2.7.36 Interface com as entidades privadas de seguridade social, instituições financeiras
e planos de saúde particulares ou outros fornecedores de benefícios para desconto
das  mensalidades  e  dos  empréstimos  concedidos  aos  servidores  em Folha  de
Pagamento.

2.7.37 Permitir o controle de todos os benefícios por servidor, empresa, departamento,
centro de custo etc.

2.7.38 Permitir a visualização dos benefícios do servidor e respectivos dependentes e
agregados pelo Portal do Colaborador. Informar valor do benefício e de desconto
por benefício.

2.7.39 Permitir o recebimento por meio eletrônico de Faturas Médicas/Odontológicas e
demais prestadores de serviços.

2.7.40 Permitir a concessão e controle de empréstimos financeiros aos servidores.

2.7.41 Controle da liberação dos benefícios para o empregado em regime de plantão,
bem  como  para  os  afastados  doença  profissional  e  assistência  especial  e
aposentados por invalidez.

2.7.42 Parametrização dos critérios de descontos e pagamentos de benefícios a serem
efetuados  a  cada  servidor.  Ex:  Previdência  complementar,  Auxilio  Creche,
Auxilio  Refeição/Alimentação,  Convênio  Farmácia,  Plano  Odontológico,
Convênio com Instituição de Ensino, Previdência Privada, Orientação Pessoal,
Checkup, Complementação Salarial (nos casos de afastamento) etc.

2.7.43 Seguro de Vida em Grupo - Gerenciamento da Apólice, (geração do faturamento,
capital  segurado,  controle  dos  servidores  ativos  e  aposentados,  por  matrícula,
nome e CPF)

2.7.44 Parametrização dos benefícios por empresa, cargo, área ou nível salarial, ou mais
de um critério cumulativamente. Ex: Nível Diretor = categoria plano "A" com
descontos parametrizáveis.

2.7.45 Workflow para solicitações, alterações ou cancelamentos de benefícios por parte
dos servidores, dependentes legais e agregados, validação, aprovação pelo gestor
imediato e Gestão de Pessoas, incluindo possibilidade de anexar documentos ou
formulários  necessários  lançamento  na  Folha  de  Pagamento  (conceito  de
Autoatendimento Colaborador)

2.7.46 Interface  de informações  entre  ponto  eletrônico,  atendimentos  no ambulatório
médico e atendimentos sociais, a respeito de controle de absenteísmo, relatórios
estatísticos etc.

2.7.47 Integração de dados e valores com a Folha de Pagamento e demais módulos do
sistema que sejam pertinentes ao respectivo benefício.
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2.7.48 Gestão de convênio para concessão de benefícios aos servidores, tramitando por
Workflow do próprio sistema, e deverá possibilitar o requerimento do fornecedor,
a  verificação  automática  de  critérios  preestabelecidos  por  edital  ou  decreto
regulamentador, a anexação de editais, pareceres e outros documentos em cada
etapa, a aprovação, a emissão de portaria de divulgação e a efetivação do cadastro
na folha de pagamento, com o controle de prazos de lançamentos e repasses de
valores e de validade do convênio, além da programação de parcelas, com baixa
automática após a execução programada.

2.7.49 Importação  de  arquivos  para  desconto  em  Folha  de  Pagamento,  exemplo,
desconto mensalidade de associação, que deverá observar o limite de margem
consignável disponível.

2.7.50 Permitir  o  cadastro  e  o  controle  de  dependentes,  inclusive  com  o  tipo  de
dependência, com todos os dados necessários, em conformidade com a legislação
vigente.

2.7.51 Permitir o controle da vigência da dependência e seu cancelamento automático.

2.7.52 Permitir o cadastro de registro dos dependentes para benefícios previdenciários
(aposentadorias e pensões), integrado ao sistema de concessão, revisão e extinção
de pensão, conforme parâmetros estabelecidos na legislação pertinente.

2.7.53 Permitir  o  cadastro  de  registro  dos  dependentes  para  assistência  à  saúde,
integrado ao módulo de gestão do plano de saúde, de forma direta ou por meio de
envio ou recebimento de arquivo.

2.7.54 Permitir o cadastro de registro dos dependentes para salário-família, integrado ao
sistema de concessão de benefício e folha de pagamento.

2.7.55 Permitir o cadastro de registro dos dependentes para Imposto de Renda, integrado
ao sistema de folha de pagamento, DIRF e comprovante de rendimentos.

2.7.56 Permitir  o  cadastro  de  registro  dos  dependentes  para  outros  benefícios  e
finalidades, que sejam integradas à política de gestão de recursos humanos.

2.7.57 Permitir consultas e emissão de relatórios a partir de diversos parâmetros.

2.7.58 Geração de arquivos texto para a compra de créditos de vale transporte formato
txt e xml

Tabela 8 - Benefícios

8 Ponto Eletrônico

TÍTULO DO
PROCESSO

REQUISITOS FUNCIONAIS

2.8.1 Registro do Ponto Possibilidade de registro do ponto (entrada/saída) por meio de
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mais  de um mecanismo,  de acordo com a conveniência  da
Administração,  como  registro  biométrico,  eletrônico  ou
manual, bem como da Integração do registro com as demais
funcionalidades e módulos do sistema.

2.8.2 Integração O sistema de ponto deve ser totalmente integrado a folha de
pagamento e outros módulos de gestão de recursos humanos
(como o de medicina do trabalho e de emissão de atos), a fim
de evitar a duplicidade de cadastros de admissões, rescisões,
férias  e  afastamentos,  bem como gerar  automaticamente  os
lançamentos  de  vantagens  e  descontos  inerentes  às
ocorrências do mês e integrar as justificativas de ocorrências e
convocações  de  horas  extras  gerados  por  meio  de  outras
funcionalidades do sistema.

2.8.3 Controle Permitir o controle de férias, licenças, afastamentos, horários
especiais  e  demais  ocorrências  previstas  na  legislação
municipal, bloqueando o registro de ponto quando cadastradas
essas ocorrências.

2.8.4 Portaria 1510 Atender  a  portaria  1510  -  Relatório  de  Espelho  de  Ponto,
Arquivo  de  Fonte  de  Dados  (AFDT),  Controle  de  Jornada
para efeitos Fiscais (ACJEF)

2.8.5 Portaria 1510 Permitir a geração dos arquivos em TXT, XLS e CSV
2.8.6 Cadastro  de

Jornada  e  Escala
de Trabalho

Permitir  cadastrar  diversos  tipos  de  jornadas  e  escalas  de
trabalho,  com  possibilidade  de  definir  a  data  início  e  a
quantidade de ciclos.

2.8.7 Cadastro  de
Escala  de
Trabalho

Permitir associar à escala de trabalho o eventual "horário de
permuta",  ou  seja,  mesmo  que  o  funcionário  esteja  numa
escala  de  trabalho  e  ele  cumpra  uma  outra  jornada,
previamente  autorizada,  o  sistema  de  ponto  não  apontará
irregularidade.

2.8.8 Parametrização de
Justificativas

Permitir  o  cadastro  de  justificativas  de  acordo  com  as
irregularidades.  Ex:  Irregularidade:  Falta  -  Justificativas:
Abonar / Descontar / Debitar Banco de Horas

2.8.9 Parametrização de
Justificativas

Permitir  a  parametrização das  justificativas  que deverão  ou
não  aparecer  para  o  usuário.  Ex:  A justificativa  Atestado
Médico só aparecerá para o Gestor  e  não aparecerá para o
funcionário.

2.8.10 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto - Carências

Permitir a parametrização do período de carência de entrada
em atraso e saída antecipada.

2.8.11 Parametrização de
Regras  de

Permitir a parametrização do período de intervalo interjornada
e intrajornada, para jornadas fixas e escalas de trabalho e entre
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Apuração  do
Ponto  –
Interjornada  e
intrajornada

um cargo e outro, quando ocupados pela mesma pessoa.

2.8.12 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto - Tipo

Flexibilidade  para  parametrizar  as  regras  de  acordo  com o
tipo:  Mensalista,  Horista,  Isento  de  Ponto,  Horário  Móvel,
Escala de Revezamento, Estagiário e etc.

2.8.13 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto -  Banco de
Horas

Permitir a parametrização de regras de Banco de Horas por
tipo: Diário, Mensal,

2.8.14 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto -  Banco de
Horas

Flexibilidade  para  parametrizar  as  regras  com  base  na
legislação municipal.

4.8.15 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto -  Banco de
Horas

Permitir definir o período de fechamento do banco de horas.

4.8.16 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto -  Banco de
Horas

Possibilidade de definir o limite de transferência de horas para
a folha de pagamento e o que deverá ficar como saldo.

4.8.17 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto -  Banco de
Horas

Permitir o controle de Crédito e Débito de Banco de Horas e
limite de prazo para utilização.

4.8.18 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto  -  Horas
Extras

Permitir a parametrização do cálculo dos percentuais de HE
por  período  (dias  úteis  ou  finais  de  semana  e  feriado)  ou
quantidade  de  horas  extras  realizadas,  de  acordo  com  a
legislação municipal e/ou federal.

4.8.19 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto  -  Adicional
Noturno

Permitir  parametrizar  o  período  do  adicional  noturno  de
acordo com a legislação municipal e/ou federal.
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4.8.20 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto  -  Adicional
Noturno

Permitir  separar  as  horas  reduzidas  do  Adicional  Noturno
numa outra verba da folha pagamento.

4.8.21

4.8.22 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto  -  Adicional
Noturno

Permitir identificar o dia da jornada pelo horário de saída.

4.8.23 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto  -  Adicional
Noturno

Permitir a prorrogação de período do adicional noturno

4.8.24 Parametrização de
Regras  de
Apuração  do
Ponto  -
Compensação

Permitir  a  parametrização  de  compensação dos  dias  pontes
(ponto  facultativo  entre  feriado  e  final  de  semana)  por
departamento, servidor, quantidade de horas e período.

