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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI. N° 008/2018-FIN.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Termo de Referência — Locação de Software

Prezados,

Londrina, 11 de abril de 2018.

Encaminhamos em anexo a parte do Termo de Referência para Locação de
Software de Contabilidade, na parte que cabe a este Departamento, para providências.

Atenciosamente,

Ifrermes de a ia Barbet ,
Gerente do Departa ento Fin ceiro.

Dept` de

(Iloqiii
R.DelattreAbe

e Pairnanio
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ANEXO I-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 inicio 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 indices 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.
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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 as 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.

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Departamento Financeiro

•
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ANEXO I-C — DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MODULO 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 extraorçamentdria.

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 liquido.

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 As 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.

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Departamento Financeiro



ANEXO I-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 substitui-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 Camara 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. 9° 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 extraorçamentdria)
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 Camara
Municipal de Londrina.

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.
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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.

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Departamento Financeiro

•
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

CI. N° 008/2018-FIN.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Termo de Referencia — Locação de Software

Prezados,

Londrina, 11 de abril de 2018.

Encaminhamos em anexo a parte do Termo de Referência para Locação de
Software de Contabilidade, na parte que cabe a este Departamento, para providências.

Atenciosamente,

(, 2(7ermes de Faria Barbet
Gerente do Departa ento Fin ceiro.

1dD 
(i/Cq//1Anders R Delattre Abe

DePt° Õe .óMeflos e Património

ci94„,



ANEXO I-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 inicio 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 indices 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, brgdo 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 suplementaçõ es 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.
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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 As 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.

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Departamento Financeiro•

•



ANEXO I-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 extraorgamentdria.

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 liquido.

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

total informado.

13 Permitir a parametrização, pelo usuário, quanto As 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.

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Departamento Financeiro



0 1 3

•

ANEXO I-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 substitui-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. 9° 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.
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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 extraorçamentdria)
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 Camara
Municipal de Londrina.

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.
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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.

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Departamento Financeiro

•
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°09/2018
De: Departamento de Informática
Para: Diretoria e Departamento de Recursos Humanos
Assunto: Sistema de Folha e RH

Londrina, 15 de maio de 2018.

Prezados,

Considerando o cronograma de implantação para o eSocial definido pelo Governo

Federal, que prevê a inclusão dos Órgãos Públicos a partir de janeiro de 2019, e que a partir de

dezembro de 2018 o analista de sistemas responsável pelo desenvolvimento e manutenção do

sistema de Recursos Humanos (RH) e Folha de Pagamentos da Camara Municipal de Londrina

(CML) preencherá todos os requisitos necessários para a solicitação de aposentadoria, tendo direito

a solicitá-la a partir desta data, o Departamento de Informática em conjunto com o Departamento de

Recursos Humanos realizou a análise de sistemas existentes no mercado para Gestão de RH e de
Folha de Pagamentos.

Após essa análise, pode-se concluir que esses sistemas disponíveis podem atender

plenamente as necessidades da CML, incluindo as exigências impostas pelo eSocial e os demais

Órgãos de controle que exigem o envio de informações.

Além disso, vale destacar que em razão do atraso na contratação do novo analista
de sistemas, não haverá tempo hábil para realizar o treinamento necessário para que esse servidor

participe do desenvolvimento e de futuras manutenções dos sistemas criados para o RH.
Dessa forma, o Departamento de Informática considera que a contratação de

sistemas de Gestão de RH e de Folha de Pagamentos desenvolvidos por empresas especializadas

nesse setor é a solução mais adequada, evitando assim, notificações e possíveis penalidades d. CML.

Sendo assim, o Departamento de Informática coloca-se a disposição para auxiliar
no processo de contratação e implantação dos novos sistemas.

Atenciosamente,



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Mitio Yoshi /la
Departamento de Informática
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

C4‘ /

1 0 objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de locação de software para área pública para a Camara
Municipal de Londrina.

Lote Item
I. Software de gestão de orçamento,
contabilidade, financeiro, patrimônio,
licitações e contratos e Portal da

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.1 Transparência.

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

' 1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

2 0 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 0 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 continuo 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 HI — 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 interim, 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 as

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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necessidades especificas 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 as 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.
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SEÇÃO IV — DO PLANO DE INSERÇÃO

17 0 sistema deverá estar apto e ter condições técnicas e operacionais de funcionamento
no prazo de 10 (dez) dias após o envio, A Contratada, do empenho relativo A fase de
implantação.

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

17.2.0 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.

17.50 pagamento referente A 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:

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

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

70 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.

21.2Sempre 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 A Contrante.
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22 0 serviço previsto nos subitens 17 a 20 tem sua remuneração incluída na prestação
única relativa a "implantação do sistema”, os serviços prestados no subitem 21 tem sua
remuneração incluída nas prestações mensais relativas a "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 ateis, no horário de expediente, nas dependências da
Camara Municipal de Londrina mediante prévio agendamento com gerente do
departamento responsável pelo respectivo módulo.

24.1A carga horária minima é de:
24.1.1 Quatro horas por módulo para o sistema previsto no lote 1;
24.1.2 Vinte horas para o sistema previsto no lote 2;

25 Durante a vigência do contrato, conforme as evoluções e adequações que o software
vier a sofrer, a Contratada dpçerd fornecer orientações para cada modulo com a mesma
duração prevista no item /5:destinada aos departamentos que tiverem o respectivo
modulo alterado, objetivando-a correta utilização do produto, salvo comunicação escrita
e fundamentada do Fiscal do Contrato acerca da desnecessidade.

26 0 valor correspondente ao treinamento previsto no item 24 integra a fase de
implantação do sistema e somente sera pogo após concluída a fase de implantação, o
valor do treinamento previsto no subitem(26 integra o serviço de locação de software e
considera-se inserido nas parcelas remuneratóilas 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.
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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 rein iciar 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.

29.20 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 As 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 minima de 30 (trinta) dias, e, caso necessário, a
Contratada deverá promover a manutenção adaptativa, sem custos adicionais A
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 A 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
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 A Contratante.

32.10 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.
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7

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 inicio 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.

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

33.20 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 IX — DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

35 0 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 0 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 á. fase
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 0 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
integral idade.

SEÇÃO X — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

39 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da
Contratada:
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LOTE ITEM ENTREGA DA NOTA PARCELA
FISCAL

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1 Implantação
do sistema
Locação de

software

Imediatamente após a Única
conclusão da implantação

R$... R$...

Primeiro dia do mês Doze parcelas
seguinte à prestação do (pagas
serviço mensalmente)

R$... R$...

2 Implantação
do sistema l_conclusão

Imediatamente após a Única
da implantação

R$... R$...

Locação de Primeiro dia do tries Doze parcelas
software seguinte à prestação do (pagas

serviço mensalmente)

R$... R$...

PREÇO TOTAL R

40 0 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 A. locação de software serão mensais e deverão ser apresentadas ao Fiscal do
Contrato até o primeiro dia útil do riles 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.

40.30 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
A 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.

40.50 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.

40.6Serd 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 dificil ou
impossível reparação.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Termo de Referencia: software

o -26

9

42 A mora na implantação do sistema (instalação, migração e treinamento), prejudica o
inicio 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 XI— DA VIGÊNCIA

43 0 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 Referencia.

44 0 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 n° 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
n°. 101/00, Decreto Federal n°. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda n°.
548/2010.

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 0 contrato não poderá ser prorrogado quando:

47.1A Contratada tiver sido declarada inidõnea 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;
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48 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

Município de Londrina, 13 de julho de 2018.

40'
Mitio Yoshid

Gerente do Dep. de Informática

s7 :1Luiz Ferna ol-M4/1a'reti4ta

Gerente do Dep. e Suprimentos e Patrim6ni

1_1272g-2i
--t-iermes de irria Barbet

Gerente do D. Finan,c6iro

1/4X647
An ea Cobbo

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

1 0 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 as 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;
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5.6 Ter atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso As 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 continua de procedimentos relativos à segurança dos dados;

5.8 0 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;

5.100s 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;

5.12Gerar 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 As legislações pertinentes a Transparência da
Gestão Pública, em especial A 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

13

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 inicio 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 indices 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
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baixa através da emissão de empenho.

14

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 as 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 extraorçamentdria.

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 liquido.

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
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definido pelo ICE-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

034hAfr

17

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 substituf-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. 90
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.
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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.

O35/u,

18

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
extraorçamentdria) diretamente do sistema de recursos humanos da Contratante.
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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 PATRIMÓNIO

1O Módulo de Patrimônio deve permitir cadastrar e individualizar os bens, vinculá-los a
pessoas e setores responsáveis (com vinculação ao nome, matricula 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 0 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.
2.11 Gerenciar 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.

2.18Gerenciar dados referentes a localização dos bens móveis segundo o respectivo setor
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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.
2.21 Permitir registro de controle da retirada e a devolução de bens que sejam enviados

para manutenção dentro e fora das dependências da Camara 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 matriculas 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 vinculo 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.
2.40Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da

administração pública.
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2.41Controlar prazo de vencimento relativo a permissão de uso ou empréstimo.
2.42Cadastrar 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.
2.44Permitir 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
Estado do Paraná.

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

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

3 0 módulo deve permitir o cadastro de licitações atendendo todos os requisitos de dados
exigidos pelo TCE/PR.

4 0 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 0 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.
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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 As 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 As disposições legais.

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

15 0 módulo deve estar preparado para a possibilidade de um procedimento licitatório
culminar em mais de um contrato ou ata de registro de preços.

16 0 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,
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contendo:

22.1Cadastro de preços registrados até o terceiro classificado, no mínimo;
22.2Cadastro de gestor e fiscal;
22.3 Cadastro de ocorrências, por tipo e data.
22.4Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico.
22.5 Troca de fornecedor;
22.6 Troca 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:
24.1 Permitir 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.
24.30 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
temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdencidria e FGTS).

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

25.1 Registro 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 MODULO LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

27

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 as 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

1 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1 0 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

Modulo: Funcionalidades Comuns

Modulo: Recrutamento e Seleção
Modulo: Carreiras
Modulo: Saúde Ocupacional
Modulo: Folha de Pagamento
Modulo: Beneficios
Modulo: Ponto Eletrônico
Modulo: Prestação de Contas

Tabela I: Resumo do Objeto

2 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 á. CML o licenciamento
para uso do SGBD sem qualquer custo adicional;

• Mc) 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
2.1.2 0 sistema deve ser compatível com Sistema Operacional 32 e 64 bits, Windows 7,
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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 Premio 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 Camara 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;

2.1.20 Permitir identificar o formato dos campos de entrada de dados;
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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; Area de apresentação
de campos; área para mensagens de orientação; área para identificação, localizada
no topo da janela que indica a aplicação; Area de menus e/ou botões abaixo da
Area 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, icones

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 construidos com interface gráfica nativa do
sistema operacional ou utilizando navegador WEB. Não sell() 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 lingua portuguesa do Brasil para toda e qualquer comunicação dos
sistemas aplicativos com os usuários;

2.1.33 Fornecer os seguintes manuais em Lingua 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 A 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

Pesquisável, DOCX, CSV, XLSX mediante a seleção de dados e filtros indicados
pelo usuário;
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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 Orgdo e Unidade e por Unidade
Gestora, impedindo assim que determinados usuários tenham acesso As
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
configurdvel 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
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.
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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 A.
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 especificas.

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.
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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 matricula 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.

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.
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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 As 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 A área de gestão de pessoas.

2.2.26 Permitir ao servidor e gestor realizar e consultar avaliações funcionais, conforme
critérios definidos pela Area 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 previdencidrias, banco de horas, legislação, regulamentos,
manuais...);
- atualização cadastral (dados pessoais, cursos, tempo de contribuição
previdencidria em outros vínculos, declaração de bens e valores);
- requerimentos (auxilio-transporte, adiantamento de abono de natal, férias,
licença-prêmio em pecúnia e em gozo, licença para tratamento de saúde, licenças
em geral, ...);
- 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
vinculo empregaticio (conforme modelos pré definidos).
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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 As 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 As 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
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 vinculo empregaticio;
- 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;
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- 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;
-indice 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 vinculo empregaticio.

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);

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, auxilio...);
-Variação de remuneração por funcionário;
-Remuneração geral
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-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

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 (%)
-Ind ice 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
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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: n° da vaga, Lei de criação/extinção, organograma, cbo, código de
controle do SLIP, 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.

2.3.10 Permitir marcar candidatos como "reserva de vagas, diligencias, 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 especifico 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, n° 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, n° de vagas à ser ocupada e carga horária de forma automática com os
demais módulos, como Folha de Pagamento

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR cytr--



056

Termo de Referência: software 39

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

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
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2.4.10 Capacidade de abertura de processo especifico 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

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, curriculos, 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 comprobat6rios 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
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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).

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 calculo 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 Orgão Previdencidrio (CAAPSML)", contendo informações
do prontuário e do histórico de agendamentos e atendimentos em documento
único.
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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 (matricula, 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.

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

2.5.23 Registro dos servidores afastados: motivo, data de inicio, 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
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
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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 A gestão de políticas de saúde ocupacional.

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, intercorrencia 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 á. 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 ETA'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
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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 as 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)
a caracterização das atividades e do tipo da exposição; F) os possíveis danos A
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;
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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

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, 13° 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, 130 Salário.

2.6.8 Registrar e calcular adicionais salariais (fixos e variáveis), gratificações, comissões
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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 130 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 13° levando-se em conta: Pagamento
adiantado

2.6.12 Parametrização para o pagamento do 13° levando-se em conta: Permitir em
diferentes dias do mês o adiantamento de diferença do 13° salário e adiantamentos
individuais.

2.6.13 Simular, calcular, controlar, mensurar e evidenciar as obrigações por competência,
decorrentes de beneficios a empregados, tais como, 13° salário, férias, licença-
prêmio, etc, atendendo as disposições da Portaria n° 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, Beneficios,
etc.)

2.6.17 Efetuar cálculo automático do pagamento de salário proborcional 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
contábi I.

