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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

Termo de Abertura de Volume

Nesta data, procedo a abertura do volume n° 02 do processo
administrativo DG N° 35/2018, iniciando-se com a presente folha sob n°
326.

Londrina, 03 de agosto de 2018.

Feli e W ng Paim
Departame to de pr mentos e Patrimônio
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2018
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 Felipe Werlang Paim
ou, substitutivamente, o servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 17 de agosto de 2018, às 14h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, 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 Câmara 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 ÁS
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação 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 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) têm exclusiva participação no Lote 2.

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

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão a. 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

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, IT, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico 

art.,
dos Servidores

Públicos Civis do Município de Londrina — PR.
8.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob

concurso de credores ou em dissolução.
8.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preambulo 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

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

constar também:
9.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 80 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.

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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

15.1"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregeio]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 pregeio]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Seth 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,

16.25e os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "À 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.

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:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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 A. 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;
18.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

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

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
18.4Submissão 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 t 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 A sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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 pregos, 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 sell realizado pelo valor unitário por lote e somente serão aceitas duas
casas decimais.

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

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

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

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

31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior Aquele
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.
35.3Deixar 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
produtividade apresentada.

36 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §30 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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38 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

39 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.

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:
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46.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federai 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 tp-mos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT)'.

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

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

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

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

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

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

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

49.30s 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.
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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 Ateis, 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 à confirmação no site do órgão
emissor.

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

SEÇÃO XI— DOS RECURSOS

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

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

56 Não serão conhecidos:
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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 Câmara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias Ateis.

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 será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
60.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
60.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

61 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

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

ao fisco previsto no art. 43, § 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.

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.
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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 Ateis, 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 inidõneo 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
inidõneo.

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 A. contratação.

SEÇÃO XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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
úteis.

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

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

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

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

73 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão 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 a 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 substancia 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.

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.
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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;
82.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

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

Pequeno Porte (EPP);
82.5 Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

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

Londrina, em 02 de agosto de 2018.

Dir

Almeida

tor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

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 Câmara
Municipal de Londrina.

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

1. Implantação (instalação,
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
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 III — DA JUSTIFICATIVA

7 A Camara Municipal de Londrina (CML), visando atender aos seus propósitos
organizacionais e garantir maior eficiência, segurança, controle e transparência a gestão
Contábil e de Recursos Humanos, especialmente com relação as 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.

0 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.
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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 da devido a não preocupação, na
fase de seu desenvolvimento, com a possibilidade de utilização do sistema em situações
diferentes daquelas para as quais foram concebidas. Ao adotar uma solução desse tipo,
toda a adaptação seria feita por meio de modificações no código-fonte da solução
(customização) tornando o trabalho muito mais complexo e arriscado.

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

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

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

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

15 Sendo assim, cabe ressaltar que a CML não possui servidores suficientes para elaborar e
desenvolver todos os sistemas para gestão contábil, de RH e de folha de pagamento,
além de ter que promover as atualizações tempestivamente, já que as novas exigências
do TCE/PR, eSocial e demais órgãos de controle refletem um regime de fiscalização
mais rígido e com obrigação de envio de informações em menor tempo.
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16 Dessa forma, o Departamento de Informática em conjunto com os departamentos de
Suprimentos e Patrimônio, Financeiro e Recursos Humanos, considera que a
contratação de sistemas para Gestão Contábil, de RH e de Folha de Pagamentos
desenvolvidos por empresas especializadas nesse setor é a solução mais adequada,
evitando assim, notificações e possíveis penalidades A. 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, 5. 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 5. 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 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).

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

21 Da instalação posterior do sistema.
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21.1 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
Camara 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 5 (cinco)

servidores.

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

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

SEÇÃO V — DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA

27 As especificações técnicas mínimas exigidas para o sistema estão previstas nos Anexos
A a G deste Termo de Referência.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 22

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
legais ou administrativas vinculantes à Contratante e treinamento complementar.

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO VII— DA CONTRATAÇÃO COM 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
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 à fase-
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de implantação.
36.2Do primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para as

parcelas do pagamento referentes à cessão de uso do software.

37 0 prazo para recebimento definitivo sell interrompido por defeitos graves, em especial
a ocorrência obste o envio de informações ao TCE/PR.

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

SEÇÃO IX — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

39 A contratação será feita com base no prego 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 Ines
seguinte à 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
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.

40.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 25

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

45 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

46 Toda prorrogação de contratos 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.

Município de Londrina, 2 de agosto de 201

Mitio Yos ida
Gerente do Dep. de Informática

Luiz Fe SIl 1 (2-Vrealgo r e M—a\ire y
Gerente do Delp': de Suprimentos e PatrirAônio Gerente do

eermes Faria Ba O beta

Gerente dolaep, Financeiro

And 4lristina Cobbo

p. de Recursos Humanos
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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 A CML o licenciamento para uso do
SGBD sem qualquer custo adicional;

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

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

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

5 Requisitos do sistema:

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

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

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

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

a facilitar a utilização continua de procedimentos relativos a. 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

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 Orçamentarias - 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 Económica, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Integrar-se totalmente 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
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aviso ou impedir o lançamento) para a exigibilidade da certidão, quando do cadastro de
tipos de documentos, nas diversas fases da despesa.