4.8.25 4.8.26 Justificativa do Usuário - Descentralização

4.8.27 Justificativa  do
Usuário  -
Descentralização

Disponibilizar para os funcionários via WEB a possibilidade
de justificar as irregularidades e posteriormente os Gestores
aprovarem.

4.8.28 Justificativa  do
Usuário  -
Descentralização

Permitir  que o Gestor  e  o  Funcionário possam visualizar  o
saldo do banco de horas.

4.8.29 Justificativa  do
Usuário  -
Descentralização

Permitir  que o Gestor  insira  marcações  para o funcionário,
desde que obrigatoriamente  informe o motivo da inserção e
esta  apareça  no  espelho  de  ponto  da  Portaria  1510/2009  -
MTE

4.8.30 Conversão  do
Ponto  para  a
Folha  de
Pagamento

Conversão  do  ponto  por  tipo  de  folha  de  pagamento.  (Ex:
Converter  apenas  informações  de  funcionários  rescindidos
para a Folha de Rescisão)

4.8.31 Conversão  do
Ponto  para  a
Folha  de

Permitir  através  de  relatórios  a  verificação  das  horas  que
foram apuradas antes de ir para a folha de pagamento.
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Pagamento
4.8.32 Relatórios Permitir  a  emissão  do  relatório  de  Alteração  de  Escala  de

Trabalho em PDF e CSV

4.8.33 Relatórios Permitir a emissão do relatório de Absenteísmo em TXT, PDF,
CSV

4.8.34 Relatórios Banco de Horas em TXT, PDF, CSV
4.8.35 Relatórios Banco de Horas à Débito em TXT, PDF, CSV
4.8.36 Relatórios Banco de Horas Compensação em TXT, PDF, CSV
4.8.37 Relatórios Conta Corrente de Banco de Horas em TXT, PDF e CSV
4.8.38 Relatórios Escalas de Trabalho em TXT, PDF e CSV
4.8.39 Relatórios Eventos Por Funcionários em TXT, PDF e CSV
4.8.40 Relatórios Falta ou Presenças em TXT e PDF
4.8.41 Relatórios Totais por Justificativas em TXT, PDF e CSV
4.8.42 Relatórios Irregularidade no Cadastro em TXT, PDF e CSV
4.8.43 Relatórios Irregularidade no Ponto em TXT, PDF e CSV
4.8.44 Relatórios Hora Extra (mensal, semana e diário), com valores, em TXT,

PDF e CSV
4.8.45 Relatórios Hora Extra Semanal em TXT, PDF, CSV

4.8.46 Relatórios Hora Extra Diário em TXT, PDF, CSV
4.8.47 Relatórios Horas Trabalhadas Excedentes em TXT, PDF, CSV
4.8.48 Relatórios  -

Consulta SQL
Permitir  extrair  informações  do  banco de  dados  através  de
consultas SQL e Gerar relatórios e planilhas.

4.8.49 Parametrização de
Alertas
(Workmail)

Permitir  o  envio  de  alerta  por  e-mail  para  os  seguintes
eventos:  Justificativa  não  aprovada,  Irregularidade  não
Justificada,  Dias  para  Justificar  Irregularidades,  Limites  de
Horas Extras Realizadas,

4.8.50 Cadastro  de
Afastamento

Permitir o lançamento de atestado médico por período

4.8.51 Cadastro  de
Afastamento

Permitir o lançamento de atestado médico por hora

4.8.52 Cadastro  de
Afastamento

Permitir o lançamento de atestado médico com o código CID

4.8.53 Cadastro  de
Afastamento

Permitir o lançamento do atestado e anexar o mesmo.

4.8.54 Integração  com
REP

Permite a integração ON LINE com os REPS  para envio e
exclusão de funcionários sem intervenção humana.

4.8.55 Integração  com
REP

Permite  a  integração  ON  LINE  das  marcações  de
funcionários,  ou  seja,  funcionário  marca  o  ponto  no  REP
sendo possível a visualização da marcação no sistema.
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4.8.56 Arredondamentos Permite arredondamentos de horas para as justificativas

4.8.57 Configurações
Gerais

Permitir parametrizar o período de apuração de ponto.

4.8.58 Configurações
Gerais

Permitir  parametrizar  as  justificativas  default.  Ex:  Todas  as
vezes  que  tiver  uma  irregularidade  como  Falta  e  nenhum
usuário tome uma ação, o sistema assume automaticamente
por exemplo como "Abonar".

4.8.59 Configurações
Gerais

Motivos  Padrões  para  Portaria  1510.  Estes  motivos  serão
utilizados todas as vezes que o usuário tiver que incluir por
exemplo uma marcação de ponto para o funcionário.

4.8.60 Configurações
Gerais

Cadastro de Usuários e Definição de Perfis de Acessos.

4.8.61 Integração  com
eSocial

Permite geração de escalas de trabalho para a integração coma
folha de pagamento, para a geração do eSocial

4.8.62 Parametrização  -
NR17

Permite  parametrização no sistema para  que  se controle  as
pausas e intervalos de acordo com a NR17

4.8.63 Parametrização  -
Sumula 366

Permite  parametrização  para  atender  o  acumulador  de
carência de hora extra de acordo com a sumula 366/TST

4.8.64 Módulo Web Permitir que funcionário marque o ponto através do módulo
Web, atendendo a Portaria 373/2011 - MTE

4.8.65 Lançamento  de
Alocação  de
Horas

Permitir lançar faixa de horários para distribuição das horas
realizadas  por  centro  de  custo  em  banco  de  dados,  para
posterior integração com outros sistemas.

4.8.66 Módulo Mobile Permitir que funcionário marque o ponto em um smartfone,
atendendo a Portaria 373/2011 - MTE, conforme critérios de
acesso definidos pela área de recursos humanos

4.8.67 Parametrização  -
Feriado

Permite  cadastro  de  feriados  por:  nacionais,  estaduais  e
municipais e por escala e por funcionário. Permitir cadastro
de meio feriados.

Tabela 9 – Ponto Eletrônico

9 Prestação de Contas

TÍTULO  DO
PROCESSO

REQUISITOS FUNCIONAIS

4.9.1 eSocial  -  dados
internos

Permitir a gestão do eSocial, transmitindo para o ambiente da
RFB  as  informações  da  folha  de  pagamento,  saúde  e
segurança ocupacional e jornada de trabalho, entre outros.

4.9.2 eSocial  -  dados
externos

Permitir  a  recepção,  consolidação,  envio  e  retorno  das
informações de dados externos (processos judiciais, serviços
tomados e prestados, entre outros).
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4.9.3 eSocial Permitir o envio das informações necessárias para o eSocial
antes da entrada em produção da nova solução, considerando
informações  contidas  na  solução  atual,  para  garantir  o
cumprimento de prazo junto ao governo federal.

4.9.4 Contabilização Permitir a geração de informações da folha de pagamento em
arquivo  TXT  ou  diretamente  em  banco  de  dados  para  o
sistema contábil,  com possibilidade de definir  o formato de
envio das informações, de acordo com o layout do sistema de
destino.

4.9.5 Contabilização EFD – REINF (módulo do SPED, que visa complementar o
Sistema  de  Escrituração  Digital  das  Obrigações  Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

4.9.6 eSocial  -  dados
internos

Permitir  a  Inserção  de  informações  de  processos
administrativos e judiciais.

4.9.7 eSocial  -  dados
internos

Permitir  a  vinculação  das  informações  de  processos
administrativos e judiciais.

4.9.8 TCE/PR Permitir  geração  de  arquivo  nos  layouts  estabelecidos  pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, para fins
de  exportação  do  presente  sistema  e  importação  junto  ao
sistema utilizado pelo TCE/PR (Sistema Integrado de Atos de
Pessoal - SIAP).

Tabela 10 – Prestação de Contas
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o nº.  [número].  Para tanto,  outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número],  para  fins  de  participação  no  Pregão  Presencial  nº  [número  do  pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b)  A  não  apresentação  desta  declaração  será  interpretada  como  não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO  V  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o  nº.  [número]  interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº
[número  do  pregão]/[ano],  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  Estado  do  Paraná,  em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA (GESTÃO DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE,  FINANCEIRO,  PATRIMÔNIO,  LICITAÇÕES E CONTRATOS,  PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,  FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO)

VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE:  12  (DOZE)  MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA FASE DE

IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE.

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº  78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes,  portador da Cédula de Identidade nº [número do RG]  e CPF nº
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o nº [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP nº.
[número  do  cep],  no  Município  de  [município],  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],  portador(a) da Cédula de
Identidade nº [número do RG] e CPF nº [número do CPF], nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1 O objeto  deste  instrumento  é  Contratação de software  para  área  pública  (gestão  de
orçamento,  contabilidade,  financeiro,  patrimônio,  licitações  e  contratos,  Portal  da
Transparência, gestão de recursos humanos,  folha de pagamento e ponto), para atender
às  necessidades  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  conforme  especificações  e
quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de Referência, no Edital e
seus Anexos.

2 A  disciplina  do  plano  de  inserção,  das  especificações  técnicas  do  sistema,  da
manutenção do sistema, da contratação com o prestador, do recebimento provisório e
definitivo,  do preço e das condições de pagamento e da vigência estão previstas no
Termo de  Referência,  documento que integra  o presente instrumento,  como se nele
estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As  despesas  com  a  execução  dos  contratos  decorrentes  do  presente  instrumento,
correrão  à  conta  da  dotação  Funcional  programática:  01.010.01.031.0001.2001  e
Natureza da despesa: 33.90.40.11.00 – Locação de softwares.

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA CONTRATAÇÃO  E  EMISSÃO  DE  NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será  realizada  conforme a ordem de  classificação,  de acordo com as
disposições  do  presente  instrumento,  e  será  executada  por  emissão  de  Nota  de
Empenho.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 O preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento. 

5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

7 O prazo de vigência da contratação referente ao Lote 1, Item 1 e Lote 2, item 1 (fase de
implantação de software) inicia-se na data da emissão do respectivo empenho e termina
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com a conclusão das etapas previstas na SEÇÃO IV – DO PLANO DE INSERÇÃO do
Termo de Referência.