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 RATS, FGTS, INSS, IR,
CAAPSML, etc.

2.6.21 Permitir cálculo individualizado em atendimento a determinação judicial e/ou
outras situações.
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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, fisica, auditiva,
visual, mental, múltipla), independente do fornecedor da solução e da área de TI.

2.6.24 Permitir o cadastro e vinculo de dependentes aos servidores, possibilitando definir
o tipo de dependência (IR, Salário família, beneficios, outros tipos de
dependências), independente do fornecedor e da área de TI. Calculando as
respectivas vantagens e descontos relacionados.

2.6.25 Registro dependentes/ vinculados legais, informando dependência INSS, IR,
RPPS, Salário Família, Auxilio 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 liquido oficial, percentual sobre o
liquido 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 As 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 inicio e vigência). Ex: INSS, IR etc.

2.6.34 Permitir a reutilização das informações cadastrais do candidato aprovado no
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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 Area 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 (nes), tais como
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 vinculo empregaticio, 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 13° 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 Ole 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 Ines correspondente A
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;
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2.6.52 Controle do processo de gerenciamento dos períodos aquisitivos de recesso de
estagiários.

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

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

2.6.56 Permitir a geração das seguintes informações: Aviso prévio, Termo de Rescisão,
Homolognet.

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

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

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



O ff3S

Termo de Referência: software 51

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
inicio e fim e percentual estipulado.

2.6.75 Permitir, caso o servidor possua mais de um vinculo, 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 remunerat6rio 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 13° 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
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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.
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 especificas 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 indices 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 especifico.

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

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

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

orçamentário.

2.6.10 Redutor de Férias com o objetivo de gerar uma visão de salário linear, a fim de
2 evitar distorções nas análises mensais que há gozo de férias nos

departamentos/áreas.

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 vinculo 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 A saúde, hospitais, farmácias, clubes,
bancos, etc.)

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

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

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

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

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

2.7.11 Permitir ajustar de forma automática a data de inclusão no beneficio 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.
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2.7.12 Permitir criar campos adicionais no cadastro de beneficios para armazenamento
de informações específicas da empresa (personalização).

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 empregaticios) das informações a serem geradas.

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

2.7.15 Permitir regras de paridade a determinados beneficios, de forma que o
dependente somente possa ter o beneficio se o servidor também tiver, não
permitindo vincular o beneficio 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 beneficio "A", se tiver previamente o beneficio "B".

2.7.17 Permitir regras de movimentações automáticas, de forma que, para determinados
beneficios, 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
beneficios, 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 A 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 beneficios possam ser concedido a
determinados servidores/dependentes mesmo que não sejam elegíveis a tais
beneficios.

2.7.20 Permitir parametrizar o local de entrega do beneficio ou do cartão que representa
o beneficio (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 beneficio.

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 beneficio, observado o
limite individual de margem consignável.
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2.7.23 Permitir o lançamento na Folha de Pagamento do reembolso (Assistência
Médica), demonstrando anualmente o valor reembolsado.

2.7.24 Permitir o controle e gestão da utilização e do desconto das consultas médicas,
laboratoriais, hospitalares e de clinicas, por meio de guias de autorização de uso,
empenhada em dotação orçamentária especifica, 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 critica, 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 Area 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 beneficio ou
descontados dos servidores.
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2.7.34 Controle do Auxilio-Transporte para os servidores que trabalham em regime de
plantão, em conformidade com a escala programada.

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 auxilio-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 pianos de saúde particulares ou outros fornecedores de beneficios para desconto
das mensalidades e dos empréstimos concedidos aos servidores em Folha de
Pagamento.

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

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

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 beneficios 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 beneficios 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 matricula,
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 beneficios 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
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sistema que sejam pertinentes ao respectivo beneficio.
2.7.48 Gestão de convênio para concessão de beneficios 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 previdencidrios
(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 modulo 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 beneficio 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

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Civic() Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Termo de Referência: software

0 7 5t,t,,,

58

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 0 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 as
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 inicio 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
Apuração do

Permitir a parametrização do período de intervalo interjomada
e intrajornada, para jornadas fixas e escalas de trabalho e entre
um cargo e outro, quando ocupados pela mesma pessoa.
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Ponto —
Interjornada e
intrajomada

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.

4.8.20 Parametrização de
Regras de

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

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
Pagamento

Permitir através de relatórios a verificação das horas que
foram apuradas antes de ir para a folha de pagamento.
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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 Absenteismo 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
(Worlanail)

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

TITULO 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).

4.9.3 eSocial Permitir o envio das informações necessárias para o eSocial
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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,
Previdencidrias 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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CI n°096/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Recursos Humanos
Assunto: Contratação de software — sistema de folha

Londrina, 17 de maio de 2018.

Prezados,

Diante da CI n° 09/2018 do Departamento de Informática, referente ao

sistema de Folha e RH, bem como dos consequentes despachos da Diretoria-Geral e do

Departamento de Recursos Humanos, informamos que a contratação desse software de gestão

é contratação prioritária.

Informamos que a fase de cotações está prestes a ser iniciada, pois o atual

contrato não é mais prorrogável e está próximo do vencimento. Diante disso, tamos que o

termo de referência completo e apto à cotações seja encaminhado ao Departamento de

Suprimentos e Patrimônio até o final do presente mês.

Desde logo, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

r .4 AL
— Ané;117étt.4001.T.0 .ttre Abe

Depa ame to • e Suprimentos e Patrimônio

,(Y d/
M/Yre‘ 17



CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

O821 -
Assunto: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 21/06/2018 14:01
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
BCC: comercial@sysmar.com.br, valdenir@sysmar.com.br, govbr@govbr.com.br,
olimar.piekarski@govbr.com.br, atendimento@eddydata.com.br, licitacoes@ipm.com.br,
rodolfo.rainha@ipm.com.br, comercial@memory.com.br, contato@cittainformatica.com.br,
mgfinformatica@mgfinformatica.com.br, fiorilli@fiorilli.com.br,
bwinformatica@bwinformatica.com, rios@rps.com.br, revenda@betha.com.br,
joaoluiz@equiplano.com.br, josikobata@alternativagestaopublica.com.br,
juliofiguereido@hotmail.com, comercial@wklda.com.br, comercial@publi.com.br,
michele.meyr@publi.com.br, cetil@cetil.com.br

Boa tarde,

fl A Camara Municipal de Londrina licitará software para área pública, com módulos da parte
contábil, licitações, contratos, patrimônio, recursos humanos, controle de ponto e folha de
pagamento, conforme o descritivo contido no Termo de Referência em anexo.

Caso sua empresa tenha interesse em participar do procedimento de contratação, solicitamos
orçamento. Favor atentar-se ao fato de que são dois lotes, assim, caso seu produto se adeque
ao primeiro e não ao segundo (ou vice versa) é possível competir apenas para a contratação de
um deles.

Por fim, solicitamos que junto com o orçamento, seja indicado expressamente se sua empresa
classifica-se ou não como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) - pois
isso auxiliará na elaboração do edital.

sp Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

3.1. IR CONSOLIDADO.pdf 664KB

1 de 1 21/06/2018 14:02



Re: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

TO

•

Assunto: Re: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO
De: valdenir oliveira <valdenir@sysmar.com.br>
Data: 27/06/2018 13:18
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Bom dia,

conforme solicitado, segue nosso orçamento para o Lote 01
Quanto ao Lote 02, necessitamos de maiores esclarecimentos, pois como consta nos
requisitos será impossivel apresentar orçamento, gostaríamos de uma reunião para
esclarecimentos, uma vez que temos interesse também no fornecimento deste lote.
Cordialmente,

Valdenir Osmar de Oliveira
Sysmar Informática Ltda.

Em 21 de junho de 2018 14:01, Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina licitará software para área pública, com módulos da parte
contábil, licitações, contratos, patrimônio, recursos humanos, controle de ponto e folha de
pagamento, conforme o descritivo contido no Termo de Referência em anexo.

Caso sua empresa tenha interesse em participar do procedimento de contratação,
solicitamos orçamento. Favor atentar-se ao fato de que são dois lotes, assim, caso seu
produto se adeque ao primeiro e não ao segundo (ou vice versa) é possível competir apenas
para a contratação de um deles.

Por fim, solicitamos que junto com o orçamento, seja indicado expressamente se sua
empresa classifica-se ou não como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

• (EPP) - pois isso auxiliará na elaboração do edital.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Valdenir Osmar de Oliveira

Sysmar Informática Ltda.

1 de 4 02/07/2018 15:41
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Maringá Pr, aos 27 de Junho de 2.018
A
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ORÇAMENTO DE SOFTWARE — LOTE 01

Conforme solicitação de orçamento atravcs de emaíI datado de 21.06.2018,
estamos apresentando nosso orçamento:

LOTE 01:

Software de gestao de orcamento. contabilidade,financeiro, patrimônio,
licitações, contratos e portal da transparencia

Valor de implantação  R$ 3.000,00
(o valor acima, refere-se somente a treinamento de novas funcionalidades,
porque não haverá instalação e migração dos dados porque o sistema atual já
fornecido pela nossa empresa)

Valor mensal ...............
(Nove mil reais) mensais

„ RS 9.000 00

Com relação ao Lote 02, não conseguimos ainda montar o orçamento, pois temos
muitas dúvidas quanto aos requisitos, e gostaríamos de uma reunião para
esclarecermos estes itens que nos impede de apresentarmos orçamento.

Validade da proposta sera de 60 dias

Atenciosamente,
___-----

(-----
Vald
,

enir Osmar de Oliveira
Sysmar Informática Ltda.

1-60.850.753/0001-9 -6 1
SYSMAR INFORMÁTICA LTDA. - EPP
RUA DEP. Ne0 ALVES MARTINS Af,el 

Rua Neo Alves l'ildrtins, i464 OA 3 QP Pararia
CNP.1 00.850.753/0001 ,96— "^"INGkr,L411,4j 322014(X)

www.sysmar.cern.bt
ofnei.cio_ipAysmar.com.br

3 de 4 02/07/201815:41
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Maringa Pr, aos 27 do Junho de 2.018
A
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ORÇAMENTO DE SOFTWARE - LOTE 01

Conforme solicitação de orçamento, através de e-mail datado de 21.06.2018,
estamos apresentando nosso orçamento:

LOTE 01:

Software de gestão de orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio,
licitações, contratos e portal da transparência

Valor de implantação R$ 3.000,00
(o valor acima, refere-se somente a treinamento de novas funcionalidades,
porque não haverá instalação e migração dos dados porque o sistema atual já
fornecido pela nossa empresa)

Valor mensal ...... ... ....... ........ _ ...... R$ 9,000,00
(Nova mil reais) mensais

Com relação ao Lote 02, não conseguimos ainda montar o orçamento, pois temos
muitas dúvidas quanto aos requisitos, e gostariamos de uma reunião para
esclarecermos estes itens que nos impede de apresentarmos orçamento.

Validade da proposta sera de 60 dias

Atenciosamente,

al enir Osmar de Oliveira
Sysinar Informática Ltda.

1 00.850.753/0001-96 I
SYSMAR INFORMÁTICA LIDA - EPP
RUA DER Mt() ALVES MARTIN& A6.4. 

Neu Aves Martins, ii364 ';'°!'0; 93 gEr 87aba1o- Par.rn,i
CNPJ 00.850:753/0001.96— N4ARING4, 441/4" 321C In;

www.sysmar.com.br
comerciaiPsysmarcern.br



PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Assunto: PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
De: Orçamento Orçamento <orcamentogalternativagestaopublica.com.br>
Data: 28/06/2018 14:30
Para: andersonabegcnal.pr.gov.br

038 L.-

Boa tarde, atendendo a sua solicitação, segue em anexo nossa proposta comercial de pregos
para locação de sofware para gestão pública.
Para maiores esclarecimentos estamos a disposição.

Atenciosamente,

Depto de Orçamento
ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PÚBLICOS LTDA EPP

• Anexos:

PROPOSTA COMERCIAL.pdf

•

4,3MB

1 de 1 02/07/2018 16:53
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'Alternativa

PROPOSTA DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Londrina

Prezados Senhores,

vuo 30410707 / v44)3041-0607
www.aiternativogastaopublicacornix

A ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PÚBLICOS LTDA EPP,

inscrita no CNPJ n° 08.833.630/0001-59 por intermédio de sua representante

legal a Sr. (a) DAIANNY FIGUEREIDO DE CARVALHO portadora da carteira de

identidade n° 8.395.501-5 e do CPF n° 009.240.029-99.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Senhoria

nossa Proposta de Pregos a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA AREA
PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.

Lotei.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR MENSAL 1 VALOR TOTAL

.viare be gestão de Orçamento,
1-„p-tabilidade, Financeiro,
Pa•±irronio. Compras e Licitações
e Portal Transparência.

R$ 5.400,00 • RS 64.800,00

pantação (instalação, migração
de dados e treinamento)

R$ 14.900,00 ./

Lote 2

2

3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Software de gestão de Recursos
Humanos. Folha de Pagamento e
Ponto Eletrônico.
Implantação (instalação, migração
de dados e treinamento).

VALOR MENSAL VALOR TOTAL  I

R$ 2.300,00 R$ 27.600,00

R$ 10.000,00 '

Valor Mensal: R$ 7.700,00
Valor Implantação: R$ 24.900,00
Valor Global: R$ 117.300,00 (Cento e Dezessete Mil e Trezentos Reais).

O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos a
partir da data do recebimento das propostas.



Alternativa (44) 3041.0707 /7e1/1) :.30711-OP °

wwwalternativogestoopublica.cornbr

Atenciosamente,

Maringâ/PR, 28 de Junho de 2018.