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

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

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

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

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

3 Emitir todos os anexos de orçamento, exigidos pela Lei 4.320/64, conforme o MCASP-
STN e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) conforme o MDF-STN, e alterações, ou
normas que vierem a 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. 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.

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 PATRIMÓNIO

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 Orgdos e Unidades da Lei

Orçamentaria 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.
2.25 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.
2.53Gerenciar 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.
2.60 Possuir integração com o Sistema Integrado de Administração Orçamentária e

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

2.61Registrar 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

físicas 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

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

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

SEÇÃO II— Do GERENCIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

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

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

SEÇÃO III — Do GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (CONTRATOS
E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS)

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

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

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

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

14 Possibilitar a substituição de fornecedor em conformidade às 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
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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.
22.4 Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico.
22.5Troca de fornecedor;
22.6Troca de marca;
22.7Acréscimo e supressão de quantidades decorrentes de aditivo tanto para órgãos

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

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

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

23 Relatórios gerenciais de utilização do registro de preços:
23.1Preços registrados, tanto de todas as atas quanto uma a uma separadamente,

contendo, no mínimo, produtos e marcas, pregos, fornecedores e licitação;
23.2 Consumo, contendo, no mínimo, as quantidades totais, solicitadas, empenhadas e

pagas.

24 Cadastro e controle de regularidade das pessoas contratadas:
24.1Permitir 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.
24.4Permitir a emissão de relatórios do histórico de certidões com diferentes

critérios/filtros como o CNPJ da contratada, a data de validade, a data de emissão ou
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temática (fiscal/tributária, trabalhista, 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 ICE/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

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: Benefícios
Modulo: Ponto Eletrônico
Modulo: 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:

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

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

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

Estações Clientes
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2.1.2 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 Câmara Municipal de Londrina (CML);
2.1.17 Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.29 Os sistemas aplicativos deverão ser 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;

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

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

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

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

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

2.1.42 Possibilitar o controle de acesso de usuários por Órgão e Unidade e por Unidade
Gestora, impedindo assim que determinados usuários tenham acesso 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
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possam ser exigidos, tais como: SIAP, SIM-AM, e-Social;
2.1.52 Possibilitar a importação e exportação dos dados respeitando os layouts do

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

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

Tabela 2 Características Gerais

2 Funcionalidades Comuns a Todos os Módulos

REQUISITOS FUNCIONAIS

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

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

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

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

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

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

2.2.7 Permitir a gestão de diversas categorias funcionais, com cadastros independentes,
dados diferenciados, tratamento de segurança, extração de informações e regras de
pagamento 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 modulo, 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 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 moveis (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, ...);
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- procedimentos (avaliação de servidores, avaliação de qualidade do serviço,
avaliação de ambiente de trabalho, enquetes, votações, processo de provimento de
cargo, processo de remoção de servidor para outra entidade, órgão e unidade
administrativa, processo administrativo disciplinar, inscrição em cursos e eventos,
processos de promoção na carreira, justificativa de ausência, credenciamento de
entidades conveniadas para consignação em folha de pagamento, suplementação
orçamentária...)
Emissão de declarações de tempo de serviço; Declaração para comprovação de
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 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 às demais despesas, com o
recurso Drill Down (Município, entidades, órgãos, unidades, cargos, servidor),
gerando filtro mensal, anual e em períodos de meses e/ou anos.

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

escolaridade;
- Quantidade de funcionários — analítico
Porcentagem de funcionários por tipo de 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);

c/t
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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°. 10/2018 55

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 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, A 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 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
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 Sande Ocupacional

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

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

2.5.7 Possibilidade de parametrização dos dados da Ficha do Funcionário/ Paciente, que
deverá conter seu histórico médico (Prontuário Médico), conforme resolução
vigente e certificação do CFM. Possibilitar a emissão de relatório denominado
"Encaminhamento ao Órgão 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
acumulado de afastamento em determinado período, tipo de patologia, local de
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trabalho, cargo e outros.
2.5.28 Permitir a definição de parâmetros com as variáveis a serem consideradas na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.38 Permitir a emissão de laudos de invalidez de servidor ou de seu dependente e de
doença constante no rol para isenção de imposto de renda e para redução de
contribuição 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
relativas à gestão de políticas de saúde ocupacional.
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2.5.42 Possibilidade de criação e registro de questionários.
2.5.43 Permitir a marcação e controle de atendimento psicológico, serviço social,