8 O Contrato  Administrativo  tem vigência  de  12  meses,  podendo ser  prorrogado  por
iguais  e  sucessivos  períodos até  o  limite  de 48 (quarenta  e  oito  meses)  meses,  nos
termos do inciso IV do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.1 O prazo de vigência da contratação referente à locação ou cessão de software (Lote
1,  Item  2  e  Lote  2,  item  2)  inicia-se  no  dia  em  que  for  concluída  a  fase  de
implantação de software, recebida em definitivo pelos fiscais do presente contrato.

8.2 A  vigência  da  contratação  da  locação  de  Software  de  gestão  de  orçamento,
contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos e Portal da Transparência
(Lote  1,  item  2),  pode  ser  encerrada  antecipadamente  com  fundamento  nas
disposições legais que determinam a uniformização dos sistemas de administração
financeira e contábil – em especial a Lei Complementar nº. 101/00, Decreto Federal
nº. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda nº. 548/2010.

8.3 A notificação  da  extinção  da  contratação  do  Software  de  gestão  de  orçamento,
contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos e Portal da Transparência
(Lote 1, item 2), pelo fundamento do subitem anterior será feita com, no mínimo, um
mês de antecedência.

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 O contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidônea
ou  suspensa  ou  impedida  de  licitar  ou  contratar  no  âmbito  de  qualquer  órgão  ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou  municipal,  enquanto  perdurarem  os  efeitos;  ou,  ainda,  não  mantiver,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 O(s) preço(s) unitário(s) é(são):

[TABELA].
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14 O presente instrumento possui valor total de [preço].

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

15 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

16 A Nota Fiscal  será mensal  e deverá ser apresentada até  o  primeiro dia  útil  do mês
subsequente ao da prestação.

17 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

21  A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando  necessário,  dará  ciência  ao  Gestor  da  contratação  para  tomar  as  medidas
cabíveis.

21.1O  representante  da  Câmara  Municipal  de  Londrina  deverá  ter  a  experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

21.2A fiscalização  do  Contrato  Administrativo  será  feita  pelo  servidor  que  assina  o
Termo de Referência (Anexo I). 

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

22.1Somente  solicitar  prestações  da  Contratada  mediante  a  apresentação  de  Nota  de
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Empenho.
22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
22.3Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

24 O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis. 

25 A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

26 A  Contratada  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do  presente
Contrato ficará sujeita  às penalidades do Art.  7º da Lei  10.520/2002,  bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

27 Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  8.666/1993  e  do  art.  7º  da  Lei  10.520/2002,  pela
inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato,  a  Contratada,  garantida  a  defesa  prévia,
ficará sujeita às seguintes sanções:

27.1 Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

27.2Multa.
27.2.1 Multa  moratória,  conforme  disposições  do  item  28  deste  Contrato

Administrativo. 
27.2.2 Compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do Contrato

Administrativo ou do valor proporcional do Lote a ser objeto da rescisão, no
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caso de  inexecução total  ou  inexecução parcial  de que  decorra rescisão do
Contrato Administrativo, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde
que o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total do
Contrato Administrativo.

27.3Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

28 São hipóteses de incidência da multa moratória, alíquotas e bases de cálculo:

Hipótese de incidência Alíquota Base de Cálculo

Descumprimento  do  termo
final  para  a  promoção  da
implantação do sistema.

1% (um por cento), por dia de
inadimplência,  até  o  limite
máximo  de  20%  (vinte  por
cento), ou seja, por 20 (vinte)
dias

Valor total do contrato.

Descumprimento  do  termo
final  para  prestação  dos
serviços  de  Manutenção
Corretiva.

2,5% (dois e meio por cento),
por dia de inadimplência, até
o  limite  máximo  de  50%
(cinquenta por cento), ou seja,
por 20 (vinte) dias

Valor  da  nota  de  empenho
mensal do serviço de locação
de software

Descumprimento  do  termo
final  para  prestação  dos
serviços  de  Manutenção
Adaptativa  e  Manutenção
Evolutiva imposta por norma
interna da Contratante.

0,5%  (meio  por  cento),  por
dia  de  inadimplência,  até  o
limite  máximo  de  10% (dez
por  cento),  ou  seja,  por  20
(vinte) dias

Valor  da  nota  de  empenho
mensal do serviço de locação
de software

Descumprimento  do  termo
final  para  prestação  dos
serviços  de  Manutenção
Evolutiva imposta por norma
cogente  proveniente  de
instituição  externa  à
Contratante  (especialmente  o
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná).

5% (cinco por cento), por dia
de inadimplência, até o limite
máximo  de  100%  (cem  por
cento), ou seja, por 20 (vinte)
dias.

Valor  da  nota  de  empenho
mensal do serviço de locação
de software

Descumprimento  do  termo
final  para  prestação  dos
serviços Instalação Posterior.

0,5%  (meio  por  cento),  por
dia  de  inadimplência,  até  o
limite  máximo  de  10% (dez
por  cento),  ou  seja,  por  20
(vinte) dias

Valor  da  nota  de  empenho
mensal do serviço de locação
de software

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº. 10/2018 91

Descumprimento  do  termo
final  para  prestação  dos
serviços  de  Assistência  ao
Usuário in loco.

0,5%  (meio  por  cento),  por
dia  de  inadimplência,  até  o
limite  máximo  de  10% (dez
por  cento),  ou  seja,  por  20
(vinte) dias

Valor  da  nota  de  empenho
mensal do serviço de locação
de software

29 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

29.1.1 Não assinar  o Contrato Administrativo quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta,  não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

29.1.2 Apresentar documentação falsa;
29.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
29.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
29.1.5 Não mantiver a proposta;
29.1.6 Cometer fraude fiscal;
29.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

30 Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

31 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

32 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

34 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

34.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

35 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
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o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº
9.784, de 1999.

36 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contado  a  partir  da  data  em que  for  notificada  a
respeito.

37 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

38 O  prazo  para  pagamento  da  multa  será  de  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  da
notificação para recolhimento do valor. 

39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993. 

41 A  Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993. 

44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
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da Lei nº 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

46 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou  outro  que  venha  substituí-lo,  divulgado  pela  instituição  Instituto  Brasileiro  de
Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata die” para períodos
fracionados.

47 O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:

47.1Para  o primeiro  reajuste:  a  partir  da  data  limite  para  apresentação das  propostas
constante do Edital;

47.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

48 O  prazo  para  a  Contratada  solicitar  o  reajuste  encerra-se  na  data  da  prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusão.

49 Caso  a  Contratada  não  solicite  o  reajuste  tempestivamente,  dentro  do  prazo  acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

50 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

51 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de  reajuste  adotado,  a  Contratada  deverá  solicitar  a  inserção  de  cláusula  no  termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão. 

52 Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  do  reajuste  terão  suas  vigências  iniciadas
observando-se o seguinte:

52.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

52.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

53 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
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com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

54 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

55 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
–  principalmente  o  Termo  de  Referência  –,  a  proposta  e  quaisquer  informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

56 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

57 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial  do Município de Londrina,  até  o  quinto dia  útil  do mês seguinte  ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

58 O foro para dirimir questões relativas ao presente  instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito. 

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo
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	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é Contratação de software para área pública (gestão de orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos, Portal da Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto), para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos.
	2 Descrição sucinta dos itens e lotes:
	3 O preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:
	4 Com fundamento na Lei Complementar nº. 123/2016, as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm exclusiva participação no Lote 2.
	5 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VI deste Edital).

	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	6 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despesa: 33.90.40.11.00 – Locação de softwares.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	7 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	8 É vedada a participação nesta licitação de:
	8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	8.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	8.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	8.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	8.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	9.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
	9.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
	9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III).

	9.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	9.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	9.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.
	11 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	12.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	12.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
	14.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
	14.2 A desistência das propostas apresentadas.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	15.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	15.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	16 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.
	16.1 Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
	16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
	16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (anexo III);
	16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da Junta Comercial,

	16.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.
	16.3 O invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.
	16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	17 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devem apresentar:
	17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
	17.2 O preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de Londrina, com detalhamento do:
	17.2.1 Valor unitário da proposta de implantação do sistema.
	17.2.2 Valor mensal e anual de locação do software.
	17.2.3 Valor global (correspondente à soma do valor de implantação do sistema e valor anual de locação de software)


	18 A apresentação da proposta implica:
	18.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	18.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	18.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

	19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro, com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação posterior.
	21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	23 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	25.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	25.1 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	27 O julgamento será realizado pelo valor unitário por lote e somente serão aceitas duas casas decimais.
	28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	30 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	32 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	33 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	34 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
	35 Será desclassificada a proposta final que:
	35.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	35.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
	35.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	35.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o respectivo item.
	35.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	35.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	36 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	37 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	38 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital.
	39 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor nas seguintes situações:
	39.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
	39.2 Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em primeiro lugar.

	40 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	41 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	42 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.
	43 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
	44 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	45 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	45.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	46 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	46.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	46.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	46.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	46.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	46.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	47 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	48 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo V deste Edital.
	49 A licitante também deverá apresentar, sob pena de inabilitação, atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
	49.1 Para a aferição da compatibilidade com relação às características, será exigida a comprovação de:
	49.1.1 Prestação de serviços de locação ou cessão de software para gestão contábil na área pública (para participação no lote 1)
	49.1.2 Prestação de serviços de locação ou cessão de software para gestão de recursos humanos na área pública (para participação no lote 2).

	49.2 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a comprovação da prestação de serviços de locação de software pelo período mínimo de 1 (um) ano.
	49.3 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação do emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual, com data de início e de término da execução dos serviços.

	50 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	51 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	51.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	51.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	52 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	53 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação independe do prazo de expedição.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	54 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos autos.
	55 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	56 Não serão conhecidos:
	56.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	56.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	56.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	57 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	58 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	59 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	60 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
	60.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
	60.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

	61 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:
	61.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	61.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006.
	61.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	62 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	63 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do certame.
	64 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará início ao prazo de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO e do conteúdo Do Contrato Administrativo
	65 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete) dias úteis, assinar o Contrato Administrativo (Anexo VI deste edital).
	66 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.
	67 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	67.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.