GrOlk v\ibliainr,,q/Tfowitt.cky
ALTERNATIVA,SOLUÇÕES,\EM SISTEMAS POBLICOS LTDA EPP

CNPJ: 08.833.630/0001-59
Giselly Daianny Figuereido de Carvalho

Sócia Administradora

1 8.833.630/0001-0
ALTER/AMA SOLUÇÕES

EV %STEMS PÚBLICOS LIDA EPP
hie Pima, litieraftne Giraffe, 211

JAL H - CEP: $1000455

L.. MARINGÁ - PR —I



orçamento

Assunto: orçamento
De: João Hercilio Leoveral de Oliveira <joao.oliveira@ipm.com.br>
Data: 03/07/2018 11:39
Para: <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Bom dia Anderson,

Conforme solicitado, segue anexo nosso orçamento.

Atenciosamente,
Facebook I Twitter I Goggle+ I Linkedin I Youtube

sistemas

JOÃO HERCILIO L. DE OLIVEIRA
Advogado - OAB/SC 34.058
Jurídico/Administrativo/Licitações e Contratos
joao.oliveira@ipm.com.br

• 
48 3031-7500

Anexos:

Orçamento.pdf

•

206KB

1 de 1 03/07/2018 13:35
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Orçamento 322 / 2018

Para
Câmara Municipal de Londrina
Sr. AiIton Nantes
DD. Presidente
LONDRINA- PR

Ilmo(a). Sr(a).,

Florianopolis- SC

O32;

Florianópolis - Sc, 02 de julho de 2018.

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, apresentamos proposta para provimento de sistemas cloud computing
e serviços para as áreas adiante informadas.

Neste novo modelo tecnológico, os clientes não necessitam investir em servidores de banco de dados,
servidores de aplicativos, licenças de softwares e outros ativos necessários nos sistemas desktop, bem como na
administração e backups destes ambientes.

A computação em nuvem, permite acesso ao sistema de qualquer lugar, por qualquer equipamento conectado
internet. Também possibilita que nossos clientes tenham uma gestão eficaz, com aumento da receita,

diminuição de custos operacionais, propiciando o autoatendimento do cidadão. 0 sistema é multi entidade, o que
facilita o envio das informações contábeis, a prestação de contas e o atendimento à Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Com atuação consolidada no mercado, a IPM possui certificação de qualidade baseada em modelos e normas
internacionais - MPS.BR., mantendo boas referências em todo o Pais que podem ser comprovadas citando alguns
usuários nos seguintes Estados:

• Santa Catarina: Tribunal de Contas, Brusque, Concordia, Indaial, Palhoça, Rio do Sul, Timbo, entre outros.

• Paraná: Arapongas, Campo Largo, Campo Mourão, Castro, Cascavel, Colombo, Marechal cândido Rondon,
Paranaguá, Pinhais, entre outros.

• Rio Grande do Sul: Candelária, Cruz Alta, Gravatai, Igrejinha, Panambi, Santa Rosa, entre outros.

Atenciosamente,

IPM SISTEMAS LTDA
ALDO LUIZ MEES
Diretor-presidente

fi)ense
Sede Acirriin'strapve Centro de Tkx:ndiogie Centra de Atendimento www.ipm.cc,,m.br
Florianópohs SC Rio do Sul SC Rio do Sul - SC
40 3031 75(X) 47 3531 1500 47 3531 15(X) DOOM

;pa)



ipm

1. OBJETO

s s emas Flonanópoli.s-SCO 3 3 kA4,
Sede Administrative

48 SOT 75CiCi

A presente proposta tem por objeto o provimento de sistema cloud computing e serviços para as áreas
adiante informadas.

2. AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Nos termos ora propostos, as informações e programas ficarão hospedados em datacenter IPM, o qual dispõe
de estrutura para funcionamento ininterrupto inclusive com links de comunicação alternados, grupo gerador de
energia, hardwares redundantes, virtualização, SGBDs, softwares básicos e de segurança, robot de backup,
administração 24x7, em todos os dias do ano, dentre outros.

facultado ao cliente, sempre que desejar:

• Manter cópia do sistema de informação em seu próprio ambiente de informática, por redundância ou
download.

• Por questões de proteção de direitos autorais e realização de serviços de manutenção, não é facultado
fazer hospedagem em datacenter de terceiros.

3. SERVIÇOS INICIAIS

3.1. Implantação:

3.1.1. Diagnóstico:

• Levantamento de normas/leis, em especial as regras funcionais internas, para configuração do sistema.

3.1.2. Migração das informações:

• Migração de informações disponíveis nos computadores das entidades, para as areas adiante informadas,
que forem necessárias ao normal funcionamento do sistema.

3.1.3. Configuração:

• Configuração de rotinas de cálculo e outras necessárias ao funcionamento do sistema.

3.1.4. Customizações:

• Normalmente, o sistema não necessita de customizações. Se necessários, esses serviços serão cotados e
cobrados separadamente.

3.1.5. Habilitação para uso:

• Instalação dos aplicativos web;

• Definição de permissões e acessos - individuais para cada usuário.

3.1.6. Treinamento e acompanhamento operacional aos usuários internos:

• Avaliação de conhecimento web;

• Treinamento será efetivado com carga horária padrão IPM;

• Acompanhamento inicial de operação necessário para o esclarecimento de dúvidas aos usuários e
aderência do software de gestão.

Sede Administrative
Florianópolis -• SC
48 3031 75C.X)

Centro de Tecnologia Central de Atendimento www.ipm.com.br
Rio C/0 SUi SC Rb do Sul -SC
47 353115(X) 47 3531'15M Inel

pense ipm
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3.2. Licenciamento e suporte técnico:

3.2.1. Licenciamento:

Floriarrápolis- gla 41(4.
Sede .itidrn inistrativa

48 3031 7500

• Compreende a licença de uso do software aplicativo durante a vigência contratual e atualização legal para
atendimento de novas normas ou leis.

3.2.2. Suporte técnico remoto:

• A IPM dispõe de uma equipe especializada para esclarecer dúvidas dos usuários do sistema, por meio da
Central de Atendimento. 0 atendimento é oferecido via telefone, VOIP e chat. Também dispõe de técnicos
que atendem diretamente os municípios clientes.

4. ESTIMATIVA E PREÇOS

4.1. Implantação:
Especificação de Serviços Valor Total (R$)
Diagnóstico,
operacional.

migração, configuração, habilitação, treinamento e acompanhamento 26.100,00

4.2. Mensais:

Câmara Municipal de Londrina
Módulos Mensais (R$)
Planejamento e Orçamento 533,00
Gestão Contábil, Financeira, P. Contas 1.885,00
Compras, Licitações e Contratos 888,00
Patrimônio 586,00
Recursos Humanos
- Ponto Eletrônico 661,00
- Folha de Pagamento 1.245,00
Portal da Transparência 810,00
Portal Legislativo 712,00

Total geral: R$ 7.320,00

4.3. Serviços adicionais(opcionais):

• Serviços de configuração, consultoria, migração, unificação de cadastros, treinamentos e atendimento
local pós implantação, valor de R$ 130,00 por hora técnica.

• Serviços de customização e/ou personalização, valor de R$ 220,00 por hora técnica.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Serviços de Implantação - pagamento em cota única, em até 15 dias da instalação dos aplicativos com
informações migradas;

5.2. Provimento do sistema e serviços de suporte técnico:

• Pagamento em parcelas mensais e sucessivas, a primeira aos 30 dias da instalação do sistema;

• Customização de rotinas, personalização de relatórios, consultorias e atendimento técnico local, se
necessários: valor por hora técnica autorizada e efetivada, a ser pago em conjunto com as parcelas
mensais, sempre considerando o realizado no mês anterior.

Sede Administrativa Centro de Tecnologia Central de Atendimento WWW. I prn. com.br
Florianápolis - SC Fo do Sul SC Rio do Sul - SC
48 3(X31 7500 47 3531 15(:)0 47 a.,31 15(X) DOOM
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6. VALIDADE DO ORÇAMENTO

Flonampolis- 43510,
Sede Administrativa

48 3031 7500

Esse orçamento tem validade de 45 (quarenta e cinco) dias.

Atenciosamente,

IPM SISTEMAS LTDA
ALDO LUIZ MEES
Diretor-presidente

pense
Sede Administrativa Centro de Tecnologia Central de Atendimento www.ipm.corn.br
Flohandpolis - SC Fib do Sul - SC Rio do Sul - SC
48 3031 7500 47 3531 1500 47 3531 1500 MOM



RES: orçamento

•

•

Assunto: RES: orçamento
De: João Hercilio Leoveral de Oliveira <joao.oliveira@ipm.com.br>
Data: 04/07/2018 08:39
Para: "Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Bom dia Anderson,

Segue novo orçamento, devidamente adequado conforme solicitado.

Atenciosamente,
Facebook I Twitter I Google+ I Linkedin I Youtube

'Pm SiSt -1 as

•
JOÃO HERCILIO L. DE OLIVEIRA
Advogado - OAB/SC 34.058
Jurídico/Administrativo/Licitações e Contratos
joao.oliveira@ipm.com.br
48 3031-7500

De: Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de julho de 2018 14:48
Para: João Hercilio Leoveral de Oliveira <joao.oliveira@ipm.com.br>
Assunto: Re: orçamento

Boa tarde,

- 0 3

Senhor Joao de Oliveira, é necessário adequar seu orçamento à tabela prevista no item 39 do termo de referência,
pois é com base naqueles padrões que ocorrerá o julgamento das propostas.

Em especial, o orçamento deve destacar preços distintos para os lotes 1 e 2 e seus respectivos itens. Além do mais os
serviços destacados sob a rubrica "Serviços adicionais" deve ser inserido no custo dos lotes, quando cabível
(migração e treinamento, por exemplo, são descritos no termo de referência como atribuições inseridas em
"implantação do sistema").

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Em 03/07/2018 11:39, João Hercilio Leoveral de Oliveira escreveu:

Bom dia Anderson,

Conforme solicitado, segue anexo nosso orçamento.

Atenciosamente,
Facebook I Twitter I Google+ I Linkedin Youtube

?tk ' '99

JOÃO HERCILIO L. DE OLIVEIRA
Advogado - OAB/SC 34.058
Jurídico/Administrativo/Licitações e Contratos
joao.oliveira@ipm.com.br
48 3031-7500

1 de 2 04/07/2018 10:45



RES: orçamento

Anexos:

- 0 3 71,-,

Orçamento.pdf

•

•

68,8KB

2 de 2 04/07/2018 10:45



RES: orçamento

•

•

Assunto: RES: orçamento
De: Joao Hercilio Leoveral de Oliveira loao.oliveira@ipm.com.br>
Data: 04/07/2018 08:39
Para: "Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Bom dia Anderson,

Segue novo orçamento, devidamente adequado conforme solicitado.

Atenciosamente,
Facebook I Twitter I Google+ I Linkedin I Youtube

Pm
•

JOÃO HERCILIO L. DE OLIVEIRA
Advogado - OAB/SC 34.058
Juridico/Administrativo/Licitações e Contratos
joao.oliveira@ipm.com.br
48 3031-7500

De: Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de julho de 2018 14:48
Para: João Hercilio Leoveral de Oliveira <joao.oliveira@ipm.com.br>
Assunto: Re: orçamento

Boa tarde,

Senhor Joao de Oliveira, é necessário adequar seu orçamento A. tabela prevista no item 39 do termo de referência,
pois é com base naqueles padrões que ocorrerá o julgamento das propostas.

Em especial, o orçamento deve destacar pregos distintos para os lotes 1 e 2 e seus respectivos itens. Além do mais os
serviços destacados sob a rubrica "Serviços adicionais" deve ser inserido no custo dos lotes, quando cabível
(migração e treinamento, por exemplo, são descritos no termo de referência como atribuições inseridas em
"implantação do sistema").

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Em 03/07/2018 11:39, João Hercilio Leoveral de Oliveira escreveu:

Bom dia Anderson,

Conforme solicitado, segue anexo nosso orçamento.

Atenciosamente,
Facebook I Twitter I Google+ I Linkedin I Youtube

JOÃO HERCILIO L. DE OLIVEIRA
Advogado - OAB/SC 34.058
Jurídico/Administrativo/Licitações e Contratos
joao.oliveira@ipm.com.br
48 3031-7500

1 de 2 04/07/2018 10:45



RES: orçamento

Anexos:

Orçamento.pdf

•

•

- 03 911.0-

68,8KB

2 de 2 04/07/2018 10:45
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Orçamento 322/ 2018

Florianópolis - SC, 03 de julho de 2018.

Para

Câmara Municipal de Londrina

Sr. Anderson Abe

Técnico Legislativo

LONDRINA - PR

Senhor Técnico Legislativo,

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, apresentamos proposta para provimento de sistemas cloud

computing e serviços para as áreas adiante informadas.

Neste novo modelo tecnológico, os clientes não necessitam investir em servidores de banco de

dados, servidores de aplicativos, licenças de softwares e outros ativos necessários nos sistemas

desktop, bem como na administração e backups destes ambientes.

A computação em nuvem, permite acesso ao sistema de qualquer lugar, por qualquer

equipamento conectado à internet. Também possibilita que nossos clientes tenham uma gestão

eficaz, com aumento da receita, diminuição de custos operacionais, propiciando o

410 autoatendimento do cidadão.

0 sistema é multi entidade, o que facilita o envio das informações contábeis, a prestação de

contas e o atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atenciosamente,

IPM SISTEMAS LTDA

ALDO LUIZ MEES

Sócio-diretor

1



sis _er

Dados da Empresa:

Razão Social: IPM Sistemas Ltda

CNPJ: 01.258.027/0001-41

I.E: 253.419.417

Endereço: Avenida Trompowsky, 354, 70 Andar, Centro, Florianópolis/SC.

Fone: (48) 3031.7500 / 7504

Responsável pela empresa: Aldo Luiz Mees

CPF: 292.867.519-15 RG: 7R/865.793

101

LOTE ITEM
ENTREGA DA NOTA

FISCAL
PARCELA

PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

1

Implantação

do sistema

Imediatamente após

a conclusão da

implantação

Onica R$ 18.000,00 / R$ 18.000,00

Locação de

software

Primeiro dia do mês

seguinte à prestação

do serviço

Doze parcelas

(pagas

mensalmente)

R$ 4.702,00 / R$ 56.424,00

2

Implantação

do sistema

Imediatamente após

a conclusão da

implantação

Onica R$ 13.300,00 / R$ 13.300,00

Locação de

software

Primeiro dia do mês

seguinte à prestação

do serviço

Doze parcelas

(pagas

mensalmente)

R$ 2.526,00'- R$ 30.312,00

PREÇO TOTAL R$ 118.036,00

Validade da proposta: 45 (quarenta e cinco) dias.