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

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

formulários do sistema, a critério do usuário.
2.5.47 Todos os registros deverão ser armazenados em histórico.
2.5.48 Permitir a integração com o módulo de 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 EP1'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 RI-I). 3) Atividades desenvolvidas no local. 4)
Caracterização da edificação (área interna e externa, QDL, extintores, saídas de
emergência, vasos de pressão, equipamentos de radiografia, etc). 5) Mobiliários
utilizados (possibilidade de inclusão por setor) 6) Responsável pelas informações
prestadas durante reconhecimento e avaliação de riscos. 7) Avaliação ambiental
possibilitando a inclusão de dados como: a) a sua identificação; b) a determinação
e localização das possíveis fontes geradoras; c) a identificação das possíveis
trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho; d) a
identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; e)
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a caracterização das atividades e do tipo da exposição; F) os possíveis danos à
saúde relacionados aos riscos identificados; h) a descrição das medidas de controle
já existentes e as propostas.(resultado das avaliações ambientais por risco
reconhecido nos setores de trabalho, com possibilidade de parametrização para
comparação com os limites de tolerância estabelecidos na NR 09, NR 15 e
ACGIH) e Medidas de controle (existentes e propostas). 8) Avaliação dos riscos
existentes por cargo e função. 9) inventário de produtos químicos 10) Inventário de
EPIs e EPCs disponibilizados.

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

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

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

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

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

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

Tabela 6 — Saúde Ocupacional

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

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

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

2.6.3 Permitir a criação de diversos tipos de folha de pagamento e em datas diversas
(mensal, férias, simulação de férias, 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 area 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 calculo, independente do
fornecedor da solução e da area 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
area 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
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 130 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, fisica, auditiva,
visual, mental, múltipla), independente do fornecedor da solução e da Area 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.
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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 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 area de administração de pessoal,
independente do fornecedor e da area 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 area 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 Parana 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
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 area 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 (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 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;
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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 67

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 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 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.
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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 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
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, beneficios, 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.
x
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Tabela 7 — Folha de Pagamento

7 Benefícios

70

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;
- 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 benefícios (empresas de transporte
coletivo, profissionais para assistência à saúde, hospitais, farmácias, clubes,
bancos, etc.)

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

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

2.7.7 Permitir administrar o período de vigência do benefício.
2.7.8 Permitir administrar carência de inclusão no 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 benefícios, 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 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.

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 consignavel, 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 area de recursos humanos. Os
lançamentos não averbados deverão constar de arquivo de critica, com a
indicação do motivo da rejeição pelo sistema (margem consignavel 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 area 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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 73

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 benefícios para desconto
das mensalidades e dos empréstimos concedidos aos servidores em Folha de
Pagamento.

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

2.7.38 Permitir a visualização dos 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 benefícios para o empregado em regime de plantão,
bem como para os afastados doença profissional e assistência especial e
aposentados por invalidez.

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

2.7.43 Seguro de Vida em Grupo - Gerenciamento da Apólice, (geração do faturamento,
capital segurado, controle dos servidores ativos e aposentados, por 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 benefícios por parte
dos servidores, dependentes legais e agregados, validação, aprovação pelo gestor
imediato e Gestão de Pessoas, incluindo possibilidade de anexar documentos ou
formulários necessários lançamento na Folha de Pagamento (conceito de
Autoatendimento Colaborador)

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

2.7.47 Integração de dados e valores com a Folha de Pagamento e demais módulos do
sistema que sejam pertinentes ao respectivo 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 - Beneficios

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 às
ocorrências do mês e integrar as justificativas de ocorrências e
convocações de horas extras gerados por meio de outras
funcionalidades do sistema.

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

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

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

Jornada e Escala
de Trabalho

Permitir cadastrar diversos tipos de jornadas e escalas de
trabalho, com possibilidade de definir a data 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
intrajornada

um cargo e outro, quando ocupados pela mesma pessoa.

2.8.12 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto - Tipo

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

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

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

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

Flexibilidade para parametrizar as regras com base na
legislação municipal.

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

Permitir definir o período de fechamento do banco de horas.

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

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

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

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

4.8.18 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto - Horas
Extras

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

4.8.19 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto - Adicional
Noturno

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

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

4.8.21

4.8.22 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto - Adicional
Noturno

Permitir identificar o dia da jornada pelo horário de saída.

4.8.23 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto - Adicional
Noturno

Permitir a prorrogação de período do adicional noturno

4.8.24 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto
Compensação

Permitir a parametrização de compensação dos dias pontes
(ponto facultativo entre feriado e final de semana) por
departamento, servidor, quantidade de horas e período.

4.8.25 4.8.26 Justificativa do Usuário - Descentralização

4.8.27 Justificativa do
Usuário -
Descentralização

Disponibilizar para os funcionários via WEB a possibilidade
de justificar as irregularidades e posteriormente os Gestores
aprovarem.

4.8.28 Justificativa do
Usuário -
Descentralização

Permitir que o Gestor e o Funcionário possam visualizar o
saldo do banco de horas.