	68 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual, regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	69 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	69.1 A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do direito de petição.
	69.2 A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão pública para garantir a segurança da contratação.

	70 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em que a alteração afeta a formulação das propostas.
	71 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.
	72 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	73 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	74 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	75 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	76 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	77 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	78 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	79 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	80 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	81 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	82 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	82.1 Anexo I: Termo de Referência;
	82.1.1 Anexo A – Das especificações técnicas gerais do sistema;
	82.1.2 Anexo B – Dos requisitos mínimos do módulo orçamentário;
	82.1.3 Anexo C – Dos requisitos mínimos do módulo financeiro;
	82.1.4 Anexo D – Dos requisitos mínimos do módulo contabilidade;
	82.1.5 Anexo E – Dos requisitos mínimos do módulo patrimônio;
	82.1.6 Anexo F – Dos requisitos mínimos do módulo licitação e contratos;
	82.1.7 Anexo G – Dos requisitos mínimos do sistema de gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto.

	82.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	82.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	82.4 Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	82.5 Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	82.6 Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de software para área pública para a Câmara Municipal de Londrina.
	2 O sistema descrito no Lote 1 deverá ser compostos dos seguintes módulos:
	2.1 Módulo: Portal da Transparência (conforme subitem 5.14 do Anexo A – Das especificações técnicas gerais do sistema);
	2.2 Módulo: Orçamentário;
	2.3 Módulo: Financeiro;
	2.4 Módulo: Contabilidade;
	2.5 Módulo: Patrimônio;
	2.6 Módulo: Licitações e Contratos.

	3 O sistema descrito no Lote 2 deverá ser compostos dos seguintes módulos:
	3.1 Módulo: Funcionalidades Comuns
	3.2 Módulo: Recrutamento e Seleção
	3.3 Módulo: Carreiras
	3.4 Módulo: Saúde Ocupacional
	3.5 Módulo: Folha de Pagamento
	3.6 Módulo: Benefícios
	3.7 Módulo: Ponto Eletrônico
	3.8 Módulo: Prestação de Contas

	4 Os sistemas de que trata este Termo de Referência deverão ser fornecidos na modalidade de locação, licenciamento e cessão de direito de uso, com plano de pagamento mensal, incluindo os serviços de migração de dados, implantação de sistemas, treinamento contínuo de usuários, bem como manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa.
	5 Este Termo de Referência é composto pelos encartes, dele fazendo parte:
	5.1 Anexo A – Das especificações técnicas gerais do sistema;
	5.2 Anexo B – Dos requisitos mínimos do módulo orçamentário;
	5.3 Anexo C – Dos requisitos mínimos do módulo financeiro;
	5.4 Anexo D – Dos requisitos mínimos do módulo contabilidade;
	5.5 Anexo E – Dos requisitos mínimos do módulo patrimônio;
	5.6 Anexo F – Dos requisitos mínimos do módulo licitação e contratos;
	5.7 Anexo G – Dos requisitos mínimos do sistema de gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto.

	SEÇÃO II – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
	6 A Equipe de Planejamento da Contratação é composta dos seguintes servidores:
	6.1 Mitio Yoshida, na qualidade de Integrante Técnico.
	6.2 Luiz Marendaz, na qualidade de Integrante Administrativo.
	6.3 Hermes Barberta, na qualidade de Integrante Administrativo.
	6.4 Andrea Cobbo, na qualidade de Integrante Administrativo.

	SEÇÃO III – DA JUSTIFICATIVA
	7 A Câmara Municipal de Londrina (CML), visando atender aos seus propósitos organizacionais e garantir maior eficiência, segurança, controle e transparência à gestão Contábil e de Recursos Humanos, especialmente com relação às demandas dos órgãos de fiscalização e controle (Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Ministério da Fazenda, entre outros), elege a melhoria da informatização de seus processos como medida necessária e urgente para alcançar um modelo de governança mais célere, eficiente e com tecnologia atualizada, permitindo planejamento e decisões estratégicas.
	8 Dessa forma, o contexto tecnológico atual da CML com relação a esses sistemas de gestão apresenta-se da seguinte forma: os sistemas contábeis e de gestão pública estão licitados, com vencimento do contrato na primeira quinzena de agosto de 2018, e os sistemas de Recursos Humanos (RH) e de Folha de Pagamentos foram integralmente desenvolvidos pela equipe de TI da CML.
	9 Neste ínterim, cabe ressaltar a impossibilidade do desenvolvimento de software para gestão mesmo que através de consórcios públicos, pois trata-se de altíssima complexidade para o desenvolvimento de uma solução deste porte, e seriam necessários meses, senão anos, além da necessidade de conhecimentos específicos e experiência dos profissionais (servidores) de várias especialidades, além de um contingente grande destes profissionais, o que não se encontra disponível na CML.
	10 Ainda sobre a utilização de software desenvolvido por outros órgãos públicos, é preciso observar as suas características. Geralmente essas soluções não apresentam a possibilidade de parametrização, atributo que permite o ajuste do software às necessidades específicas de cada organização. Isso se dá devido a não preocupação, na fase de seu desenvolvimento, com a possibilidade de utilização do sistema em situações diferentes daquelas para as quais foram concebidas. Ao adotar uma solução desse tipo, toda a adaptação seria feita por meio de modificações no código-fonte da solução (customização) tornando o trabalho muito mais complexo e arriscado.
	11 Diante da impossibilidade de desenvolvimento, ainda não existindo software gratuito, que atenda às atuais necessidades da CML, a locação de um software Integrado de Gestão, completo e parametrizável, de uma empresa com experiência no processo de implantação da solução e migração de dados, se mostra a melhor opção e vem suprir as deficiências presentes no atual sistema, que além da falta de integração, há a carência de diversos recursos, tais como: controle gerencial, controle funcional, ponto eletrônico, demandas legais, integração entre processos e com outros sistemas.
	12 Outrossim, a escolha de uma locação frente a uma aquisição se mostrou mais vantajosa, pois, há exemplos de outros municípios do Estado do Paraná, que mesmo com a aquisição de licença permanente, com código fonte, o que seria mais oneroso, se faz necessária a contratação anual via Inexigibilidade para manutenção, atualização e suporte técnico do software.
	13 Ressaltamos que o atual Sistema de RH e Folha utilizado pela CML não atende o eSocial, e a eminente implantação deste sistema (2019), que deverá obrigatoriamente ser executado com a integração com os sistemas contábil e jurídico, agrava a situação.
	14 Diante desse contexto, vale ainda destacar que o Departamento de Informática possui apenas três analistas de sistemas, que são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas para as áreas legislativas e administrativas da CML. Além disso, o departamento ainda é responsável pela gestão e controle de toda a infraestrutura de rede e Internet da casa. Porém, a partir de Dezembro de 2018, um dos analistas existentes no departamento preencherá todos os requisitos necessários para a solicitação de aposentadoria, podendo solicitá-la a partir dessa data, o que também iria impactar diretamente nos serviços prestados pelo departamento.
	15 Sendo assim, cabe ressaltar que a CML não possui servidores suficientes para elaborar e desenvolver todos os sistemas para gestão contábil, de RH e de folha de pagamento, além de ter que promover as atualizações tempestivamente, já que as novas exigências do TCE/PR, eSocial e demais órgãos de controle refletem um regime de fiscalização mais rígido e com obrigação de envio de informações em menor tempo.
	16 Dessa forma, o Departamento de Informática em conjunto com os departamentos de Suprimentos e Patrimônio, Financeiro e Recursos Humanos, considera que a contratação de sistemas para Gestão Contábil, de RH e de Folha de Pagamentos desenvolvidos por empresas especializadas nesse setor é a solução mais adequada, evitando assim, notificações e possíveis penalidades à CML.

	SEÇÃO IV – DO PLANO DE INSERÇÃO
	17 O sistema deverá estar apto e ter condições técnicas e operacionais de funcionamento no prazo de 10 (dez) dias após o envio, à Contratada, do empenho relativo à fase de implantação.
	17.1 Considera-se iniciada a fase de implantação na data do envio da respectiva Nota de Empenho à Contratada.
	17.2 .O prazo previsto no item 17 apresenta-se prorrogável por uma única vez, por igual período, mediante requerimento fundamentado e deferido pela Contratante.
	17.3 Mediante solicitação prévia e por escrito, a implantação poderá ocorrer em dias não úteis – desde que acompanhado de um ou mais servidores responsáveis.
	17.4 A fase de implantação compreende as seguintes etapas:
	17.4.1 Instalação e migração dos dados armazenados.
	17.4.2 Treinamento.

	17.5 O pagamento referente à fase de implantação se dará somente após a conclusão desta.

	18 A instalação dos sistemas é de inteira responsabilidade e ônus da Contratada, que deverá empregar os recursos técnicos e pessoais necessários para o cumprimento dos termos estabelecidos.
	18.1 A quantidade de instalação de estações (sistema para usuário, “cliente”) é ilimitado dentro da estrutura da Contratante.

	19 Será necessária a instalação do sistema, antes do término da fase de implantação, do sistema descrito no lote 1 em:
	19.1 Sete equipamentos pertencentes ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.
	19.2 Quatro equipamentos pertencentes ao Departamento Financeiro.
	19.3 Três equipamentos pertencentes à Controladoria, os quais deverão ter acesso restrito, somente com autoridade para consultar e emitir relatórios (sem alteração de dados).

	20 Será necessária a instalação do sistema, antes do término da fase de implantação, do sistema descrito no lote 2 em cinco equipamentos pertencentes ao Departamento de Recursos Humanos.
	21 Da instalação posterior do sistema.
	21.1 Após a fase de implantação, sempre que necessária a instalação em novo equipamento, a Contratada deverá instalá-lo no prazo de 5 (cinco) dias contados da solicitação.
	21.2 Sempre que algum equipamento no qual o sistema já foi instalado apresentar problemas técnicos, ainda que alheios ao objeto do presente contrato, seja formatado, seja substituído, a Contratada deverá reinstalar o sistema no prazo de 5 (cinco) dias contados da solicitação, sem qualquer custo adicional à Contrante.