Atenciosamente,

IPM SISTEMAS LTDA

ALDO LUIZ MEES

Sócio-diretor

2



Proposta de preços Locação de Software - PM Londrina

•

S

Assunto: Proposta de preços Locação de Software - PM Londrina
De: <contato@msgestaopublica.com.br>
Data: 04/07/2018 23:39
Para: "Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>
CC: "Jeferson Martins' <jeferson@msgestaopublica.com.br>,
<zampier@msgestaopublica.com.br>

Bom dia Anderson,

1 02

Conforme solicitação da Câmara de Vereadores de Londrina, segue em anexo proposta de pregos
para locação de software.

Qualquer dúvida favor entrar em contato.

Att,

Zampier Datla Corte

zaniperpmsgestaubca.contbr

tells:ado de Atrecadação

:4) 991 27-21 .5 5

SOFTWARE PARA
GESTÃO PÚBLICA

Avpselorra4iteFlor.1, Sa

Anexos:

CM Londrina.pdf 168KB

CERTIDÃO ENQUADRAMENTO ME.pdf 1,8MB

1 de 1 05/07/2018 13:32



SOFTWARE PARA
GESTÃO PÚBLICA

Representante Fiorilli Software

103L

PROPOSTA DE PREÇOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE LONDRINA-PR

Enviamos para sua análise, cotação de pregos, objetivando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de software para gestão para Câmara de vereadores de
Londrina - PR.

Razão Social: Melhor Solução Software para Gestão Pública Ltda. CNPJ: 27.528.059/0001-03

Endereço: Rua Irineu Ferlin no: 233 Sala 402

Bairro: Centro CEP: 99.150-000

Cidade/ Estado: Marau/RS

T efone: 51 991348293 E-mail: .eferson • ms estao ublica.com.br

LOTE ITEM ENTREGA DA NOTA
FISCAL

PARCELA
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

1

Implantação
do sistema

Imediatamente após a
conclusão da
implantação

Única R$ 57.800,00 R$ 57.800,00

Locação de
software

Primeiro dia do mês
seguinte a prestação

do serviço

Doze parcelas
(pagas

mensalmente)
R$ 28.800,00 R$ 345.600,00

2

Implantação
do sistema

Imediatamente após a
conclusão da
implantação

Única R$ 42.500,00 R$ 42.500,00

Locação de
software

Primeiro dia do mês
seguinte a prestação

do serviço
Doze parcelas

(pagas
mensalmente)

R$ 21.100,00 R$ 253.200,00

• Validade da proposta: 60 dias

Observações:

• Os sistemas são todos integrados e possui um cadastro único nativo nos sistemas.
• Declaramos para devidos fins, que a em epigrafe se enquadra na condição de ME, conforme

documento em aneo

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Marau, 05 de julho de 2018

Jeferson Martins
CPF: 608.059.270-34

Representante Legal

(1) contato@rnsges

if7.528.0591OCC1T5
MELHOR SOLUÇÃO SOFTWARE

PARA GESTÃO PÚBLiCA LTDA - ME
Rua trineu Feron, 233 - Sala 402

ICentro - CEP 99.150-000
Marau -RS

blica.com - ;:: )t Rua Inneu Fer n, 233 — Sala 402 Centro - CEP 99150-000 - Marau - RS



Contratação de empresa especializada na prestação dos serviço...

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçaõ de
software para área pública para a Câmara Municipal de Londrina.
De: martinez martinez.infbr
Data: 10/07/2018 13:59
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br

Ao Setor de Licitações da Câmara Municipal de Londrina - PR

Anexo Orçamento Ref. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços
de locação de software para área publica para a Câmara Municipal de Londrina.

Atenciosamente,
Isabela de Carvalho Martinez

Representante Fiorilli Software

• Anexos:

Orçamento Câmara Londrina PR.pdf 279KB

certidao simplificada junta comercial (1).pdf

•

261KB

1 de 1 10/07/2018 14:05



Martinez & Carvalho Informatica Ltda - ME 
CNPJ: 14.908.157/0001-24 Inscr, Mun. 12306200

Orçamento

-1Ü5LU

Ao Setor de Licitações da Câmara Municipal de Londrina — PR

Ref. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de software
para area pública para a Câmara Municipal de Londrina.

Empresa: Martinez & Carvalho Informática Ltda ME

CNPJ N.° 14.908.157/0001-24

Endereço: Rua Tietê, n° 3799, Bairro Santa Eliza - CEP: 15505-186, Votuporanga-SP.
• Telefone/Fax: (17) 3411 1444

E-mail: martinez@martinez.inf.br

•

SRV Descrição Desenvolvedora Valor
Mensal

Valor
Global

12(doze)
meses

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

Fiorilli
Software R$ 8.500,00 R$ 102.000,00

Lote 2

_

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

Software R$ 8.500,00 R$ 102.000,00
Validade da Cotação: 60(sessenta) dias.

A Empresa, Martinez & Carvalho Informática Ltda ME, DECLARA que é representante
autorizada da FIORILLI SOFTWARE.

14 908
WJtrNz& CARVALHO INF0H1Ã7.L.r:

LTrr.' E

RUATiETE N." 37.,f4 ,
SANTA ELl?....A - CEP .1!..i5c• ,,

VOTUPORANGA

Representante Le

Votuporanga, 10 de Julho de 2018

lsaleIo de Ca

Sócio Administrador

alho Martinez

Martinez & Carvalho Informática Ltda ME

Ruo Tiote, 3799 - Santo Eliza - CEP 15505-186 - Votuporanga - SP

Tel, (17) 3411-1444 / (17) 99745-5640 e-mail. martinezgrnariinez.inflr



Re: Contratação de empresa especializada na prestação dos sen..

•

1 E) 

Assunto: Re: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de
software para área pública para a Câmara Municipal de Londrina.
De: martinez@martinez.infbr
Data: 10/07/2018 14:37
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Em 2018-07-10 14:08, Anderson Abe escreveu:
Boa tarde,

0 orçamento deve ser elaborado com respeito a disciplina do termo de
referência em anexo, assim devem ser discriminados preços para
implantação do sistema e locação - conforme disposto na fl. 8 do
termo de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273
Em 10/07/2018 13:59, martinez@martinez.inf.br escreveu:

Ao Setor de Licitações da Camara Municipal de Londrina - PR

Anexo Orçamento Ref. Contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de locação de software para area
pública para a Camara Municipal de Londrina.

Atenciosamente,
Isabela de Carvalho Martinez

Representante Fiorilli Software

Anexos:

Orçamento Camara Londrina PR.pdf 3391(13

1 de 1 10/07/2018 17:11



Martinez & Carvalho Informática Ltda - ME 
CNPJ: 14.908.157/0001-24 Inscr. Mun. 12306200

Orçamento

Ao Setor de Licitações da Câmara Municipal de Londrina — PR

Ref. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de software

para área pública para a Câmara Municipal de Londrina.

Empresa: Martinez & Carvalho Informática Ltda ME

CNPJ N.° 14.908.157/0001-24

Endereço: Rua Tietê, n°3799, Bairro Santa Eliza - CEP 15 505-186, Votuporanga-SP.

Telefone/Fax: (17) 3411 1444

E-mail: martinez@martinez.inf.br

LOTE ITEM ENTREGA DA
NOTA

FISCAL

PARCELA PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

Implantação
do sistema

Imediatamente
após a
conclusão da
implantagão

UNICA R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

1 Locação de
software

Primeiro dia
do mês
seguinte á
prestação do
serviço.

Doze parcelas
(pagas
mensalmente)

R$ 8.500,00 R$ 102.000,00

Implantação
do sistema

Imediatamente
após a
conclusão da
implantação

LTNICA R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

2 Locação de
software

Primeiro dia
do mês
seguinte á
prestação do
serviço

Doze parcelas
(pagas
mensalmente)

R$ 8.500,00 R$ 102.000,00

PREÇO TOTAL R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais)
Validade da Cotação: 30(trinta) dias.

A Empresa, Martinez & Carvalho Informática Ltda ME, DECLARA que se qualifica

como ME(MICROEMPRESA), e que é representante autorizada da FIORILLI SOFTWARE.

908 157/0001-24'
MARTINEZ ,17t CARI/AUf0INFORMATXA

LTDA. "ME-

RUA TiFITÊ: N.° 37)9
SANTA EUZA CEP 15505-186

Tr'ts • SP.

Votuporanga, 10 de Julho de 2018

1 bela\decjarvalh9 Martinez

Representante Lgt2 Socio Administrador

Martinez & Carvalho Informática Ltda ME

Rua Tietê, 3799- Santa Eliza - CEP 15505-186 - Votuporanga - SP

Tel (17) 3411-1444 / (17) 99745-5640 e-mail martinez@martinez.inf.br



RES: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

Assunto: RES: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO
De: Comercial WK Consultoria <comercial@wklda.com.br>
Data: 11/07/2018 11:49
Para: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Ola Anderson

Segue nossa proposta previa para composição de valores referencia de fornecimento de sistema de
Recursos Humanos.

Walter Kock

De: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 21 de junho de 2018 14:01
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
Assunto: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

•
Boa tarde,

A Camara Municipal de Londrina licitará software para area pública, com módulos da parte
contábil, licitações, contratos, patrimônio, recursos humanos, controle de ponto e folha de
pagamento, conforme o descritivo contido no Termo de Referência em anexo.

Caso sua empresa tenha interesse em participar do procedimento de contratação, solicitamos
orçamento. Favor atentar-se ao fato de que são dois lotes, assim, caso seu produto se adeque ao
primeiro e não ao segundo (ou vice versa) é possível competir apenas para a contratação de um
deles.

Por fim, solicitamos que junto com o orçamento, seja indicado expressamente se sua empresa
classifica-se ou não como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) - pois isso
auxiliará na elaboração do edital.

•
Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

Orcamento previo Sistema de Recursos Humanos - CML.pdf 715KB

1 de 1 11/07/2018 13:20
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Londrina, 11 de julho de 2018.

Camara Municipal de Londrina

Caro (a) Anderson Abe

Encaminhamos nossa proposta previa de licenciamento e estimativa de horas para
implantação do projeto conforme detalhado na sequência.

As soluções Senior são dimensionadas para atender as necessidades da Camara Municipal
de Londrina, em sistemas de gestão nas condições previstas no contrato. É por meio desses
sistemas que a Senior juntamente com seu Canal de Distribuição WK Consultoria coloca
disposição de seus clientes a excelência em tecnologia de gestão nas áreas de recursos
humanos, destacando sempre o completo gerenciamento da informação e a integração das
soluções como importantes diferenciais competitivos.

Estamos à disposição para mais informações e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Walter Kock
Analista de Inteligência de Mercado

Página 2 de 3
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Razão Social: WK Consultoria e Comércio de Software Ltda.

Nome Fantasia: WK Consultoria

Endereço: Av. Paraná, 453 - sala 505

Cidade: Londrina Estado: PR

CNPJ/MF: 82.388.372/0001-00
Representante legal: Walter Kock

CEP: 86010-922

Valores de Locação/Implantação de Solução de Gestão de Recursos Humanos

Importante: Nesta proposta prévia não está incluso nenhum Sistema Gerenciador de Banco de
Dados (SGBD).

Lote Descricao do Servico Quantidade Valor (R$)
2 lmplantacao/Treinamento Modulo:

funcionalidades
Comuns

1 109.760,00

Modulo:
Recrutamento e
Selecao

1 55.160,00

Modulo:Carreiras 1 45.360,00
Modulo:Saude
Ocupacional

1 92.400,00

Modulo:Folha de
Pagamento

1 98.280,00

Modulo:Beneficios 1 18.480,00
Modulo:Ponto
Eletronico

1 26.880,00

Modulo:
Prestacao de
Contas

1 38.890,00

Locação, manutencao,
suporte e atualizacao do
sistema

Modulo:
funcionalidades
Comuns

12 2.894,98

Modulo:
Recrutamento e
Selecao

12 1.188,34

Modulo:Carreiras 12 792,34
Modulo:Saude
Ocupacional

12 1.018,74

Modulo:Folha de
Pagamento

12 1.131,66

Modulo:Beneficios 12 396,23
Modulo:Ponto
Eletronico

12 961,94

Modulo:
Prestacao de
Contas

12
425,53

Pagina 3 de 3



RES: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

Assunto: RES: CMUSOFTWARE/ORÇAMENTO
De: Comercial WK Consultoria <comercial@wklda.com.br>
Data: 12/07/2018 11:43
Para: 'Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Ola Anderson

Segue novamente nossa proposta previa informando que a WK Consultoria classifica-se como
Microempresa (ME).

Walter Kock

De: Comercial WK Consultoria
Enviada em: quarta-feira, 11 de julho de 2018 11:49
Para: 'Anderson Abe'
Assunto: RES: CML/SOFTVVARE/ORCAMENTO

Ola Anderson

Segue nossa proposta previa para composição de valores referencia de fornecimento de sistema de
Recursos Humanos.

Walter Kock

De: Anderson Abe [rnailto:andersonabe@cnril.pr.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 21 de junho de 2018 14:01
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
Assunto: CML/SOFTVVARE/ORÇAMENTO

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina licitará software para área pública, com módulos da parte
contábil, licitações, contratos, patrimônio, recursos humanos, controle de ponto e folha de
pagamento, conforme o descritivo contido no Termo de Referência em anexo.

Caso sua empresa tenha interesse em participar do procedimento de contratação, solicitamos
orçamento. Favor atentar-se ao fato de que são dois lotes, assim, caso seu produto se adeque ao
primeiro e não ao segundo (ou vice versa) é possível competir apenas para a contratação de um
deles.