4.8.29 Justificativa do
Usuário -
Descentralização

Permitir que o Gestor insira marcações para o funcionário,
desde que obrigatoriamente informe o motivo da inserção e
esta apareça no espelho de ponto da Portaria 1510/2009 -
MTE

4.8.30 Conversão do
Ponto para a
Folha de
Pagamento

Conversão do ponto por tipo de folha de pagamento. (Ex:
Converter apenas informações de funcionários rescindidos
para a Folha de Rescisão)

4.8.31 Conversão do
Ponto para a
Folha de

Permitir através de relatórios a verificação das horas que
foram apuradas antes de ir para a folha de pagamento.
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Pagamento
4.8.32 Relatórios Permitir a emissão do relatório de Alteração de Escala de

Trabalho em PDF e CSV

4.8.33 Relatórios Permitir a emissão do relatório de Absenteísmo em TXT, PDF,
CSV

4.8.34 Relatórios Banco de Horas em TXT, PDF, CSV
4.8.35 Relatórios Banco de Horas A 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 seek)
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 pregdo]l[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. 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 §40 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 pregtio]l[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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ANEXO VI— MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. [número sequencial de atas e contratos]12018

PREGÃO PRESENCIAL N°. [n úmero e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA (GESTÃO DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMÔNIO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO)
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA FASE DE
IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o 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 Câmara 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:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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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 Camara 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 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 sera 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 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.

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
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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 A. 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 inid6nea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

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

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):
[TABELA].
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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 à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 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 Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

21.10 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
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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.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

26 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às penalidades do Art. 70 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 A
ampla defesa.

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 As seguintes sanções:

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

27.2Multa.
27.2.1 Multa moratória, conforme disposições do item 28 deste Contrato

Administrativo.
27.2.2 Compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do Contrato

Administrativo ou do valor proporcional do Lote a ser objeto da rescisão, no
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caso de inexecução total ou inexecuolo 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
Corretiva.

2,5% (dois e meio por cento),
por dia de inadimplência, até
o limite máximo de 50%
(cinquenta por cento), ou seja,
por 20 (vinte) dias

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software

Descumprimento do termo
final para prestação dos
serviços de Manutenção
Adaptativa e Manutenção
Evolutiva imposta por norma
interna da Contratante.

0,5% (meio por cento), por
dia de inadimplência, até o
limite máximo de 10% (dez
por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software

Descumprimento do termo
final para prestação dos
serviços de Manutenção
Evolutiva imposta por norma
cogente proveniente de
instituição externa à
Contratante (especialmente o
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná).

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

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software

Descumprimento do termo
final para prestação dos
serviços Instalação Posterior,

0,5% (meio por cento), por
dia de inadimplência, até o
limite máximo de 10% (dez
por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software
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Descumprimento do termo
final para prestação dos

0,5% (meio por cento), por
dia de inadimplência, até o

Valor da nota de empenho
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 inidõneo.

30 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

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

32 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

33 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara 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,
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o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

36 Previamente A aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

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

38 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

40 Eventuais alterações contratuais reger-se-do 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).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei 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,
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da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DO REAJUSTE

46 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do 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 preclusão do direito ao reajuste.

50 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

51 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

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

52.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

52.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

53 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
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com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLÁUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

54 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLAUSULA 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 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.

CLÁUSULA QUINZE — DO FORO

58 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, 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 Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 35/2018

OBJETO: Contratação de software para área pública (gestão de orçamento,
contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos, Portal da
Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto).

RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza
da despesa: 33.90.40.11.00 — Locação de softwares.

VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 169.067,20 (cento e sessenta e nove mil e
sessenta e sete reais e vinte centavos).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h e 15min
do dia 17/08/2018.
LOCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.

RETIRADA DO EDITAL: diretainente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
ou no Site: http ://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Felipe).

Em 02/08/2018

F.

eida

Dir or-Geral
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Jornal Oficial n° 3583

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

Pág. 15 Segunda-feira, 06 de agosto de 2018

OBJETO: Contratação de software para área pública (gestão de orçamento, contabilidade, financeiro, patrimônio, licitações e contratos, Portal da
Transparência, gestão de recursos humanos, folha de pagamento e ponto).
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despesa: 33.90.40.11.00 — Locação de softwares.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 169.067,20 (cento e sessenta e nove mil e sessenta e sete reais e vinte centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h e 15min do dia 17/08/2018.
LOCAL: Sede da CAmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações"
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 02/08/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

ERRATA
NO JORNAL OFICIAL N°3561, DE 09 DE JULHO DE 2018, NA PAGINA 27, QUE TRATA DAS SÚMULAS DOS PARECERES DA 6 REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CMEL REALIZADA EM 04/07/2018, CLN/CMEL:

ONDE SE LE:

is PROCESSO N°050/2017 — C.M.E.L. PARECER N°029/2018 - CLN/CMEL.
Relatoria: Gleisse Cristiane Serra Martins, João Batista Martins.
Assunto: Autorização de Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos — EJA — Anos Iniciais da Escola Municipal Eurides Cunha — Ensino
Fundamental no Espaço do CEEBJA Herbert de Souza.
Interessada: Secretaria Municipal de Educação.
Voto da Relatoria: A vista do exposto, e atentando que a Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso ao Ensino
Fundamental na idade própria ou não tiveram a possibilidade de continuidade dos estudos, esta relatoria opina favoravelmente A concessão de
Autorização para Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos — EJA — anos iniciais, extensão da oferta da Escola Municipal Eurides Cunha —
Ensino Fundamental, no CEEBJA — Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Herbert de Souza — Ensino Fundamental e Médio,
com funcionamento na Travessa Iguaçu n°40, Vila Nova, por 04 (quatro) anos, retroativo a 01.01.2016.
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade de votos. Deliberação do Plenário: APROVADO por unanimidade de votos.

LEIA-SE:

PROCESSO N°050/2017 — C.M.E.L. PARECER N°029/2018 - CLN/CMEL.
Relatoria: Gleisse Cristiane Serra Martins, João Batista Martins.
Assunto: Autorização de Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos — EJA — Anos Iniciais da Escola Municipal Eurides Cunha — Ensino
Fundamental no Espaço do CEEBJA Herbert de Souza.
Interessada: Secretaria Municipal de Educação.
Voto da Relatoria: À vista do exposto, e atentando que a Educação de Jovens e Adultos destina-se Aqueles que não tiveram acesso ao Ensino
Fundamental na idade própria ou não tiveram a possibilidade de continuidade dos estudos, esta relataria opina favoravelmente A concessão de
Autorização para Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos — EJA — anos iniciais, extensão da oferta da Escola Municipal Eurides Cunha —
Ensino Fundamental, no CEEBJA — Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Herbert de Souza — Ensino Fundamental e Médio,
com funcionamento na Travessa Iguaçu, n°40, Vila Nova,retroativo a 01.01.2016.
Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade de votos. Deliberação do Plenário: APROVADO por unanimidade de votos.

•

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins

Jornalista Responsável — Carla Sehn

Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Secretário de Governo — Juarez Paulo Tridapalli

Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.prgov.br

A integra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
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1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta a ser apresentada pela FENABAN na
reunião de 07/08/2018, à pauta de reivindicações entregue em 13/06/2018;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades durante o dia 10/08/2018.
Cornelia Proc6plo, 02 de agosto de 2018.

Elizeu Marcos Galva()
. Presidente

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

• AVISO DE LICITAÇÃO
Pregito Presencial n° 10/2018

Processo Administrativo n°, 35/2018
OBJETO: 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).
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e' Natureza da despesa:

.33.90.40.11.00- Locação de softwares. •
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 169.067,20 (cento e sessenta e nove mil e sessenta e sete rears
e vinte centavos).
CREDENCIAMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES: es 14h e 15min do dia 17/08/2018.
LOCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Par/got de Souza, 145, Londrina/
PRIIa Selada Reuniões. •
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e PatrimOnlo ou no Site: htto:/(
www1 cml or br/cmi/siteAcitacoes.xhtml 
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail Ijcitacao@cmi 
pr.gov.br ou nos telefones (43)3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273 (Felipe).

Em 02/08/2018
Mark Almeida
Diretor-Geral

MUNICÍPIO DE JANI6POLIS
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITAÇÃO
L-, EDITAL DE-TOMADÃ DE PREÇOS N° 007/2018

Encontra-se aberta na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Janlapolis, na Rua Rui Barbosa, n°286, a TOMADA DE PREÇOS N°007/2018
-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N°080/2018, TIPO MENOR PREÇO- POR
ITEM, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE CURSOS DIVERSOS,
DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE
JANIOPOLIS/PR. . .•
A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 22 DE AGOSTO DE 2018. As 09:00 
}10RAS 
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos, poderá
ser examinada na Rua Rui Barbósa, n°286, centro, CEP 87.380.000, Município
de Jani6polis a partir do dia 06/08/2018, no horário das 08:00 as 11:30 horas e
das 13:00 As 17:00 horas, Taxada aquisição do edital impresso R$ 10,00 (Dez
reals), e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento de
Gula de Recolhimento. Aquislçâo do Edital eletrônico: Sem ônus, mediante
solicitação. Aos interessados serão fornecidos esclarecimentos a respeito
desta Tomada de Preços, diariamente, das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00
as 17:00 horps, exceto sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e dias
em que não hoUver expediente na Prefeitura Municipal Janl6polis, através do
telefone (44) 3553-1411 ou 'e-mail" licitajaniopolls@gmall.com.