	22 O serviço previsto nos subitens 17 a 20 tem sua remuneração incluída na prestação única relativa à “implantação do sistema”, os serviços prestados no subitem 21 tem sua remuneração incluída nas prestações mensais relativas à “Locação de software”.
	23 A migração dos dados armazenados relativos a processos de licitação com contratos vigentes, deverá ser realizada antes da conclusão da fase de implantação.
	24 A Contratada deverá fornecer treinamento aos usuários do software, durante o período de implantação, realizados em dias úteis, no horário de expediente, nas dependências da Câmara Municipal de Londrina mediante prévio agendamento com gerente do departamento responsável pelo respectivo módulo.
	24.1 A carga horária mínima e o quantitativo de servidores a receber treinamento é de:
	24.1.1 Quatro horas por módulo para o sistema previsto no lote 1, para até 7 (sete) servidores;
	24.1.2 Vinte horas para o sistema previsto no lote 2, para até 5 (cinco) servidores.


	25 Durante a vigência do contrato, conforme as evoluções e adequações que o software vier a sofrer, a Contratada deverá fornecer orientações para cada módulo com a mesma duração prevista no item 24, destinada aos departamentos que tiverem o respectivo módulo alterado, objetivando a correta utilização do produto, salvo comunicação escrita e fundamentada do Fiscal do Contrato acerca da desnecessidade.
	26 O valor correspondente ao treinamento previsto no item 24 integra a fase de implantação do sistema e somente será pago após concluída a fase de implantação, o valor do treinamento previsto no subitem 25 integra o serviço de locação de software e considera-se inserido nas parcelas remuneratórias respectivas.

	SEÇÃO V – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA
	27 As especificações técnicas mínimas exigidas para o sistema estão previstas nos Anexos A a G deste Termo de Referência.

	SEÇÃO VI – DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	28 A manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, e a assistência ao usuário são partes integrantes do objeto deste Termo de Referência.
	29 Manutenção Corretiva – Consiste na correção de defeitos em sistemas em produção. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos previstos no Contrato ou suas alterações.
	29.1 Espécies de defeitos:
	29.1.1 Os defeitos do sistema são leves quando não prejudicam o procedimento, mas dificultam a utilização, por exemplo: surgimento de caixa de diálogo sem relação com a utilização normal do sistema ou sem funcionalidade.
	29.1.2 Os defeitos são moderados quando prejudicam o procedimento, mas podem ser contornados com atos que não o desvirtuem, por exemplo: erro que obriga reiniciar o sistema após preenchimento de cadastro.
	29.1.3 Os defeitos são graves quando prejudicam o procedimento e não podem ser contornados sem que o procedimento seja subvertido, por exemplo: o sistema não permite a elaboração de determinado relatório que integre o contrato.

	29.2 O prazo para finalizar a correção de qualquer espécie de defeito é de 5 (cinco) dias úteis após o contato com a Contratada por “chamado” disponibilizado pela Contratada, ou, subsidiariamente, e-mail ou fac-símile.

	30 Manutenção Adaptativa – Adequação de aplicações às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão, linguagem e Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD), que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades.
	30.1 .Caso a Contratante for passar por qualquer mudança de ambiente operacional, a Contratada será instada a manifestar-se sobre a necessidade de manutenção adaptativa.
	30.2 A Contratante comunicará a Contratada da data agendada para mudança de ambiente operacional com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e, caso necessário, a Contratada deverá promover a manutenção adaptativa, sem custos adicionais à Contratante.

	31 Manutenção Evolutiva – Corresponde a inclusão, alteração e exclusão de características e/ou funcionalidades em aplicações em produção, decorrentes de alterações de normas legais ou administrativas vinculantes à Contratante e treinamento complementar.
	31.1 A Manutenção Evolutiva deve ser promovida no prazo que a norma vier a estipular.
	31.2 Caso exista alguma justificativa técnica para o não cumprimento do prazo previsto no subitem anterior ele deve ser reduzido a termo e enviado ao e-mail do Fiscal do Contrato, dentro do mesmo prazo.
	31.3 A justificativa técnica eximirá de responsabilidade a Contratada, caso o Fiscal do Contrato considere que há lastro mínimo de fundamento e o órgão emissor da norma aceite-a.

	32 A Contratada deverá fornecer suporte e assistência, se necessário in loco, durante toda a execução do contrato de locação do software, tal assistência deverá ser considerada inclusa no serviço contratado e não acarreta ônus adicionais à Contratante.
	32.1 O prazo para finalizar a prestação de assistência ao usuário é de 2 (dois) dias úteis após o contato com a Contratada por e-mail ou fac-símile, nos casos em que não seja necessária a visita in loco.
	32.2 Caso reste infrutífera a tentativa de solução de problemas prevista no subitem anterior, a Contratada terá o prazo de 3 (três) dias úteis para prestar assistência ao usuário in loco.


	SEÇÃO VII – DA CONTRATAÇÃO COM O PRESTADOR
	33 A contratação com o Prestador de Serviços será formalizada por instrumento de contrato e emissão de Nota de Empenho a qual deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato, antes do início da prestação dos serviços, ou seja, tão logo o contrato entre em vigor para o serviço de implantação do sistema e no mês anterior ao de cada mensalidade de serviço para locação de software.
	33.1 O preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá observar o preço contratado.
	33.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da Contratada, a Nota de Empenho.

	34 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

	SEÇÃO VIII – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
	35 O recebimento provisório da implantação do sistema será proferido pelo Fiscal do Contrato, mediante emissão de Termo Circunstanciado assinado por ele e pela Contratada, após cada etapa da fase de implantação (instalação, migração dos dados armazenados e treinamento).
	36 O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, e implicará reconhecimento de que o serviço foi prestado nos termos do Contrato, sem prejuízo da garantia do serviço, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar:
	36.1 Da conclusão da fase de implantação, para a parcela do pagamento referente à fase de implantação.
	36.2 Do primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para as parcelas do pagamento referentes à cessão de uso do software.

	37 O prazo para recebimento definitivo será interrompido por defeitos graves, em especial a ocorrência obste o envio de informações ao TCE/PR.
	38 Após sanado o problema o prazo para recebimento definitivo é devolvido em sua integralidade.

	SEÇÃO IX – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	39 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da Contratada:
	40 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	40.1 A Nota Fiscal da implantação do sistema deverá ser encaminhada ao Fiscal do Contrato imediatamente após o término da fase de implantação e as Notas Fiscais relativas à locação de software serão mensais e deverão ser apresentadas ao Fiscal do Contrato até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
	40.2 Considera-se o serviço de locação de software iniciado no dia seguinte ao da conclusão da fase de implantação.
	40.3 O dia da conclusão da fase de implantação é aquele assim atestado pelo fiscal do contrato quando proferir seu recebimento definitivo.
	40.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	40.5 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	40.6 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	40.7 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

	41 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	42 A mora na implantação do sistema (instalação, migração e treinamento), prejudica o início do serviço de locação de software, portanto não se remunerará locação de software anterior à data da conclusão da implantação do sistema.
	42.1 No caso previsto neste item, a prestação mensal pelo serviço de locação de software deverá ser proporcional ao efetivamente prestado.
	42.2 A retenção de pagamento por serviço não prestado não se confunde com as hipóteses de multa e é necessariamente com ela cumulada.


	SEÇÃO X – DA VIGÊNCIA
	43 O prazo de vigência da contratação referente ao Lote 1, Item 1 e Lote 2, item 1 (fase de implantação de software) inicia-se na data da emissão do respectivo empenho e termina com a conclusão das etapas previstas na SEÇÃO IV – DO PLANO DE INSERÇÃO do Termo de Referência.
	44 O prazo de vigência da contratação referente ao Lote 1, Item 2 e Lote 2, item 2 (locação ou cessão de software) inicia-se no dia em que for concluída a fase de implantação de software, recebida em definitivo pelos fiscais do presente contrato, e se estende pelo período de 1 (um) ano, podendo, por interesse da Contratante, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 48 (quarenta e oito meses) meses, nos termos do inciso IV do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	44.1 A vigência da contratação do Lote 1, item 2, pode ser encerrada antecipadamente com fundamento nas disposições legais que determinam a uniformização dos sistemas de administração financeira e contábil – em especial a Lei Complementar nº. 101/00, Decreto Federal nº. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda nº. 548/2010.
	44.2 A notificação da extinção da contratação do Lote 1, item 2, pelo fundamento do subitem anterior será feita com, no mínimo, um mês de antecedência.

	45 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	46 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	47 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	47.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos;
	47.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

	48 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

	ANEXO A – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA
	1 O sistema deve ser customizado de acordo com atualizações do TCE-PR, e sua manutenção deve ser evolutiva de acordo com as necessidades relacionadas a inovações tecnológicas e modificações das leis correlatas, sempre informando previamente ao Fiscal do Contrato acerca da necessidade.
	2 Da importação de dados:
	2.1 Quando solicitado pela Contratante, a contratada poderá desenvolver o módulo de entrada de dados via importação de arquivo no formato texto dos cadastros existentes no sistema contratado, mediante prévia avaliação técnica e financeira.
	2.2 A importação dos dados deve obedecer aos mesmos critérios dos dados captados pelas telas do sistema contratado.
	2.3 Os layouts dos arquivos serão definidos pela Contratada em conjunto com o Departamento de Informática.
	2.4 A Contratada terá um prazo de 60 dias para desenvolver o módulo de importação, caso não possua no sistema.