Por fim, solicitamos que junto com o orçamento, seja indicado expressamente se sua empresa
classifica-se ou não como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) - pois isso
auxiliará na elaboração do edital.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo

1 de 2 12/07/2018 12:51



RES: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos: ----

Orcamento previo Sistema de Recursos Humanos - CML.pdf

•

•

646KB
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Senior
Londrina, 11 de julho de 2018.

Camara Municipal de Londrina

Caro (a) Anderson Abe

Encaminhamos nossa proposta previa de licenciamento e estimativa de horas para
implantação do projeto conforme detalhado na sequência.

As soluções Senior são dimensionadas para atender as necessidades da Camara Municipal
de Londrina, em sistemas de gestão nas condições previstas no contrato. É por meio desses
sistemas que a Senior juntamente com seu Canal de Distribuição WK Consultoria coloca
disposição de seus clientes a excelência em tecnologia de gestão nas áreas de recursos
humanos, destacando sempre o completo gerenciamento da informação e a integração das
soluções como importantes diferenciais competitivos.

Estamos à disposição para mais informações e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Walter Kock
Analista de Inteligência de Mercado

Pagina 2 de 3
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Razão Social: WK Consultoria e Comércio de Software

Nome Fantasia: WK Consultoria
Endereço: Av. Parana, 453 - sala 505

Cidade: Londrina Estado: PR
CNPJ/MF: 82.388.372/0001-00

Representante legal: Walter Kock

Ltda - ME

CEP: 86010-922

Valores de Locação/Implantação de Solução de Gestão de Recursos Humanos

Importante: Nesta proposta prévia não está incluso nenhum Sistema Gerenciador de Banco de
Dados (SGBD).

Lote Descricao do Servico Quantidade Valor (R$)
2 Implantacao/Treinamento Modulo:

funcionalidades
Comuns

1 109.760,00

Modulo:
Recrutamento e
Selecao

1 55.160,00

Modulo:Carreiras 1 45.360,00
Modulo:Saude
Ocupacional

1 92.400,00

Modulo:Folha de
Pagamento

1 98.280,00

Modulo:Beneficios 1 18.480,00
Modulo:Ponto
Eletronico

1 26.880,00

Modulo:
Prestacao de
Contas

1 38.890,00

Locação, manutencao,
suporte e atualizacao do
sistema

Modulo:
funcionalidades
Comuns

12 2.894,98

Modulo:
Recrutamento e
Selecao

12 1.188,34

Modulo:Carreiras 12 792,34
Modulo:Saude
Ocupacional

12 1.018,74

Modulo:Folha de
Pagamento

12 1.131,66

Modulo:Beneficios 12 396,23
Modulo:Ponto
Eletronico

12 961,94

Modulo:
Prestacao de
Contas

12
425,53

Pagina 3 de 3



Re: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

Assunto: Re: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO
De: Tatiane Barreto <t.barreto@eddydata.com.br>
Data: 12/07/2018 17:27
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde,

1.171,k,

Agradecemos seu contato e interesse em nossos produtos.
Infelizmente neste ano de 2018 atenderemos apenas o estado de São Paulo devido prazos do
tribunal paulista, mas colocamo-nos a disposição para futuros certames e atendimento as
solicitações do tribunal do seu município.
Atenciosamente,

Em 4 de julho de 2018 11:11, Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br> escreveu:
• Boa tarde,

A Camara Municipal de Londrina licitará software para área pública, com módulos da parte
contábil, licitações, contratos, patrimônio, recursos humanos, controle de ponto e folha de
pagamento, conforme o descritivo contido no Termo de Referência em anexo.

Caso sua empresa tenha interesse em participar do procedimento de contratação,
solicitamos orçamento. Favor atentar-se ao fato de que são dois lotes, assim, caso seu
produto se adeque ao primeiro e não ao segundo (ou vice versa) é possível competir apenas
para a contratação de um deles.

Por fim, solicitamos que junto com o orçamento, seja indicado expressamente se sua
empresa classifica-se ou não como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) - pois isso auxiliará na elaboração do edital.

•
Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

1 de 1 12/07/2018 17:34



Re: CML/SOFTWARE/ORÇAMENTO

1í8 tw,
Assunto: Re: CMUSOFTWARE/ORÇAMENTO
De: Bruno Goretti Tresse <bruno@publisinformatica.com.br>
Data: 13/07/2018 14:42
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Segue em anexo cotação
por gentileza confirmar recebimento.

Em 4 de julho de 2018 14:13, Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br> escreveu:
Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina licitará software para área pública, com módulos da parte
contábil, licitações, contratos, patrimônio, recursos humanos, controle de ponto e folha de

• 
pagamento, conforme o descritivo contido no Termo de Referência em anexo.

Caso sua empresa tenha interesse em participar do procedimento de contratação,
solicitamos orçamento. Favor atentar-se ao fato de que são dois lotes, assim, caso seu
produto se adeque ao primeiro e não ao segundo (ou vice versa) é possível competir apenas
para a contratação de um deles.

Por fim, solicitamos que junto com o orçamento, seja indicado expressamente se sua
empresa classifica-se ou não como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) - pois isso auxiliará na elaboração do edital.

Cordialmente,

Anderson Abe
• Técnico Legislativo

Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Cordialmente,

Anexos:

Cotação CM Londrina.pdf 579KB

1 de 1 13/07/2018 14:58



04) PUB LIS
Soluções para Cesrôo Pb1jca

Londrina, 09 de julho de 2018

A CA MAPA MUNICIPAL DE LONDRINA — PR

A PUBLIS SOLUÇÕES PARA CESTÃO PÚBLICA, orgulha-se em apresentar uma cotação
comercial e reassume o seu compromisso em estar sempre buscando soluções que
venham de encontro as necessidades deste, priorizando nossos esforços em
disponibilizar recursos e ferramentas desenvolvidas com tecnologia de ponta que
possibilitem otimizar os processos, reduzindo custos e maximizando benefícios.

PROPOSTA COMERCIAL

Lote QTDE UN DESCRIÇÃO VALOR MENSAL R$ VALOR TOTAL R$

1

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

10500,00 149.760,00

1 _
Mes

Implantação (instalação, migração dedados,
treinamento). 40.000,00 40.000,00

TOTAL R$92.480,00 P5229.760,00

2

12 Mks Software de gestão de recursos humanos, folha
de pagamento e ponto. 5.100,00 61200,00

1 Mks
Implantação (instalação, migração dedadas,
treinamento). 15.000,00 15.000,00

TOTAL P520.100,00 P576200,00

Total mensal lote 01 R$ 92.480,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta rea's)
Total anual lote 01 R$ 229.760,00 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais)
Total mensal lote 02 R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais)

iTotal anual late 02 P576200,00 (setenta e seis mil e duze • reais)
Validade:60dias

r0-9.273.960/0001-0
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS

LTDA.
4v. HIGIENCSPOLIS, 32 - SALA 204

CENTRO - CEP 86020-920
LONDRINA - PR

Publis . (43) 3020-6350 - Av. Higiendpolis, 32- Sala 204 - Centro, Londrina - PR, 86020-920

Scanned with CamScanner



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Lai tk,
Requisição N°: 2620/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Móveis

Especificação: Contratação de software para érea pública

Justificativa: Necessidade de registro, controle e prestação de contas de licitações, patrimônio, financeiro e RH.

• Em: 16/07/2018

Tram itação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 preço máximo sugerido é de R$ 169.067,20 (cento e sessenta e nove mil e sessenta e sete reais e vinte centavos).
Ao Dep. Financeiro, para informar classificação da dotação orçamentária e existência de saldo.

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 217.699,45

Ipesp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 47.036,15
*Saldo Previsto na LDO? J Sim Qtde.: 0 I Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.401100 - Locação de softwares.

----

* Barbe, ta,.

Em: 16/07/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: null 1C76,7240/32 

coçoN'"

e ria Geral
'Mi--kSandro SorPrezo de Almeida - Matricula 817
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RELATÓRIO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA

PÚBLICA

Os Departamentos de Informática, Financeiro, de Suprimentos e Patrimônio e
Recursos Humanos elaboraram o termo de referência autuado nas fls. 18-80 para a

contratação do objeto em epígrafe. Em 21 de junho de 2018, esse documento foi encaminhado
para cotação (fl. 82).

A pesquisa de preços diretamente com fornecedores (fl. 85-119) culminou nos
orçamentos da tabela em anexo. Apenas promoveu-se correção no orçamento da PUBLIS pelo
valor unitário do item referente à locação do software do lote 1 (pois o valor mensal de R$
10.500,00 multiplicado por 12 meses é o valor da nossa tabela, e não o previsto no orçamento

de fl. 119).

Sem prejuízo do emprego mínimo de três valores para compor a média,
excluiu-se os valores do lote 1, item 1 da IPM SISTEMAS; todo o orçamento da MS
SOFTWARE e da WK CONSULTORIA; o valor do lote 1, item 1 da MARTINEZ; e o valor
do lote 1 da PUBLIS — os valores excluídos do cálculo da média encontram-se com tachado
simples. Assim, chegou-se ao cálculo do seguinte valor médio:

MEDIA DE PREÇOS

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



Diante disso, sugere-se a fixação de preço máximo equivalente A. média de
pregos calculados na tabela supra. 0 aceite de tal sugestão, culmina em valor total do certame
de R$ 169.067,20 (cento e sessenta e nove mil e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Assim, encaminha-se o processo para pareceres.

Londrina, 16 de julho de 2018.

II-41416 ...1
Departament se Suprimentos e Patrimônio

Luiz Fern Ol.§1-6i4A-a-'S1da
Departamento Suprimentos e Patrimôn

•

re Abe
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SYSMAR

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
2 12 R$ 9.000,00 R$ 108.000,00

Preço Lote 1 R$ 111.000,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 *** ***
2 12 *** ***

Prego Lote 2 ***

ALTERNATIVA 

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 14.900,00 R$ 14.900,00
2 12 R$ 5.400,00 R$ 64.800,00

Prego Lote 1 R$ 79.700,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
2 12 R$ 2.300,00 R$ 27.600,00

Prego Lote 2 R$ 37.600,00

IPM SISTEMAS

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 P4-1-87000700 R$ 18.000,00
2 12 R$ 4.702,00 R$ 56.424,00

Prego Lote 1 R$ 74.424,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total
1 1 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00
2 12 R$ 2.526,00 R$ 30.312,00

Preço Lote 2 R$ 43.612,00

MS SOFTWARE

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 57.800,00 R-$47-78-00700
2 12 R-$484300700 R4-346440004

Prep Lote 1 14--3937800300

Page 1
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Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 42.500,00 R$ 42.500,00
2 12 R$ 21.100,00 R445-372000

Preço Lote 2 R$ 295.700,00

MARTINEZ & CARVALHO 

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total
1 1 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
2 12 R$ 8.500,00 R$ 102.000,00

Preço Lote 1 R$ 110.500,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
2 12 R$ 8.500,00 R$ 102.000,00

Preço Lote 2 R$ 110.500,00

WK CONSULTORIA & NEGÓCIOS 

Lotei
Item Qtd. Unitário Total

1 1 *** ***
2 12 *** ***

Preço Lote 1 ***

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 14-485-72-144;00 R$485.210,00
2 12 R$ 8.809,76 R$ 105.717,12

Prep Lote 2 R$ 590.927,12

MARTINEZ & CARVALHO

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 40.000,00 R$404400440
2 12

Prep Lote 1
R$ 10.500,00 R$ 126.000,00

R$ 166.000,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2 12 R$ 5.100,00 R$ 61.200,00

Preço Lote 2 R$ 76.200,00

Page 2
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PUBLIS

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
2 12 R$-1-07-500;00 R$ 126.000,00

Prego Lote 1 RS 166.000,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total
1 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2 12 R$ 5.100,00 R$ 61.200,00

Preço Lote 2 R$ 76.200,00

MÉDIA DE PREÇOS

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

Prep 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

Page 3
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TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA.

A partir das informações apresentadas no relatório de preços dos autos

em epígrafe, fixo como preço máximo para contratação de software para área pública os

seguintes valores unitários:

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

Prep 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
Valores que culminam no valor máximo de contratação de R$

169.067,20 (cento e sessenta e nove mil e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Ail n antes
Presidente

Londrina, 16 de maio de 2018.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 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.

0 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 n°. 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 Anderson Rafael
Delattre Abe ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, às 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 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://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

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

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA, DAS 13H As
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

***SUMARIO***
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SEÇÃO I — DO OBJETO

2

1 0 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 Camara 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,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

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

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

3 0 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 n°. 123/2016, as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) tem exclusiva participação no Lote 2.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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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).

SECA() 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.

SECA() 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

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

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas 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 pais;
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 Onico 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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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 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.4 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 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 0 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 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 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.

12.20 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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 0 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"ik Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]l[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: 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 beneficios relativos a tal condição.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua 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.

17.20 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 Camara 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:

18.10 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;
18.30brigação 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 E 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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 a sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 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 sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas as 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).

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

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio 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 0 julgamento sera 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
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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, A 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 VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

34 0 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.
35.2Ndo 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.
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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 0 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 IX — DA HABILITAÇÃO

42 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 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 n° 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.
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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 n°. 2 (Documentos).

46 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

46.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

46.2Prova 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.

49.1Para 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).
49.2 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a
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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
inicio e de término da execução dos serviços.

50 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica 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, sera 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 n°. 123/2006.

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

51.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara 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 A. 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 X — DOS RECURSOS

54 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera 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.
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55 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto A. intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

56 Não serão conhecidos:

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

56.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou sei a, fora do prazo.

56.30s 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 Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

59 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

60 0 objeto da licitação sera 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 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara 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, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
61.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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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 0 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 inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — 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 Camara 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.7° da Lei 10.520/2002.

67.10 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.
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69 Qualquer cidadão é parte legitima 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
Ateis.

69.1A impugnação protocolada intempestivamente sera 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.