Jani6polis/Pr, 03 de Agosto de 2018. I;
CAROLINE RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SCAv-EL, EM RAZÃO DA AÇÃO CIVIL

LO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
; EX-ALUNOS, A PAMIR DO ANO DE 

ENSINO SUPERIOR: UNIVERSIDADE 

), FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG),

DAS DE CASCAVEL (MANTIDA PELA

UNIÃO PAN-AMERICANA DE ENSINO 

;AFELANDIA (FAC), A ENTRAREM EM 

CoES EM QUE SE FORMARAM, PARA

KS IRREGULARMENTE COBRADOS A

OMA, COMA DEVIDA CORREÇÃO 

discriminado: R$ 6. 63":02.(Sei's' centoM: tMiráais e noveillab'clôle6arite'V88)ebfere-nt
ao período compreendido de 15/12/2017 a 15(07/2018 valor este devidamente corrigido
monetariamente acrescidos dos juros legais e demais encargos contratuais, tudo em
conformidade com os termos do contrato acima descrito 10/03/2015. AdvertOncia - Em
não sendo efetuada a regularização do debito acima descrito, no prazo acima assinalado
de 30 '(trinta) dias contado da publicação do presente Edital e; uma vez constatado o
não cumprimento de suas obrigações saldando a divida, o contrato firmado com Vossas
Senhorias sera considerado rescindido de piano direito de acordo com os termos do
artigo 32 da Lei n° 6.766/79, artigo n° 474 do C6clido Civil Brasileiro e Clausula Nona do
respectivo contrato.
Ficam Vossas Senhorias cientificados de que, após escoado o prazo ora concedido e na
falta de regularização do débito acima discriminado, configurara esbulho possessório, face
a Clausula Resolutiva Expressa com o que a posse do Imóvel retornara- em definitivo
empresa Nelson Padovanl & Cia Ltda,

LOTEADORA BOA VISTA DE SERTANÓPOLIS LTDA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE ARAPONGAS
E ROLANDIA - Base Territorial -Arapongas.- Rolandia - Sabaudii-Pitanguelras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da entidade sindical, supra, no uso de sues' atribuições legais e estatutarias,
convoca os senhores associados, ou não, os primeiros quites com a tesouraria e em
condições de votar, componentes da categoria - dos trabalhadores rms. InchiStrips ,de
Alimentação "Trabalhadores nas Indústrias de Arroz, Milho e Soja e Beneficiamento de
Cafe e Conexos, Trabalhadores nas Indústrias da mandioca, farinha, polvilho, fécula,
amido conexos ou similares e afins" de Arapongas, Rolandia, Sabaudia e Pitanguelras,•
para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias, a serem realizadas em primeira
convocação, no dia 09 de Agosto de 2018, as 09h00 e as 19h00, na sede do Sindicato
sito à Rua Quetzal n. 1464, Vila Araponguinha, em Arapongas-PR e outra assembleia
da mesma categoria, a ser realizada no mesmo dia 09 de Agosto de 2018 as 17h00, na
subsede do Sindicato sito à Rua Duque de Caxias n. 32, em Rolandia-PR., e convocação
de assembleia para os trabalhadores nas Indústrias de Alimentação 'Ração Balanceada"
Alimentação Animal que sera realizada no dia 14 de Agosto de 2018, as 17h30, em primeira
convocação, na sede da entidade sindical, sito à Rua Quetzal n. 1464, Vila Araponguinha,
em Arapongas-PR, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias; a) Leitura da Ata
da Assembleia Anterior; b) autorização para a Diretoria negociar com a classe patronal
Convenção Coletiva de Trabalho, com data base em setembro, para a area'abrangida
pelo Sindicato, relativamente à categoria de Trabalhadores nas Indústrias nas Indústrias de
Arroz, Milho e Soja e Beneficiamento de Café e Conexos, Trabalhadores nas indústrias da
mandioca, farinha, polvilho, fécula, amido conexos ou similares e afins" e dos trabalhadores
nas indústrias de Ração Balanceada de Arapongas, Rolandia, Sabaudia e Pitanguelras
e, na impossibilidade destas, Ingressar com dissidios coletivos, podendo ainda constituir
advogados para tanto; c) Piso Salarial mInimo aos integrantes da Categoria Profissional; d)
Fixação de Taxa de Contribuição Assistencial (art.8°, Inciso IV, da CF/88), facultada a todos
os integrantes da categoria a manifestação de quando se dará o desconto, sendo que essa
6 a oportunidade para manifestação contraria; e) Discussão e votação de autorização para
o desconto da contribuição sindical do art. 579 da Lei 13.467/17. Outras reivindicações

favor da categoria. Todos os itens serão votados por escrutino secreto. Não havendo
nas horas e datas acima Indicadas número suficiente de presenças para as instalações
dos trabalhos de primeira convocação, as Assembielas serão realizadas 01 (uma) hora
após dos mesmos dias, em segunda convocação, com qualquer número de participantes.
Arapongas, 03 de Agosto de 2018. Anderson Zanelato - Presidente -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE
Estado do Parana

Avenida Governador Luplon, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222, • Telefax 3332.
1283