	3 Utilizar preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) PostgreSQL 9.6 ou superior. Caso contrário, poderá ser utilizado SGBD com as características listadas a seguir:
	3.1 Deve ser gratuito, ou então, deve ser fornecido à CML o licenciamento para uso do SGBD sem qualquer custo adicional;
	3.2 Não será permitido o uso de versões de SGBD do tipo EXPRESS, ou que tenha qualquer tipo de restrição quanto ao uso comercial. Além disso, não deverá existir qualquer tipo de limitação quanto à utilização de processadores, memória, espaço em disco, e assim por diante;
	3.3 Deve ter o código e senha do usuário administrador fornecido ao Departamento de Informática.

	4 Caso seja necessária a utilização de qualquer software proprietário, além do especificado neste Termo de Referência, necessário ao funcionamento do sistema, a Contratada deverá fornecer a licença de uso sem custos adicionais à Contratante.
	5 Requisitos do sistema:
	5.1 Ser multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;
	5.2 Ser dotado de senhas de segurança, restringindo o acesso às informações do sistema apenas aos usuários autorizados;
	5.3 Possibilitar o registro e manutenção de um histórico de acessos dos usuários, com registros detalhados das ações por usuário/acesso;
	5.4 Permitir consulta a todas as tabelas do sistema no momento de sua utilização;
	5.5 Utilizar ano com quatro algarismos;
	5.6 Ter atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação;
	5.7 Ter a existência de rotinas de cópia e de recuperação clara e documentada, de forma a facilitar a utilização contínua de procedimentos relativos à segurança dos dados;
	5.8 O sistema deve possibilitar a emissão de relatórios em arquivos, mediante a seleção de dados e filtros indicados pelo usuário, em algum dos seguintes formatos: “.html”, “.txt”, “.rtf”, “.pdf”, “.doc”, “.cvs”, e “.xls”. ter a possibilidade de parametrização de relatórios pelo usuário;
	5.9 Os sistemas deverão possuir integração total entre seus módulos, com garantia de que as informações tenham que ser introduzidas no sistema uma única vez;
	5.10 Os sistemas deverão realizar testes de consistência dos dados de entrada;
	5.11 Exibir mensagens de advertência ou de aviso de erro, informando o usuário do risco existente na execução de determinadas funções, com simultânea solicitação de confirmação para a ação solicitada pelo usuário;
	5.12 Gerar os arquivos textos em conformidade com as definições dos layouts dos arquivos de importação do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal do Tribunal de Constas do Estado do Paraná, bem como futuras alterações, se houver;
	5.13 Atender a legislação vigente, em especial a Lei Complementar n. 131/2009, bem como futuras alterações, se houver.
	5.14 Disponibilizar aplicativo via web, em tempo real, com recursos para pesquisa e geração de arquivos, atendendo a todas às legislações pertinentes a Transparência da Gestão Pública, em especial à Lei Complementar 131/2009, Lei 12.527/2011, Decreto Federal 7.724/12, Instrução Normativa 89/2013 do TCE-PR e suas alterações.


	ANEXO B – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO ORÇAMENTÁRIO
	1 Elaborar e executar o Plano Plurianual - PPA, emitindo os anexos e relatórios da elaboração e controle da execução, customizados conforme necessidades da Administração.
	2 Manter todas as versões do PPA independente do número de atualizações feitas no exercício.
	3 Possibilitar a vinculação da execução orçamentária com o controle da execução do PPA com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
	4 Integrar as fases de elaboração do PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.
	5 Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária.
	6 Permitir a elaboração do orçamento até o elemento de despesa e que a execução orçamentária seja realizada por desdobramento de despesa.
	7 Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de percentuais ou índices antes do orçamento ser aprovado. Esta atualização poderá ser realizada para todas as despesas, como também poderá selecionar a atualização por: Fonte de Recursos, Categoria Econômica, Projetos/Atividades, Órgão e Unidades Orçamentárias.
	8 Permitir a correção do orçamento no decorrer do exercício. Esta correção poderá ser realizada por Fonte de Recursos.
	9 Permitir a correção do orçamento aplicando determinado percentual sobre os valores iniciais do orçamento ou sobre os valores do orçamento já corrigido.
	10 Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.
	11 Controlar os limites das alterações orçamentárias por fundamento legal, demonstrando o saldo quando do lançamento.
	12 Permitir alterações orçamentárias possibilitando várias suplementações e cancelamentos de diversas fontes no mesmo decreto.
	13 Possibilitar o registro do cronograma financeiro no mesmo ato de alteração orçamentária.
	14 Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento/anulação e baixa através da emissão de empenho.
	15 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total.
	16 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos e número da obra.
	17 Não permitir a emissão de nota de empenho para fornecedores, sem a demonstração da regularidade fiscal, conforme parametrizado pelo usuário.
	18 Emissão de relatório de empenhos por elemento, subelemento e desdobramento, com opção de impressão do histórico do empenho e da modalidade de licitação.
	19 Permitir estornos parciais ou totais de empenhos com reversão automática dos saldos.
	20 Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da evolução da execução do orçamento, por fonte de recursos e de naturezas de despesa.
	21 Permitir a emissão de relatórios de execução orçamentária, para fins gerenciais, conforme necessidades da administração.
	22 Emitir relatórios de todos os anexos da LDO, constantes em Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, além dos exigidos pela LRF.

	ANEXO C – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO FINANCEIRO
	1 Geração de pagamentos em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário.
	2 Permitir pagamentos de boletos bancários através de código de barra.
	3 Emitir relatório de vencimentos a pagar, efetuando o controle dos pagamentos, por ordem cronológica de suas exigibilidades, conforme critérios definidos pelo usuário.
	4 Possuir total integração com o sistema de contabilidade efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.
	5 Permitir a emissão e o controle dos pagamentos através da Ordem de Pagamento, ou seja, não permitir que pagamentos sejam efetuados sem Ordem de Pagamento.
	6 Aceitar várias liquidações, em documentos distinto, para cada empenho.
	7 Permitir parametrizar a emissão da previsão e remessa bancária vinculando a conta corrente do favorecido, nos casos em que o favorecido possuir mais de uma conta cadastrada.
	8 Preparar o arquivo de remessa de pagamentos aos bancos a partir de previsão de pagamento com baixa automática a partir do arquivo de retorno do banco, permitir também a baixa manual sem arquivo de retorno.
	9 Permitir alterações nos lançamentos da receita extraorçamentária.
	10 Permitir estornos parciais ou totais, das liquidações ou pagamentos, com reversão automática dos saldos.
	11 Emitir ordem de pagamento e relatório de fornecedores com o valor bruto, discriminando as retenções e o valor líquido.
	12 Confrontar, quando da liquidação, as informações dos documentos fiscais impossibilitando o prosseguimento do processo quando da existência de divergência nos valores da liquidação com o total informado.
	13 Permitir a parametrização, pelo usuário, quanto às ações do sistema (ignorar, emitir aviso ou impedir o lançamento) para a exigibilidade da certidão, quando do cadastro de tipos de documentos, nas diversas fases da despesa.
	14 Efetuar os cancelamentos, de restos a pagar, mediante estorno de empenho.
	15 Controlar, os restos a pagar, em contas separadas por exercício, conforme plano contábil definido pelo TCE-PR.
	16 Possibilitar o cadastro de grupos de despesa para controle do cronograma financeiro.
	