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 sera 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 E 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 0 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.
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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
Camara Municipal de Londrina, o principio 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 oficio 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 Camara Municipal de Londrina não sera, 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
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

81 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

82 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

82.1Anexo I: Termo de Referencia;
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;
82.3Anexo 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 n°

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
<[EDITAL]>/2018
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82.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 16 de julho de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1

17

1 0 objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de locação de software para área pública para a Camara
Municipal de Londrina.

Lote Item

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

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

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

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

2 0 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 0 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
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pagamento mensal, incluindo os serviços de migração de dados, implantação de
sistemas, treinamento continuo 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 interim, 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
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meses, sendo 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 especificas 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
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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 0 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.

17.2.0 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.

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

17.50 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:

19.1 Sete 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).
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20 Sera 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.

21.2Sempre 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 a. Contrante.

22 0 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
Camara Municipal de Londrina mediante prévio agendamento com gerente do
departamento responsável pelo respectivo módulo.

24.1A carga horária minima é de:
24.1.1 Quatro horas por módulo para o sistema previsto no lote 1;
24.1.2 Vinte horas para o sistema previsto no lote 2;

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 25, 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 0 valor correspondente ao treinamento previsto no item 24 integra a fase de
implantação do sistema e somente sera pago após concluida a fase de implantação, o
valor do treinamento previsto no subitem 26 integra o serviço de locação de software e
considera-se inserido nas parcelas remuneratórias respectivas.

SEÇÃO V — DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA
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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 conetiva, adaptativa e evolutiva, e a assistência ao usuário são partes
integrantes do objeto deste Termo de Referência.

29 Manutenção Conetiva — 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.

29.20 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 as 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 minima 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
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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
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 A. Contratante.

32.10 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 VIII— DA CONTRATAÇÃO COM 0 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 inicio 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.

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

33.20 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 IX — DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

35 0 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
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36 0 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
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 0 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 X — 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 A prestação do
serviço

Doze parcelas
(pagas
mensalmente)

R$... R$...

PREÇO TOTAL R$...

40 0 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
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Contrato imediatamente após o término da fase de implantação e as Notas Fiscais
relativas A. 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.

40.30 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
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.

40.50 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.

40.6Serd 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
inicio do serviço de locação de software, portanto não se remunerará locação de
software anterior A 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 XI— DA VIGÊNCIA

43 0 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 0 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
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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 n° 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
n°. 101/00, Decreto Federal n°. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda n°.
548/2010.

44.2A notificação da extinção da contratação do Lote 1, item 2, pelo fundamento do
subitem anterior sera feita com, no mínimo, um mês de antecedência.

45 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

46 Toda prorrogação de contratos sera 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 0 contrato não poderá ser prorrogado quando:

47.1A Contratada tiver sido declarada inidõnea 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.
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1 0 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
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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 as 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 continua de procedimentos relativos à segurança dos dados;
5.8 0 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;

5.100s 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 A. 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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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 inicio 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 indices 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, Orgdo 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.
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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 as 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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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 extraorçamentdria.

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 liquido.

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.
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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.
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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 substitui-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 Camara 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. 9°
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.

35

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
extraorçamentdria) 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
Camara 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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1 0 Módulo de Patrimônio deve permitir cadastrar e individualizar os bens, vinculá-los a
pessoas e setores responsáveis (com vinculação ao nome, matricula 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 0 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.
2.11 Gerenciar 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 Camara 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.

2.23 Manter 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.
2.33 Cadastrar dados das unidades e medidas dos bens imóveis.
2.34Cadastrar e vincular os imóveis com as respectivas matriculas do Cartório do

Registro de Imóveis.
2.35 Cadastrar 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 vinculo 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.
2.42 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.
2.44Permitir 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.
2.46Emitir 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.
2.53 Gerenciar 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.
2.63 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

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

1 0 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 0 Módulo Licitação e Contratos deve seguir o organograma disposto neste titulo, salvo
em casos que a alteração seja justificável pela tecnologia da informática, pela lógica da
programação ou pela técnica licitatória.

3 0 módulo deve permitir o cadastro de licitações atendendo todos os requisitos de dados
exigidos pelo ICE/PR.

4 0 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 0 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

II 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
qEDITALP12018

r
tit

41

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 As 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 As disposições legais.

41 14 Possibilitar a substituição de fornecedor em conformidade As disposições legais.

15 0 módulo deve estar preparado para a possibilidade de um procedimento licitatório
culminar em mais de um contrato ou ata de registro de preços.

16 0 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.
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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;
22.3 Cadastro de ocorrências, por tipo e data.
22.4Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico.
22.5Troca de fornecedor;
22.6Troca de marca;
22.7 Acréscimo 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.
24.30 cadastro de nova certidão não deverá substituir ou sobrepor os dados

anteriormente cadastrados, almejando a manutenção de um histórico de certidões.
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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
temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdencidria e FGTS).

25 Permitir cadastro de subvenções sociais, com numeração, desde o inicio 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 MODULO 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 0 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

Onico

1 Implantação e treinamento

2 Locação, manutenção, suporte e
atualização do sistema

Modulo: Funcionalidades Comuns

Modulo: Recrutamento e Seleção
Modulo: Carreiras
Módulo: Saúde Ocupacional
Modulo: Folha de Pagamento
Modulo: Benefícios
Modulo: 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 sera 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.
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Estações Clientes
2.1.2 0 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 as 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 as
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 Camara 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 as 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;
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2.1.19 Assegurar a integração de dados de cada módulo garantindo que a informação
seja alimentada uma única vez;

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; Area 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 construidos 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 lingua portuguesa do Brasil para toda e qualquer comunicação dos
sistemas aplicativos com os usuários;

2.1.33 Fornecer os seguintes manuais em Lingua 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;
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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

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
configurdvel 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
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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
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 A.
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 especificas.
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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, beneficios,
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 sej am 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 Parana, 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 matricula 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 Area 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 previdencidrias, banco de horas, legislação, regulamentos,
manuais...);
- atualização cadastral (dados pessoais, cursos, tempo de contribuição
previdencidria em outros vínculos, declaração de bens e valores);
- requerimentos (auxilio-transporte, adiantamento de abono de natal, férias,
licença-prêmio em pecúnia e em gozo, licença para tratamento de saúde, licenças
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em geral, ...);
- 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
vinculo empregaticio (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.
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2.2.42 Permitir a extração de diversos indicadores, que possibilitem acompanhar a
evolução histórica e comparar, ao mesmo tempo, com outros parâmetros
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 vinculo empregaticio;
- 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;
-indice 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 vinculo empregaticio.

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, auxilio...);
-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 (%)
-indice 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: n° 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
qEDITALP/2018

1 3 it,

55

2.3.10 Permitir marcar candidatos como "reserva de vagas, diligências, judicial, recurso"
e outras marcações/observações a critério da Area de recrutamento e seleção.

2.3.11 Permitir personalização de mensagens de comunicação (e-mails, recados no portal
e afins) com candidato especifico 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, n° 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, n° de vagas A 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, Area 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, raga, 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, á. 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 especifico 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 Orgdo Previdencidrio (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 medico
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 (matricula, 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 inicio, 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
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acumulado de afastamento em determinado período, tipo de patologia, local de
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 A 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 previdencidria.

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
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relativas à gestão de políticas de saúde ocupacional.
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 beneficios, 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 EPi'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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
‹[EDITAL]>/2018 62

identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; e)
a caracterização das atividades e do tipo da exposição; F) os possíveis danos A
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
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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, 130 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, 13° 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 13° 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 13° levando-se em conta: Pagamento
adiantado

2.6.12 Parametrização para o pagamento do 13° levando-se em conta: Permitir em
diferentes dias do mês o adiantamento de diferença do 13° salário e adiantamentos
individuais.
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2.6.13 Simular, calcular, controlar, mensurar e evidenciar as obrigações por competência,
decorrentes de beneficios a empregados, tais como, 130 salário, férias, licença-
prêmio, etc, atendendo as disposições da Portaria n° 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 Calculo 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, Beneficios,
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 RATS, 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 area de TI.

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

2.6.24 Permitir o cadastro e vinculo de dependentes aos servidores, possibilitando definir
o tipo de dependência (IR, Salário família, beneficios, outros tipos de
dependências), independente do fornecedor e da área de IT. 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, Auxilio Creche e Seguro de Vida, Plano de
Sadde/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 liquido oficial, percentual sobre o
liquido 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 as 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, RATS, 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 inicio 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
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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 vinculo empregaticio, 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 130 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,
Beneficios, Consignações, etc.

2.6.70 0 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 inicio e fim da vigência e
respectiva parametrização e alterações.

2.6.72 Manter histórico dos pagamentos, contabilizados no próprio mês, para RATS 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
inicio e fim e percentual estipulado.
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2.6.75 Permitir, caso o servidor possua mais de um vinculo, 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 13° 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 especificas de

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

territorial ou servidores, com possibilidade de indices 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 especifico.

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

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

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 Permitir agrupamento de despesas orçamentárias (salários, benefícios, encargos,
0 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 Planejamento de Head Count: Permitir o registro dos motivos de movimentações
1 (rescisões, aumento de quadro, transferências, promoções) no planejamento

orçamentário.

2.6.10 Redutor de Férias com o objetivo de gerar uma visão de salário linear, a fim de
2 evitar distorções nas análises mensais que há gozo de férias nos

departamentos/áreas.
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REQUISITOS FUNCIONAIS
2.7.1 Permitir o cálculo, controle e concessão de adicionais, licenças, auxílios,

gratificações, abonos e demais beneficios 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 beneficios, 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 vinculo 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 beneficios (empresas de transporte
coletivo, profissionais para assistência à saúde, hospitais, farmácias, clubes,
bancos, etc.)

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

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

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

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

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

2.7.11 Permitir ajustar de forma automática a data de inclusão no beneficio 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 especificas 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 empregaticios) das informações a serem geradas.

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

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

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

2.7.17 Permitir regras de movimentações automáticas, de forma que, para determinados
beneficios, 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
beneficios, 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 beneficios 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 beneficios possam ser concedido a
determinados servidores/dependentes mesmo que não sejam elegíveis a tais
beneficios.

2.7.20 Permitir parametrizar o local de entrega do beneficio ou do cartão que representa
o beneficio (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 beneficio.

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 beneficio, observado o
limite individual de margem consignavel.

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 clinicas, por meio de guias de autorização de uso,
empenhada em dotação orçamentária especifica, 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 beneficios.

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 critica, 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 beneficio ou
descontados dos servidores.

2.7.34 Controle do Auxilio-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 auxilio-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 beneficios para desconto
das mensalidades e dos empréstimos concedidos aos servidores em Folha de
Pagamento.

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

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

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 beneficios 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 beneficios 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 matricula,
nome e CPF)

2.7.44 Parametrização dos beneficios 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 beneficios 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 beneficio.
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2.7.48 Gestão de convênio para concessão de beneficios 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 beneficios previdencidrios
(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 beneficio 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 beneficios 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 0 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 As
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 inicio 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 s6 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 —
Interj ornada e
intraj ornada

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
(Workman)

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,
Previdencidrias 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)

ik Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregilo]I[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [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 n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo 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 n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:

Cargo:

[ano].
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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 n°. [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 §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 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 beneficios 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 A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[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 n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento as 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 7° 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 n° 2 `Documentação')
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018
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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] (IVALOR 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 n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[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 Camara Municipal de Londrina;
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Resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[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 n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Contratação de software para area pública (gestão de
orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos, Portal da
Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto), para atender
as 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 sera 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 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o prego registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
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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 0 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 0 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 n° 8.666, de 1993.

8.1 0 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 n°. 101/00, Decreto Federal
n°. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda n°. 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 sera feita com, no mínimo, um
mês de antecedência.

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos sera 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 0 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
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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 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):
• [TABELA].

•

14 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias Ateis, 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 A.
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 0 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
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21 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, (lard ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

21.10 representante da Camara 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:
22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
22.2Receber 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.
22.4Notificar 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 n°
8.666, de 1993.

24 0 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.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

25 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
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Contrato ficará sujeita às penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
ampla defesa.

26 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita às seguintes sanções:

26.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.

26.2Multa.
26.2.1 Multa moratória, conforme disposições do item 28 deste Contrato

Administrativo.
26.2.2 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.

26.3 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, 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.

27 São hipóteses de incidência da multa moratória, aliquotas e bases de cálculo:

Hipótese de incidência Aliquota Base de Calculo
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
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Descumprimento do termo
final para prestação dos
serviços de Manutenção
Evolutiva imposta por norma
cogente proveniente de
instituição externa A

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

Contratante (especialmente o
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná).

Descumprimento do termo 0,5% (meio por cento), por Valor da nota de empenho
final para prestação dos dia de inadimplência, até o mensal do serviço de locação
serviços Instalação Posterior, limite máximo de 10% (dez

por cento), ou seja, por 20
de software

(vinte) dias
Descumprimento do termo 0,5% (meio por cento), por Valor da nota de empenho
final para prestação dos dia de inadimplência, até o mensal do serviço de locação
serviços de Assistência ao limite máximo de 10% (dez de software
Usuário in loco. por cento), ou seja, por 20

(vinte) dias

28 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

28.1.1 Não assinar o Contrato Administrativo quando convocado dentro
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

28.1.2 Apresentar documentação falsa;
28.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
28.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
28.1.5 Não mantiver a proposta;
28.1.6 Cometer fraude fiscal;
28.1.7 Comportar-se de modo inid6neo.

do
não

29 Considera-se comportamento inid6neo, entre outros, a declaração falsa quanto As
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.

30 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

31 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
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32 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
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

33 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 Camara Municipal de Londrina.

33.10s 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.

34 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

35 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.

36 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
A. 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.

37 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

38 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

39 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

40 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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41 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

42 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 n°
8.666, de 1993.

43 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

44 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA DEZ — DO REAJUSTE

45 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 indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

46 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
46.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;
46.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

47 0 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.

48 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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49 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.

50 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 preclusdo.

51 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

51.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

51.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

52 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 ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

53 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 DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

54 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.

55 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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56 Incumbirá A. 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.