CNPJ 76.970.359/0001-53

AVISO DE LicrrAgAo
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE,
no exercido das atribuições que lhe confere a Portaria n°. 02/2018, torna público para
conhecimento dos Interessados, que fará realizar Licitação na modalidade PREGAO
PRESENCIAL:no sistema de Registro de Prego n°. 29/2018 - Processo Licitatário n°.
63-2018, do tipo menor prego Global, conforme especificado no Edital.
po Objeto da Licitacão:
O objeto da presente licitação sera a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA
ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,' COM FORNECIMENTO
DE URNA MORTUARIA E SERVIÇO FUNERAL COMPLETO E TRANSLADOS NO
DECORRER DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, conform anexo I do Edital.
Do recebimento e abertura dos envelopes: •
Os envelopes serão recebidos ate es 09:00 horas, do dia 16 de Agosto de 2018, sendo
que sessão pública para abertura e julgamento sera no mesmo dia, as 09:15, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal.
Maiores informações e coplas do Edital poderão ser obtidas na Gerência de Licitações e
Compras, no horário de expediente, de segunda a sexta-felra, das 08:00 as 11:00, e das
13:00 as 17:00, no endereço supra.

Itaguajó, 03 de Agosto de 2018.
ALESSANDRO SILVA DIAS - Pregoeiro do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Avenida Governador 
LuploEn,setand .o 

Forre 
axra n
0 44) 3332 1222 - Telefax 3332

1283
  CNPJ 76.970.359/0001 53  

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE,
no exercício das atribuições que !he confere a Portaria n°. 02/2018, torna público para
conhecimento dos Interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão
Presencial Registro de Pregos n°, 30/2018 - Processo Licitatário n°. 64-2018, do tipo
menor prego por Item, conforme especificado no Edital.
po Objeto da Licitacão•
0 objeto da presente licitação sera a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA
DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS AUTOMOTIVOS,. GRAXA, FLUIDO DE FREIO
E FLUIDO HIDRÁULICO E FILTROS DE AR), PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS
PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJE/PR, conforme
descrições constantes no anexo I do edital,
Do recebimento e abertura dos envelopes'
Os envelopes serão recebidos ate as 14:00 horas, do dia 16 de Agosto de 2018, sendo
que a sessão pública para abertura e julgamento sera no mesmo dia, as 14:15, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal.
Maiores informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Gerência de Licitações e
Compras, no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:00, e das
13:00 as 17:00, no endereço supra.

Itaguaja, 03 de Agosto de 2018
ALESSANDRO SILVA DIAS - Pregoeiro do Municipio
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.t DEPARTAMENTa-DE, RE G I STRO' EMPRESARIALE -I NTEG RAÇA0

.4' ifilir"4:-- JUNTA(COMEREIAt DO;PARANA-.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páciina: 001/ 001Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentesna data da sua expedição.
Nome Empresarial
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

, 41 2 0608837-3

1 CNPJ

,1 09.273.960/0001-081

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

17/12/2007

Data de Inicio
de Atividade

17/12/2007
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA HIGIENOPOLIS 32, 32-SALA 204, CENTRO, LONDRINA, PR, 86.020-920
Objeto Social
"PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DE SOFTWARE'
Capital: R$ 180.000,00
(CENTO E OITENTA MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 180.000,00
(CENTO E OITENTA MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de
Nome/CPF ou CNPJ

Sócio/Administrador/Término do Mandato
Participação no capital IRS) Espécie de Sócio Administrador

Término do

PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA
940.093.179-49

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
484.368.959-91

'Último

Mandato
1.800,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX

178.200,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX

Arquivamento
Data: 12/03/2018 Número: 20181032074

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

II
18/4536440

11111E111 1111111111111
LONDRINA - PR, 10 de julho de 2018

LtBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

bAMARA MUNICIPAL OE LONDRINA
ente fotocópia confere

orinaal. ,

Lc.4o.Lkina,P /)913  

firtcrto Responsável
Ans.nailer.....ustPutinutergiAVOIS.00111.•
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PUBLIS
Solo cães poro Gestão Pbblica

ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 10/2018

Através da presente, autorizo o Sr. BRUNO GORETTI TRESSE, portador da
Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. 9.692.698-7, e inscrito no cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 053.102.249-
80 a participar do procedimento licitatório acima referido, na qualidade de
representante da PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA EPP, pessoa
jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 09.273.960/00001-08. Para tanto, outorgo â
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos
inerentes ao pregão Presencial n° 10/2018.
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.

• cal&OF No '"4477-As

Londrina 08 de agosto de 2018

RG: 4.584.807-08 SSP/PR
CPF: 484.368.959-91

Cargo: SÓCIO/DIRETOR -qe
8. Serviço Notarial da Comarca detandrititu/ PR

DR. OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cortorioottaviO4esori0330rartori000tovioce000io.com.br

Selo Digital N° ztzA3.7VZEX.f903G-krykx-LcnQJ
Consults esse selQ em htto://funamen,com.br 

Reconheço por Semelhança a assinatura de RODERLEY DE
ARAUJO VECCHIA. *0053* 823870*. 0 referido é verdade e
dou f6.