	ANEXO D – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO CONTABILIDADE
	1 Seguir todas as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e as normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
	2 Gerar automaticamente os lançamentos contábeis e a emissão do livro diário contábil conforme o PCASP e eventos definidos pelo SIM-AM do TCE-PR, permitindo lançamentos automáticos provenientes de outros módulos.
	3 Emitir todos os anexos de orçamento, exigidos pela Lei 4.320/64, conforme o MCASP-STN e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) conforme o MDF-STN, e alterações, ou normas que vierem a substituí-las, por fonte de recursos, permitindo a opção “manual” de numeração de páginas.
	4 Cadastro dos responsáveis por período de atividade, a fim de que na geração e impressão de relatórios, os responsáveis constantes nos impressos sejam os efetivamente relativos ao período solicitado.
	5 Usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Liquidação, ou documento equivalente definido pela Câmara para a liquidação das despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos.
	6 Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados.
	7 Controlar a ordem cronológica da numeração dos empenhos, liquidações e pagamentos, não permitindo lançamentos retroativos.
	8 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao art. 9º da Lei Complementar 101/2000 (LRF).
	9 Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício.
	10 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado.
	11 Permitir utilizar tabela que defina igualdades contábeis entre contas ou grupos de contas, para auxiliar na apuração de impropriedades contábeis.
	12 Disponibilizar ao usuário rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos, e de seus roteiros contábeis.
	13 Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem.
	14 Permitir a incorporação Patrimonial na liquidação do empenho.
	15 Permitir a transferência para a conta patrimonial quando da liquidação do empenho.
	16 Permitir a contabilização de retenções no pagamento.
	17 Permitir a montagem das contas a pagar de forma automática e não automática na liquidação do empenho.
	18 Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade.
	19 Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.
	20 Permitir a configuração do formulário Ordem de Pagamento de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.
	21 Permitir a configuração do formulário Ordem de Pagamento de Transferência de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.
	22 Permitir a configuração do formulário Nota de Liquidação de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.
	23 Permitir a configuração do formulário Nota de Lançamento de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.
	24 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.
	25 Permitir controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos).
	26 Permitir o gerenciamento dos gastos por credor.
	27 Permitir o gerenciamento dos objetos da despesa por unidade gestora ou pelo Ente.
	28 Possuir rotinas de reavaliação, depreciação, baixa e incorporação de bens utilizando tabelas parametrizáveis, onde couber.
	29 Possuir rotinas para contabilização de provisões.
	30 Inscrição automática do saldo de restos a pagar quando da abertura do exercício.
	31 Possibilitar a importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita extraorçamentária) diretamente do sistema de recursos humanos da Contratante.
	32 Propiciar o controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma base de dados.
	33 Permitir a emissão da Nota de Liquidação customizada conforme necessidade da Câmara Municipal de Londrina, com a possibilidade de anexação do documento fiscal eletrônico e arquivo “.xml” para posterior publicação no Portal da Transparência mediante relatório.
	34 Possibilitar a parametrização de assinatura, nas notas de empenho, liquidação, pagamentos e seus respectivos estornos.
	35 Propiciar a exportação de dados para todos os módulos do SIM-AM do TCE-PR, conforme layout definido pelo TCEPR e suas alterações.
	36 Propiciar a exportação de dados para o Siconfi-STN.
	37 Propiciar exportação de dados para atendimento do SPED contábil (EFD-Reinf), dentro dos prazos definidos no Programa E-Social.
	38 Propiciar a exportação de dados para o Portal da Transparência do Ministério Público do Paraná.
	39 Propiciar a exportação de dados conforme o layout do MANAD da Receita Federal do Brasil.
	ANEXO E – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO PATRIMÔNIO
	1 O Módulo de Patrimônio deve permitir cadastrar e individualizar os bens, vinculá-los a pessoas e setores responsáveis (com vinculação ao nome, matrícula e Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) do servidor), auxiliar a elaboração e emissão de Termos de Responsabilidade e de relatórios de inventários, compartilhar informações necessárias com os demais módulos e fornecer uma ampla gama de relatórios que auxiliem no planejamento e fiscalização.
	2 O Módulo de Patrimônio deve ser apto a:
	2.1 Cadastrar a descrição básica e a descrição detalhada do bem.
	2.2 Cadastrar o estado do bem: novo – usado.
	2.3 Cadastrar a natureza da despesa: industrial – agrícola – outros.
	2.4 Cadastrar o tipo de origem do bem: federal – estadual – municipal – particular.
	2.5 Cadastrar o tipo de propriedade do bem: Próprio – terceiro.
	2.6 Cadastrar o tipo de Natureza do Bem: Bens móveis – bens imóveis – bens intangíveis.
	2.7 Cadastrar o tipo de utilização do bem: bens dominicais – bens de uso comum – bens de uso especial.
	2.8 Gerenciar os tipos de categorias de bens: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.9 Gerenciar os tipos de detalhamentos de bens: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.10 Gerenciar os tipos de agrupamentos de bens: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.11 Gerenciar dados de vinculação do bem móvel, com o respectivo órgão, unidade e setor de sua localização.
	2.12 Cadastrar e gerenciar dados referentes ao tombamento de bens patrimoniais da entidade
	2.13 Cadastrar e gerenciar os tipos de incorporações de bens: incorporação – desincorporação
	2.14 Cadastrar e gerenciar dados da origem dos bens patrimoniais incorporados (modalidades de aquisição: compra, doação etc).
	2.15 Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza e conta patrimonial.
	2.16 Permitir a impressão de etiquetas de controle patrimonial em código de barras para leitura ótica.
	2.17 Vincular os Setores das Entidades com os Respectivos Órgãos e Unidades da Lei Orçamentária Anual – LOA, visando caracterizar a perfeita localização dos bens patrimoniais.
	2.18 Gerenciar dados referentes a localização dos bens móveis segundo o respectivo setor de vinculação.
	2.19 Gerenciar e manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais de forma histórica.
	2.20 Permitir registro de transferências entre um local e outro, registrando e gerenciando automaticamente as alterações realizadas.
	2.21 Permitir registro de controle da retirada e a devolução de bens que sejam enviados para manutenção dentro e fora das dependências da Câmara Municipal de Londrina.
	2.22 Registrar e emitir relatórios de ocorrências sobre os diversos bens, indicando as manutenções preventivas, corretivas e melhoramentos destes para auxiliar na gestão patrimonial.
	2.23 Manter histórico dos bens patrimoniais pela sua situação (em uso, emprestado, baixado, etc) e seus desdobramentos.
	2.24 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens.
	2.25 Cadastrar os tipos de localização dos bens: Inclusão do Bem no Setor - Baixa do Bem no Patrimônio da Entidade.
	2.26 Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, cessão e baixa).
	2.27 Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como nome, código de identificação, localização, natureza ou responsável.
	2.28 Gerenciar dados do detalhamento de veículos e equipamentos: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.29 Gerenciar a utilização da tabela padrão de modelos - Fipe - para veículos: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.30 Gerenciar o controle dos bens segurados, registrando as respectivas seguradoras, apólices e seus vencimentos.
	2.31 Controlar o vencimento dos prazos de garantia do fabricante ou do mantenedor de bens.
	2.32 Cadastrar e gerenciar dados de terrenos e edificações, vinculando os terrenos com as respectivas edificações.
	2.33 Cadastrar dados das unidades e medidas dos bens imóveis.
	2.34 Cadastrar e vincular os imóveis com as respectivas matrículas do Cartório do Registro de Imóveis.
	2.35 Cadastrar a localização dos bens imóveis por coordenada geográfica.
	2.36 Cadastrar dados do endereço dos bens imóveis.
	2.37 Cadastrar e gerenciar os bens móveis, imóveis e intangíveis e de terceiros afetados por benfeitorias com recursos públicos.
	2.38 Cadastrar e gerenciar dados do vínculo e origem dos bens de terceiros em que a entidade mantém operações. (benfeitorias).
	2.39 Cadastrar e gerenciar os tipos de vínculos de bens de terceiros: cedido – locado – uso consorciado – outros vínculos.
	2.40 Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública.
	2.41 Controlar prazo de vencimento relativo a permissão de uso ou empréstimo.
	2.42 Cadastrar dados das baixas de bens de propriedade de terceiros.
	2.43 Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
	2.44 Permitir o registro pelo responsável da conformidade ao inventário.
	2.45 Emitir termos de responsabilidade e relatório do inventário dos bens, por responsável, por setor, por unidade administrativa e geral.
	2.46 Emitir relatório de bens em inventário, informando: localizados e pertencentes ao setor; localizados mas pertencentes a outro setor; não localizados.
	2.47 Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados mas pertencentes a outro setor, durante o inventário.
	2.48 Gerenciar a associação da conta contábil x categoria de bem patrimonial: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.49 Gerenciar os saldos dos bens patrimoniais apurados no encerramento do exercício anterior: conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.50 Gerenciar a movimentação de todas as operações de adições e deduções ocorridas com os bens patrimoniais.
	2.51 Gerenciar os tipos de operações dos bens patrimoniais: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.52 Gerenciar a movimentação dos estornos das operações de adições e deduções ocorridas com os bens patrimoniais.
	2.53 Gerenciar os dados dos empenhos vinculados aos bens patrimoniais.
	2.54 Gerenciar dados dos empenhos vinculados aos bens patrimoniais estornados.
	2.55 Gerenciar o saldo dos bens patrimoniais inventariados - Anual - Dezembro, podendo ser feito a qualquer mês conforme necessidade da entidade.
	2.56 Possuir rotinas de reavaliação, incorporação e baixa de bens utilizando tabelas parametrizáveis, onde couber.
	2.57 Possuir rotinas de depreciação de bens utilizando tabelas parametrizáveis, a partir da exigência legal.
	2.58 Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual.
	2.59 Fornecer dados para contabilização da liquidação da despesa, destinação, depreciação e reavaliação de bens.
	2.60 Possuir integração com o Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira para contabilização automática da liquidação de despesas, da destinação, da depreciação e da reavaliação de bens.
	2.61 Registrar e gerenciar as publicações de portarias, atos, decretos, leis, relativos ao controle de patrimônio.
	2.62 Gerar arquivos de exportação de dados para o SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.63 Executar alterações que venham a ser necessárias para atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	2.64 Executar alterações que venham a ser necessárias para atender as demandas da Câmara Municipal de Londrina.
	2.65 Possibilitar acréscimo e decréscimo de valor ao bem quando ocorrem modificações físicas que alterem seu valor de aquisição.