CLAUSULA QUATORZE — DO FORO

57 0 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.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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CI n. 160/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Controle interno prévio no PA 35/2018 — Software.

Londrina, 20 de julho de 2018.

Prezados,

Segue o Processo Administrativo n°. 35/2018-DG (software para área

pública) para controle interno prévio.

De acordo:

Atenciosamente,

FAV rag°
41"111-1 e tre Abe

Depakaine fffde Suprimentos e Patrimônio

L ern de f'orfe§' Mar c. a
Departamento d Suprimentos e Patrim nio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n° 100/2018

Data: 30 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

22 3 110-

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 35/2018 — Pregão Presencial — Software
para Area pública.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento por meio da CI n° 160/2018-DSP,
analisamos os documentos acostados e orientamos para os seguintes procedimentos:

Indicar no processo, que poderá ser no Contrato Administrativo, o gestor da contratação, na
forma prevista no § 1„1° do art. 70 do Ato da Mesa n° 11/2013; -17 Cl..7

Anexar ao processo cópia da Portaria n° 108/2016; -) 224 - 22
Corrigir os números romanos indicadores das seções do Edital (fls. 134 a 142), considerando
que a Seção VIII — Da Aceitação e Julgamento das Propostas (fl. 134), possui o mesmo
número da seção anterior, constante da fl. 133; ‘,/—

Corrigir os números romanos indicadores das seções do Termo de Referência (fls. 149 a 152),
considerando que a Seção VIII — Da Contratação com o Prestador (fl. 149), pela sequencia da
numeração, deveria ser Seção VII;

Corrigir os números romanos indicadores das cláusulas do contrato (fls. 219 a 221),
considerando a existência de duas cláusulas com a mesma numeração na folha 219;

t-•> Cfilivykivoilil TO MO tfAm 2J1' '
• Estabelecer no item 24, constante da folha 22, a quantidade de servidores que serão treinados,

além de corrigir na mesma folha 22, conforme indicado a lápis, os itens 25 e 26; „to

• Incluir cláusula especifica no Edital para evidenciar com clareza a responsabilidade pela
importação e exportação das informações que serão geradas pelos softwares, considerando
que os lotes poderão ser adjudicados para duas empresas. rv IS 6vt,t,V 0 IA

Atenciosamente.

De Acordo:

Silvio P eira
Cont ol or em Exercício
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LOTE N° 13, arrematado pelo Sr. Jose Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais);

LOTE N° 14, arrematado pelo Sr. Jose Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

LOTE N° 15, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

LOTE N° 16, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);

Data e Assinaturas: Londrina, 17/10/2016; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun e arrematantes.

INTIMAÇA0
A Sercomtel S.A Telecomunicações, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento n° 001/2012, que tem por objeto credenciar
empresas para a prestação de serviços de prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços, para a cidade de
Curitiba e demais cidades do Parana, conforme Anexo I, do contrato, dirigida a pessoas jurídicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes
exclusivos da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na minuta de contrato, Anexo A, deste Edital, que a Comissão Especial de
Licitação nomeada pela Resolução Pres n.° 143/2013, julgou HABILITADA a empresa: R.O. DOS SANTOS — ME, por ter a mesma apresentado
todos os documentos exigidos no item 3.3, do Edital.

0 presente resultado sera publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital, conforme registrado na ata
de abertura e julgamento datada de 19/10/2016, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 5, do Edital.
Publique-se.

Londrina, 20 de outubro de 2016. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PROCON - NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

EXTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3694/2013.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N°084/2013.
DECISÃO ADMINISTRATIVA: 093/2013.

CONSUMIDOR: PROCON DE LONDRINA.
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência 1479).

DECISÃO:

"I- Pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Administrativo, interposto pelo recorrente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos Autos do Processo
Administrativo sob n° 3694/2013, e pela conseqüente REFORMA da Decisão Administrativa n° 093/2013, proferida pelo PROCON-LD, a fim de
desconsiderar a MULTA I aplicada.

II- Fica mantida a ADVERTÊNCIA, em relação à infração ao disposto no art. 2 da Lei Municipal 7.614/98.".

Londrina, 28 de julho de 2016. Paulo Arcoverde Nascimento - Secretário Municipal de Governo

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS
PORTARIA

PORTARIA N° 108/2016

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente do art. 3°,
inc. IV, da Lei 10.520/2002.

RESOLVE:
Art. 1°. Designar, para exercer a função de Pregoeiro, os servidores desta Casa abaixo relacionados:

I. Anderson Rafael Delattre Abe — matricula 08111;
II. Felipe Werlang Palm — matricula 08713;
Ill. José Eduardo Ribeiro Balera — matricula 06813;
IV, Luiz Fernando Moraes Marendaz — matricula 02811.
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Art. 2°. São atribuições do Pregoeiro:

Pág. I I Quinta-feira, 20 de outubro de 2016

credenciamento dos interessados;
0 recebimento, a abertura, o exame e a classificação das propostas escritas de pregos;
A condução da sessão pública do pregão, incluindo procedimentos relativos aos lances verbais e à seleção da proposta e do lance de
menor prego;

IV. A abertura e a análise da documentação de habilitação do licitante vencedor;
V. 0 recebimento e o processamento da documentação do processo licitatorio respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vistas

á aferição de sua regularidade pelos orgãos de controle;
VI. 0 processamento dos recursos interpostos pelos licitantes;
VII. A adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja interposição de recurso;
VIII. A elaboração de ata;
IX. A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio;
X. 0 encaminhamento dos autos do processo, devidamente instruido, à autoridade competente para o julgamento de recursos, seguindo-se a

adjudicação, a homologação e a contratação, ou, no caso de não haver interposição de recursos, para a homologação e a contratação
Xl. A prática dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Art. 3°. 0 Edital de Licitação determinará, em cada caso, qual será o Pregoeiro responsável.

Art. 4°. Podem atuar como membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro, em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de
Londrina, os seguintes servidores:

IV
V
VI.
VII.
VIII

designados como Pregoeiros no art. 1°, desta Portaria, nos procedimentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade;
Alex Gustavo da Silva — matricula 07512;
Bruna Fernandes Lonni — matricula 08613;
Débora Roque Martins Juliani _ matricula 05811;
Karolinne Zanlorenzi de Assunção Gehring — matricula 05412;
Lincoln Ross — matricula 13312;
Mitio Yoshida — matricula 04212;
Roberta Paiva da Silva — matricula 12613.

Art. 5°. 0 Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Equipe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do objeto ou da
documentação apresentada, outros servidores da Casa, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 6. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n°. 47/2015.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Câmara Municipal, em 11 de outubro de 2016. Fábio André Testa — Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N°25/2016
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de lâmpadas, refletores e reatores.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2001.3390.302600 — Material Elétrico e Eletrônico.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 9.263,98 (nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: ás 09 horas e 15 minutos do dia 04/11/2016.
LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na sala de reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou, por telefone, com os servidores Roberta Paiva
(Tel.: 3374-1265) e Luiz Marendaz (Tel.: 3374-1312).

Em 19/10/2016. Ronan Wielewski Botelho - Diretor Geral

CONSELHOS

CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N.° 023/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes) e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 06/10/2016;

RESOLVE:

Art. 1° - Redefinir o calendário de reuniões ordinárias para o final do ano de 2016, conforme abaixo:

- 05 de novembro;
- 03 de dezembro.

Art. 2° - Definir o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2017, conforme abaixo:

- 19 de janeiro;
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço por lote, para Contratação de software para
area 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.

0 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 n°. 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 Anderson Rafael
Delattre Abe ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, as 9h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Camara 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 1314 As
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

***SUMARIO***



_ 2.271v

Pregão Presencial n°.
qEDITAL1>/2018

SEÇÃO I — DO OBJETO

2

1 0 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,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

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

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

3 0 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 n°. 123/2016, as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm exclusiva participação no Lote 2.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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 7° da lei 10.520/2002;
8.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inid8neas 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 pais;
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 Onico 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
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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 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.4 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SECA() V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 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 0 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:

12.10 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.

12.20 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.
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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 0 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"ik Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"ik Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: 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 beneficios relativos a tal condição.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.
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17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua 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.

17.20 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:

Valor unitário da proposta de implantação do sistema.
Valor mensal e anual de locação do software.
Valor global (correspondente à soma do valor de implantação do

17.2.1
17.2.2
17.2.3

sistema e valor anual de locação de software)

18 A apresentação da proposta implica:

18.10 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;
18.30brigação 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 Camara
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 sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
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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 A. sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 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).

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

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio 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 0 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
prego 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
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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 prego não superior a 5% (cinco por cento) do menor prego 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 0 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.
35.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
35.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
35.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

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

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

35.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.
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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 0 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 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 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 n° 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.
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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 n°. 2 (Documentos).

46 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

46.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

46.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
46.3 Prova 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);

46.5 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 as 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
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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
inicio e de término da execução dos serviços.

50 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica 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 n°. 123/2006.

51.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 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 A. confirmação no site do órgão
emissor.

53 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente seeão
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.
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55 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

56 Não serão conhecidos:

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

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

56.30s 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 Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

59 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

60 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:

60.1Por 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 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara 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, § 1° da Lei Complementar n°. 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.
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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 0 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 inicio 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 'Reis, 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 inidemeo 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.7° da Lei 10.520/2002.

67.10 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.
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SEÇÃO XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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69 Qualquer cidadão é parte legitima 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 respondera à impugnação em até 3 (três) dias

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.

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 E 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 0 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.
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77 As normas que disciplinam este Pregão sera() sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o principio 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 oficio 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 Camara Municipal de Londrina não sera, 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
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

81 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera 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;
82.4 Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
82.5Anexo V: Modelo de declaração relativa a. proibição do trabalho do menor (Lei n°
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9.854/99);
82.6Anexo VI: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 16 de julho de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

17

1 0 objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de locação de software para área pública para a Camara
Municipal de Londrina.

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

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

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

1. Implantação (instalação,
dados, treinamento).

migração de

2. Locação.

2 0 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 0 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
modalidade de locação, licenciamento e cessão de direito de uso,
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pagamento mensal, incluindo os serviços de migração de dados, implantação de
sistemas, treinamento continuo 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 Camara 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 Parana 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 interim, 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
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meses, sendo 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 As
necessidades especificas 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 As 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 Areas 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
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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 0 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.

17.2.0 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
Ateis — 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.

17.50 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:

19.1 Sete equipamentos pertencentes ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.
19.2Quatro 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).
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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.

21.2Sempre 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 A. Contrante.

22 0 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 ateis, 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 minima 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 3 (três)

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 0 valor correspondente ao treinamento previsto no item 24 integra a fase de
implantação do sistema e somente será pago após concluida 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.
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SEÇÃO V — DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA
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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 Conetiva — 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.

29.20 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 minima de 30 (trinta) dias, e, caso necessário, a
Contratada deverá promover a manutenção adaptativa, sem custos adicionais à
Contratante.
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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 A. 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
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 á. Contratante.

32.10 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 0 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 inicio 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.

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

33.20 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 0 recebimento provisório da implantação do sistema será proferido pelo Fiscal do
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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 0 recebimento definitivo sera 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
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 0 prazo para recebimento definitivo sera 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.

SECA() IX — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

39 A contratação sera 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 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
qEDITALP/2018 25

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.

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

40.30 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
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.

40.50 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.

40.6Serd 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 dificil ou
impossível reparação.

42 A mora na implantação do sistema (instalação, migração e treinamento), prejudica o
inicio 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 0 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 SECA() IV — DO PLANO DE INSERÇÃO do
Termo de Referência.
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44 0 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 concluida 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 n° 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
n°. 101/00, Decreto Federal n°. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda n°.
548/2010.

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 0 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, 31 de julho de 2018.

Mitio Yoshida

Gerente do Dep. de Informática

Hermes de Faria Barbeta
Gerente do Dep. Financeiro

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Gerente do Dep. de Suprimentos e Patrimônio
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Andrea Cobbo
Gerente do Dep. Financeiro

ANEXO A— DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA

27

1 0 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 sera 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 A. 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 as informações do sistema
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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 continua de procedimentos relativos à segurança dos dados;
5.8 0 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", "str, ".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;

5.100s 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;

5.12Gerar 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

29

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 PPA410 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

•

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

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

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

7 Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de
percentuais ou indices 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, brgdo 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.
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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.
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ANEXO C — DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MODULO FINANCEIRO

31

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 extraorçamentdria.

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 liquido.

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.
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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.
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ANEXO D — DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO MÓDULO CONTABILIDADE

33

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 substitui-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. 90
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.

35

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
extraorçamentdria) diretamente do sistema de recursos humanos da Contratante.

32 Propiciar o controle patrimonial fisico 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

36

O Módulo de Patrimônio deve permitir cadastrar e individualizar os bens, vinculá-los a
pessoas e setores responsáveis (com vinculação ao nome, matricula 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 0 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.
2.11 Gerenciar 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
2.13 Cadastrar 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.
2.17 Vincular os Setores das Entidades com os Respectivos Orgdos 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.

2.22 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.

2.24Emitir 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.
2.26Permitir 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.
2.33 Cadastrar dados das unidades e medidas dos bens imóveis.
2.34Cadastrar e vincular os imóveis com as respectivas matriculas do Cartório do

Registro de Imóveis.
2.35 Cadastrar 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 vinculo 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.
2.43 Permitir 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.
2.45 Emitir 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.
2.53 Gerenciar 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.
2.63 Executar 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

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

1 0 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 0 Módulo Licitação e Contratos deve seguir o organograma disposto neste titulo, salvo
em casos que a alteração seja justificável pela tecnologia da informática, pela lógica da
programação ou pela técnica licitatória.

3 0 módulo deve permitir o cadastro de licitações atendendo todos os requisitos de dados
exigidos pelo TCE/PR.

4 0 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 0 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

4111 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
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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 as 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 as disposições legais.

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

15 0 módulo deve estar preparado para a possibilidade de um procedimento licitatório
culminar em mais de um contrato ou ata de registro de preços.

16 0 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.
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SEÇÃO IV — DOS RELATÓRIOS

42

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;
22.3 Cadastro de ocorrências, por tipo e data.
22.4Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico.
22.5 Troca 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 pregos 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, pregos, 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 A. 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.

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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



2 B8

Pregão Presencial n°.
<[EDITAL]>/2018 43

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
temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdencidria e FGTS).

25 Permitir cadastro de subvenções sociais, com numeração, desde o inicio 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 MODULO 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
nab 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 0 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 A. 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.
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Estações Clientes
2.1.2 0 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 As
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 Camara 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;
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2.1.19 Assegurar a integração de dados de cada módulo garantindo que a informação
seja alimentada uma única vez;

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 Areas funcionais delimitadas.

P.ex., legenda da janela; área para menus; Area para botões; Area de apresentação
de campos; Area para mensagens de orientação; Area para identificação, localizada
no topo da janela que indica a aplicação; Area de menus e/ou botões abaixo da
Area 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 construidos 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 lingua portuguesa do Brasil para toda e qualquer comunicação dos
sistemas aplicativos com os usuários;

2.1.33 Fornecer os seguintes manuais em Lingua 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 A segurança dos dados e que alerte ao usuário sobre prazos de efetivação
das cópias ou realize backup automaticamente;
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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

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 Orgdo 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
configurdvel 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
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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
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 A.
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 especificas.
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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, beneficios,
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 matricula 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, beneficios, 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 Area de recursos humanos.

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

2.2.26 Permitir ao servidor e gestor realizar e consultar avaliações funcionais, conforme
critérios definidos pela Area 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 previdencidrias, banco de horas, legislação, regulamentos,
manuais...);
- atualização cadastral (dados pessoais, cursos, tempo de contribuição
previdencidria em outros vínculos, declaração de bens e valores);
- requerimentos (auxilio-transporte, adiantamento de abono de natal, férias,
licença-prêmio em pecúnia e em gozo, licença para tratamento de saúde, licenças
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em geral, ...);
- 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
vinculo empregaticio (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 as 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.
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2.2.42 Permitir a extração de diversos indicadores, que possibilitem acompanhar a
evolução histórica e comparar, ao mesmo tempo, com outros parâmetros
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 vinculo empregaticio;
- 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;
-indice 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 vinculo empregaticio.

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, auxilio...);
-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 (%)
-indice de absenteismo 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: n° 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 5. 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 especifico 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, n° 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, n° 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 Area.
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 especifico 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 Orgdo Previdencidrio (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 (matricula, 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, beneficios
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 inicio, 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
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acumulado de afastamento em determinado período, tipo de patologia, local de
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 previdencidria.

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
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relativas à gestão de políticas de saúde ocupacional.
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 EPi'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
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identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; e)
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
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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, 130 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, 13° 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 13° 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 13° levando-se em conta: Pagamento
adiantado

2.6.12 Parametrização para o pagamento do 13° levando-se em conta: Permitir em
diferentes dias do mês o adiantamento de diferença do 130 salário e adiantamentos
individuais.
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2.6.13 Simular, calcular, controlar, mensurar e evidenciar as obrigações por competência,
decorrentes de beneficios a empregados, tais como, 130 salário, férias, licença-
prêmio, etc, atendendo as disposições da Portaria n° 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, Beneficios,
etc.)

2.6.17 Efetuar cálculo automático do pagamento de salário proporcional para os
admitidos e desligados durante o mês, bem como as 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 vinculo 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, Auxilio 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 liquido oficial, percentual sobre o
liquido geral, dentre outros critérios de cálculos), independente do fornecedor da
solução e da Area 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 Area 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, RATS, 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 inicio 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
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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 vinculo empregaticio, 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 13° 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 Area 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 (RATS)
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,
Beneficios, Consignações, etc.

2.6.70 0 Portal do Servidor deverá possibilitar disponibilizar a emissão dos
contracheques dos últimos cinco anos a emissão da 2' via do contracheque.

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

2.6.72 Manter histórico dos pagamentos, contabilizados no próprio mês, para RATS 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
inicio e fim e percentual estipulado.
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2.6.75 Permitir, caso o servidor possua mais de um vinculo, 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 130 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 sera
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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



2941P

Pregão Presencial n°.
<[EDITAL]>/201 8 69

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 especificas 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 indices 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 especifico.

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

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

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 Permitir agrupamento de despesas orçamentárias (salários, benefícios, encargos,
0 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 Planejamento de Head Count: Permitir o registro dos motivos de movimentações
1 (rescisões, aumento de quadro, transferências, promoções) no planejamento

orçamentário.

2.6.10 Redutor de Férias com o objetivo de gerar uma visão de salário linear, a fim de
2 evitar distorções nas análises mensais que há gozo de férias nos

departamentos/áreas.
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REQUISITOS FUNCIONAIS
2.7.1 Permitir o cálculo, controle e concessão de adicionais, licenças, auxílios,

gratificações, abonos e demais beneficios 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 beneficios, exemplo:
- Assistência Médica: Todos os servidores concursados e seus dependentes
menores de 21 anos;
- Auxilio-Alimentação: valor estabelecido de acordo com a faixa salarial,
preenchidas determinadas condições de tipo de vinculo 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 beneficios (empresas de transporte
coletivo, profissionais para assistência à saúde, hospitais, farmácias, clubes,
bancos, etc.)

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

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

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

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

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

2.7.11 Permitir ajustar de forma automática a data de inclusão no beneficio 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 beneficios para armazenamento
de informações especificas 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 empregaticios) das informações a serem geradas.

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

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

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

2.7.17 Permitir regras de movimentações automáticas, de forma que, para determinados
beneficios, 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
beneficios, 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 beneficios 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 beneficios possam ser concedido a
determinados servidores/dependentes mesmo que não sejam elegíveis a tais
beneficios.

2.7.20 Permitir parametrizar o local de entrega do beneficio ou do cartão que representa
o beneficio (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 beneficio.

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 beneficio, observado o
limite individual de margem consigná.vel.

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 clinicas, por meio de guias de autorização de uso,
empenhada em dotação orçamentária especifica, 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 beneficios.

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 critica, 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 Area 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 beneficio ou
descontados dos servidores.

2.7.34 Controle do Auxilio-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 auxilio-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 beneficios para desconto
das mensalidades e dos empréstimos concedidos aos servidores em Folha de
Pagamento.

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

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

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 beneficios 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 beneficios 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 matricula,
nome e CPF)

2.7.44 Parametrização dos beneficios 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 beneficios 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 beneficio.
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2.7.48 Gestão de convênio para concessão de beneficios 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 beneficios previdencidrios
(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 beneficio 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 beneficios 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 0 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 as
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 inicio 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 s6 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 interj ornada
e intraj ornada, para jornadas fixas e escalas de trabalho e entre
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Apuração do
Ponto —
Interj ornada e
intraj ornada

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 Ateis 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



. 3U2

Pregão Presencial n°.
qEDITALP/2018 77

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,
Previdencidrias 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)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [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 n°. [número]. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo 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 n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 40, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:

Cargo:

[ano].
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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 n°. [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 §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 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 beneficios 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



3 0 gv

Pregão Presencial n°.
<[EDITAL]>/2018 84

ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[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 n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do prega ()]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Parana, 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 7° 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 n° 2 'Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

8

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 n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[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 Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[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 n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:
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1 0 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 prego 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 A. 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 0 prego a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 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.
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA
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7 0 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 0 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 n° 8.666, de 1993.

8.1 0 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 n°. 101/00, Decreto Federal
n°. 7185/10 e Portaria do Ministério da Fazenda n°. 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 sera feita com, no mínimo, um
mês de antecedência.

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos sera 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 0 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.
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CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):

[TABELA].

14 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 0 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
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 0 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
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21.10 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:

22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

22.2Receber 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.

22.4Notificar 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 n°
8.666, de 1993.

24 0 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 As penalidades do Art. 7° 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
ampla defesa.
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27 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° 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
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 Unido, 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, aliquotas e bases de cálculo:

Hipótese de incidência Aliquota 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
Conetiva.

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 sej a, 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

5% (cinco por cento), por dia
de inadimplência, até o limite
máximo de 100% (cem por
cento), ou seja, por 20 (vinte)

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software
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cogente proveniente de
instituição externa à

dias.

Contratante (especialmente o
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná).
Descumprimento do termo 0,5% (meio por cento), por Valor da nota de empenho
final para prestação dos dia de inadimplência, até o mensal do serviço de locação
serviços Instalação Posterior, limite máximo de 10% (dez

por cento), ou seja, por 20
de software

(vinte) dias

Descumprimento do termo 0,5% (meio por cento), por Valor da nota de empenho
final para prestação dos dia de inadimplência, até o mensal do serviço de locação
serviços de Assistência ao limite máximo de 10% (dez de software
Usuário in loco. por cento), ou seja, por 20

(vinte) dias

29 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 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 inidemeo.

30 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto as
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 A.
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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.

34.10s 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 n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

36 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias ateis, 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
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 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

39 A importância relativa ao valor da multa sera 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 n° 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).
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43 Sao motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
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 n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DO REAJUSTE

46 Sell 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 indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

47 0 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 0 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 preclusdo 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
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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
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 providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil 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 n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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58 0 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.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI n° 178/2018 —DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico no PA n°. 35/2018 — Software para área pública

Londrina, 31 de julho de 2018.

Prezados,

Os autos n°. 35/2018 receberam controle interno prévio, conforme se

verifica na fl. 223. As sugestões foram incorporadas A. minuta de edital (fl. 226-320), do

seguinte modo: (a) foi inserida disposição de designação de gestor na Cláusula Sétima, item

25, da minuta de Contrato Administrativo; (b) a portaria de designação de pregoeiro foi

juntada nas fls. 224-225; (c) as numerações das seções do edital, do termo de referência e das

cláusulas contratuais foi corrigida; (d) a quantidade de servidores a receber treinamento foi

especificada por complemento ao item 24.1 do termo de referência; (e) a numeração dos itens

25 e 26 do termo de referência foi corrigido; (1) a importação de arquivos foi disciplinada no

subitem 15.5 do Anexo A.

Diante disso, encaminhamos os autos para parecer jurídico.

Atenciosamente,

Luiz ern d oraes aren a
Departamento jé Suprimentos e Patrimõ io
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ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio encaminha-nos para

parecer minuta de edital de pregão presencial 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).

Antes disso o processo foi encaminhado para a Controladoria Interna,
que fez diversos apontamentos, dentre os quais: a) inclusão de disposição designando

gestor; b) juntar portaria de designação do pregoeiro; c) corrigir a numeração das seções
do edital, do termo de referência e das cláusulas contratuais; d) especificar a quantidade
de servidores a receber treinamento; e e) disciplinar a importação de arquivos.

PARECER

O pregão é modalidade de licitação regulada pela lei 10.520/2002
para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita
em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do
licitante com a proposta de menor preço.

A despeito de ser discricionária a opção da Administração pelo pregão

presencial, são inegáveis suas vantagens em relação às modalidades tradicionais da Lei

8.666/93, que justificam a sua utilização na maioria dos casos.

A grande inovação do pregão se dá pela inversão das fases de

habilitação e análise das propostas. Dessa forma, apenas a documentação do

participante que tenha apresentado a melhor proposta é analisada.
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Além disso, a definição da proposta mais vantajosa para a

Administração é feita através de proposta de preço escrita e, após, disputa através de

lances verbais. Após os lances, ainda pode haver a negociação direta com o pregoeiro,

no intuito da diminuição do valor ofertado.

O pregão vem se somar às demais modalidades previstas na Lei n.°

8.666/93, que são a concorrência, a tomada de pregos, o convite, o concurso e o leilão.

Diversamente destas modalidades, o pregão pode ser aplicado a qualquer valor estimado
de contratação, de forma que constitui alternativa a todas as modalidades. Outra

peculiaridade é que o pregão admite como critério de julgamento da proposta somente o
menor prego.

No tocante às disposições da minuta do pregão, não vemos qualquer

óbice, sobretudo em face das informações prestadas pelo Departamento quanto
correção dos pontos mencionados pela Controladoria.

Já com relação ao instrumento contratual, a minuta estipula a

possibilidade de prorrogação contratual, limitada ao prazo máximo de 60 meses. Parte-

se do raciocínio que as atividades geridas pelo sistema constituem um serviço continuo,
o que é perfeitamente compreensível já que a execução orçamentária e as rotinas
administrativas, bem como a prestação de contas ao Tribunal de Contas serão
gerenciadas por esse programa.

Quanto às exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e

trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, estão amoldes ao

que prevêem os artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, aplicável subsidiariamente ao pregão,

nos termos do artigo 9° da Lei 10.520/2002; especificamente quanto às exigências de
qualificação técnica mostram-se adequadas ao objeto contratual e ao permitido pelo
artigo 30, inciso II e § 4° da Lei 8.666/93.

Em síntese, a minuta encaminhada para análise está em condições de

ser utilizada, dado que, além do que já se expôs, trata também dos procedimentos que
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serão observados na sessão pública do pregão e julgamento das propostas, dos recursos,

das penalidades, da garantia e do tratamento diferenciado às microempresas.

Quanto à minuta do contrato (Anexo VI do Edital), temos que as
exigências legais mínimas da Lei 8.666/93, art. 55 (aplicável ao pregão, nos termos do
artigo 9° da Lei 10.520102), foram respeitadas'.

E o parec

8

Paulo Anchieta da Silva

OAB 19.285 — PR.

Art. 55. Sao clausulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos:
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
Ill - o preço e as condições de pagamento. os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa. com a indicação da classificação funcional programática e da categoria
econômica:
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as resporsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta
Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu. ao convite e à proposta do licitante
vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."
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PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

Termo de Encerramento de Volume

Nesta data, encerro o volume n° 01 do processo
administrativo de licitação n°35/2018 com folhas numeradas de 1-325.

el e We
Departamento de S pr

Londrina, 03 de agosto de 2018.

ng Paim
entos e Patrimônio