	ANEXO F – DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO LICITAÇÃO E CONTRATOS
	1 O Módulo de Licitação e Contratos deve documentar todas as informações pertinentes aos procedimentos legais de contratação (licitações e compras diretas), gerenciamento de contratos, fornecer relatórios e ferramentas adequadas ao planejamento e fiscalização.
	2 O Módulo Licitação e Contratos deve seguir o organograma disposto neste título, salvo em casos que a alteração seja justificável pela tecnologia da informática, pela lógica da programação ou pela técnica licitatória.
	3 O módulo deve permitir o cadastro de licitações atendendo todos os requisitos de dados exigidos pelo TCE/PR.
	4 O módulo de Licitação e Contratos deve prever solicitações de produtos/serviços para compra direta, controlando o limite possível por elemento/desdobramento da despesa, gerando a requisição de empenho.
	5 O módulo deve mapear e permitir acompanhar o fluxo de trabalho workflow, em todas as fases dos processos de licitação, através de pesquisa rápida e relatórios.
	SEÇÃO I – Da instrução da fase interna do Procedimento Administrativo de Licitação
	6 Deve haver campo para registrar o Termo de Referência, informar a cotação de preços, perante o mercado, registrar a versão final do Edital, registrar os comprovantes de publicação.
	7 Possibilitar a continuidade do procedimento, através de ação pontual e discricionária, das solicitações de materiais e de serviços mesmo quando da diferença da liberação com o cronograma financeiro do exercício corrente.
	SEÇÃO II – Do Gerenciamento da Sessão Pública
	8 Possuir segmento destinado ao gerenciamento da sessão pública de licitação, em todas as modalidades previstas em lei (em especial para a realização do pregão), desde o credenciamento dos licitantes, cadastro de propostas iniciais, acompanhamento da fase de lances e registro de seu histórico, acompanhamento e registro da fase de habilitação, acompanhamento da fase de classificação, apuração das propostas em todas as formas previstas, geração de mapa de apuração da licitação, indicação dos vencedores, emissão de ata da sessão, relatórios de classificação, homologação e lances, emissão do contrato até as publicações necessárias.
	9 Atender todos os pressupostos legais e operacionais das licitações inclusive quando para registro de preços, principalmente quando da possibilidade de mais de um fornecedor por produto tendo em vista a quantidade possível de atendimento por cada fornecedor.
	SEÇÃO III – Do Gerenciamento dos instrumentos contratuais (Contratos e Atas de Registro de Preços)
	10 Permitir a emissão de solicitações de compra de material e prestação de serviços vinculadas às indicações das dotações orçamentárias – órgão, unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e complemento da natureza, e liberações do cronograma financeiro.
	11 Possibilitar o controle de contratos e atas de registro de preços, com registro de ocorrências, saldos (vinculados com a emissão de empenho) e identificação do gestor e do fiscal do contrato.
	12 Bloquear tentativa de emissão de solicitação de compra de material e prestação de serviços quando não haja saldo.
	13 Possibilitar a readequação de preços em conformidade às disposições legais.
	14 Possibilitar a substituição de fornecedor em conformidade às disposições legais.
	15 O módulo deve estar preparado para a possibilidade de um procedimento licitatório culminar em mais de um contrato ou ata de registro de preços.
	16 O módulo deve estar preparado para a alterações por meio de aditivos e apostilamentos (dilação do prazo, dos saldos etc.) ao contrato ou ata de registro de preços.
	17 Possibilitar a disponibilização das informações referentes a contratos, permitindo a consulta, via web, pelos usuários autorizados.
	18 Integrar as requisições de empenhos com os demais módulos.
	SEÇÃO IV – Dos relatórios
	19 Gerar todos os arquivos previstos na importação do SIM-AM do TCE-PR e possuir ferramenta para importação, incluindo o necessário ao processamento da abertura de exercício, movimento diário e mensal.
	20 Exportação das licitações para o módulo Mural de Licitações do TCE-PR.
	21 Permitir que usuários combinem campos para compor relatórios dinamicamente.
	22 Permitir cadastro e emissão de relatórios de atas de registro de preço e contratos decorrentes de processo licitatório, gerando numeração automática e sequencial, contendo:
	22.1 Cadastro de preços registrados até o terceiro classificado, no mínimo;
	22.2 Cadastro de gestor e fiscal;
	22.3 Cadastro de ocorrências, por tipo e data.
	22.4 Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico.
	22.5 Troca de fornecedor;
	22.6 Troca de marca;
	22.7 Acréscimo e supressão de quantidades decorrentes de aditivo tanto para órgãos participantes quanto para os novos.
	22.8 Gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de cotas entre os órgãos participantes).
	22.9 Bloqueio / liberação de solicitações de produto pelo fiscal/gestor.
	22.10 Alteração nos preços registrados, mantendo histórico.
	22.11 Extratos (informações sumárias sobre atas e contratos) prontos para publicação, permitindo filtrá-los por tipo (contrato ou ata) e tempo.

	23 Relatórios gerenciais de utilização do registro de preços:
	23.1 Preços registrados, tanto de todas as atas quanto uma a uma separadamente, contendo, no mínimo, produtos e marcas, preços, fornecedores e licitação;
	23.2 Consumo, contendo, no mínimo, as quantidades totais, solicitadas, empenhadas e pagas.

	24 Cadastro e controle de regularidade das pessoas contratadas:
	24.1 Permitir a atualização das informações das pessoas contratadas quanto à regularidade fiscal (fazenda nacional, estadual e municipal).
	24.2 Permitir o cadastro de novas certidões constando, no mínimo, nome e CNPJ da pessoa contratada, data de emissão, data de validade da certidão e código de controle.
	24.3 O cadastro de nova certidão não deverá substituir ou sobrepor os dados anteriormente cadastrados, almejando a manutenção de um histórico de certidões.
	24.4 Permitir a emissão de relatórios do histórico de certidões com diferentes critérios/filtros como o CNPJ da contratada, a data de validade, a data de emissão ou temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdenciária e FGTS).

	25 Permitir cadastro de subvenções sociais, com numeração, desde o início do processo administrativo até o encerramento do convênio, contendo:
	25.1 Registro de ocorrências por tipo e data;
	25.2 Cadastro da subvenção social com todas as informações necessárias para a prestação de contas (SIM-AM TCE/PR).

	SEÇÃO V – Requisitos gerais do Módulo Licitações e Contratos
	26 Possibilitar o cadastro único de fornecedores compartilhado com os demais módulos.
	27 Possibilitar o cadastro de contas de despesa compartilhado com os demais módulos.
	28 Possibilitar o cadastro de produtos e serviços classificados em grupos e subgrupos.
	29 Possibilitar o indeferimento do processo, e sua continuidade, por autoridade competente.
	30 Possibilitar a geração de documentos inerentes à licitação a partir de modelos pré-definidos, armazenado em base única, permitindo a alteração pelo usuário.
	31 Possibilidade de preenchimento automático de campos variáveis, parametrizado pelo usuário, mesclando os dados do processo com os documentos modelos.
	32 Permitir o armazenamento de todos os documentos emitidos na mesma base de dados, permitindo uma rápida recuperação no momento em que for necessário.
	33 Permitir a emissão de relatórios de acompanhamento, conforme dados parametrizados pelo usuário, referentes a contratos e licitações.
	34 Possibilitar a publicação de todos os documentos, inerentes às licitações, através de ação pontual do usuário responsável, atendendo as exigências legais e necessidades administrativas.

	ANEXO G – SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
	DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	1 O objeto possui características gerais, e funcionalidades subdivididas em módulos, integradas e coesas entre si, as quais deverão ser comprovadas;
	2 A Descrição dos serviços da Solução, para fins de implantação e posterior manutenção e suporte, consta especificado na parte geral deste Termo de Referência.

	DO DETALHAMENTO DO OBJETO
	1 Características Gerais
	2 Funcionalidades Comuns a Todos os Módulos
	3 Recrutamento e Seleção
	4 Gestão de Carreiras
	5 Saúde Ocupacional
	6 Folha de Pagamento
	7 Benefícios
	8 Ponto Eletrônico
	9 Prestação de Contas

	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (procuração)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO VI – MINUTA DE Contrato Administrativo
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto deste instrumento é Contratação de software para área pública (gestão de orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos, Portal da Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto), para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.
	2 A disciplina do plano de inserção, das especificações técnicas do sistema, da manutenção do sistema, da contratação com o prestador, do recebimento provisório e definitivo, do preço e das condições de pagamento e da vigência estão previstas no Termo de Referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

	CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento, correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despesa: 33.90.40.11.00 – Locação de softwares.

	CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
	4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de Empenho.
	5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
	5.1 O preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
	5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

	6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
	7 O prazo de vigência da contratação referente ao Lote 1, Item 1 e Lote 2, item 1 (fase de implantação de software) inicia-se na data da emissão do respectivo empenho e termina com a conclusão das etapas previstas na SEÇÃO IV – DO PLANO DE INSERÇÃO do Termo de Referência.
	8 O Contrato Administrativo tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito meses) meses, nos termos do inciso IV do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	8.1 O prazo de vigência da contratação referente à locação ou cessão de software (Lote 1, Item 2 e Lote 2, item 2) inicia-se no dia em que for concluída a fase de implantação de software, recebida em definitivo pelos fiscais do presente contrato.
	8.2 A vigência da contratação da locação de Software de gestão de orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos e Portal da Transparência (Lote 1, item 2), pode ser encerrada antecipadamente com fundamento nas disposições legais que determinam a uniformização dos sistemas de administração financeira e contábil – em especial a Lei Complementar nº. 101/00, Decreto Federal nº. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda nº. 548/2010.
	8.3 A notificação da extinção da contratação do Software de gestão de orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos e Portal da Transparência (Lote 1, item 2), pelo fundamento do subitem anterior será feita com, no mínimo, um mês de antecedência.

	9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	11 O contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

	CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR Do Contrato Administrativo
	13 O(s) preço(s) unitário(s) é(são):
	[TABELA].

	14 O presente instrumento possui valor total de [preço].

	CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
	15 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	16 A Nota Fiscal será mensal e deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação.
	17 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
	21 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e, quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas cabíveis.
	21.1 O representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
	21.2 A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o Termo de Referência (Anexo I).

	22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
	22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de Empenho.
	22.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha feito.
	22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro.
	22.4 Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

	23 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	24 O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	25 A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	26 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Contrato ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	27 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	27.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.
	27.2 Multa.
	27.2.1 Multa moratória, conforme disposições do item 28 deste Contrato Administrativo.
	27.2.2 Compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do Contrato Administrativo ou do valor proporcional do Lote a ser objeto da rescisão, no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão do Contrato Administrativo, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total do Contrato Administrativo.

	27.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

	28 São hipóteses de incidência da multa moratória, alíquotas e bases de cálculo:
	Descumprimento do termo final para a promoção da implantação do sistema.
	1% (um por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor total do contrato.

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Manutenção Corretiva.
	2,5% (dois e meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Manutenção Adaptativa e Manutenção Evolutiva imposta por norma interna da Contratante.
	0,5% (meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Manutenção Evolutiva imposta por norma cogente proveniente de instituição externa à Contratante (especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Paraná).
	5% (cinco por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 100% (cem por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias.
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços Instalação Posterior.
	0,5% (meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Assistência ao Usuário in loco.
	0,5% (meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software


	29 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
	29.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
	29.1.2 Apresentar documentação falsa;
	29.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
	29.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
	29.1.5 Não mantiver a proposta;
	29.1.6 Cometer fraude fiscal;
	29.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

	30 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
	31 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
	32 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela Administração no instrumento convocatório.
	33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
	34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.
	34.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

	35 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.
	36 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a respeito.
	37 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
	38 O prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.
	39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

	CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
	40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	41 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
	42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
	44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, no que couberem.

	CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE
	46 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata die” para períodos fracionados.
	47 O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
	47.1 Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital;
	47.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

	48 O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano, sob pena de preclusão.
	49 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
	50 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital.
	51 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.
	52 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
	52.1 A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano;
	52.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

	53 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.

	CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
	54 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

	CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
	55 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem – principalmente o Termo de Referência –, a proposta e quaisquer informações prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.
	56 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

	CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
	57 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

	CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
	58 O foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.