Londrina-Per de a ostOe)2p18 - 09:44:52h
Em Test° t da Verdade

Mariana Paolielo Piazzalunga Namur - screvente Autnrizade

-\

Publis (43)3020-6350 - Av. Higienópolis, 32 - Solo 204 - Centro, Londrino - PR, 86020-920
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Soluçães para Caste-10 Pública

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DO EDITAL

A empresa PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA EPP, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 09,273,960/0001-08 para fins de
participação no Pregão Presencial n° 10/2018 realizado pela Câmara 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°10/2018 e seus Anexos.

Londrina 17 de agosto de 2018

RG- .584.807-08 SSP/P
CPF: 484.368.959-91

Cargo: SÓCIO/DIRETOR

ri5-9.273.960/0001-51
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS

LTDA.
AV. HIGIENOPOLIS, 32- SALA 204

, CENTRO - CEP 86020-920
LONDRINA - PR _I

Publis . (43)3020-6350 - Av. Higienópolis, 32 - Sala 204 - Centro, Londrina - PR, 86020-920
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PUBLIS
Soluções para Gestão Pública

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA EPP, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 09,273,960/0001-08, declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser EMPRESA DE
PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Londrina 17 de agosto de 2018

RODER EY_DE-ARA
84.807-0

CPF: 484.368.959-91
Cargo: SÓCIO/DIRETOR

r0-9.273.960/0001-0
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS

LTD A.
AV. HIGIENOPOLIS, 32 - SALA 204

, CENTRO - CEP 86020-920
LONDRINA -PR

PubIis . (43)3020-6350 - Av. Higienópolis, 32- Solo 204 - Centro, Londrina - PR, 86020-920



ti$

C:)
C%
CX)

r-1

771,1M=f,,itT-

AUREA DE ARAUJO
VECCHIA

Tabelionato de Notas
Exclusivo para

Autentica* de Cópia
FOI04290 i-t

. .
• RE A.I 1)1 KAI IVA I>t)1BRAII
•• I IltAIns

. ,1)1 PAR IANit N I ( )'N8( RAN 1.1 I)t I ItANSI I ()
i I Ill 1 N-A( iON-Al 1)1 I Inc Al. . . .

. . . .

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA

IP MAWR° 
04323903785

17
moc. moymmx / daG. aussiN / Lif 

584807-8 SESP PR ]

CPF  DATA PiA_SOMENTO

(84.368.959-91 [13/02/19681

í
'imago 

PEDRO PEDRO VECCHIA

ACC CAT. NAB.

I. HABILITAÇÃO

06/ .; F4/10/1981
 our:  

ceseavOrs 

k

PLOCAL
ANDRINA, PR

ASSN* DO PORTADOR

Aitsa.s(ILACI

  DATA miss.09/03/20TE-11

ADDINATIMIA DO MOWN

RlielriT110111"»."TA bl:Lit. N 0 TAS
PA

ijes/j r()
ERE CONif 0 alifOINA

0 Ei VERDADE E DOU FE
- PARANA

84536941280
PR91.4164431

LiS4 U PEREIRA NIT° AGENT/ DLL
.2 AU ORA
• PAIO ,;ONCALVES

4,1+ +A R CES4110 PEREIRA ESCREVENTES

• ...R. CASTANAA AU1ORCe:AU0`



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LIDA

CNN: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA, brasileiro, natural de Londrina, PR, casado pelo
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/02/1968, empresário, portador
da cédula de identidade RG n° 4.584.807-8 SSP/PR e do CPF/MF n° 484.368.959-91,
residente e domiciliado em Londrina, PR, A Rua Wenceslau Zamuner, 200,
Esperança, CEP 86046-600, e PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA,
brasileira, natural de Londrina - PR, casada pelo regime de comunhão parcial de
bens, nutricionista, nascida em 18/10/1973, portadora do documento de identidade
RG n° 5.691.588-5 SSP/PR e CPF/MF no 940.093.179-49, residente e domiciliada em
Londrina, PR, à Rua Wenceslau Zamuner, 200, Esperança, CEP 86046-600, únicos
sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de
"PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA" com sede e foro na cidade de
Londrina, PR, A Avenida Higienopolis, 32, sala 204, Centro, CEP 86020-920, inscrita
no CNPJ sob n° 09.273.960/0001-08, com contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Paraná sob n° 41206088373, por despacho em sessão de
17/12/2007, resolvem por este instrumento particular de alteração, alterar e
consolidar o Contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 Capital Social que era de R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
correspondente a 100.000 (cem mil) cotas, passa para R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil reais) e correspondente a 180.000 (cento e oitenta mil) cotas, no valor
unitário de R$ 1,00 (um real), cujo aumento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é
totalmente integralizado nesta data em moeda corrente do Pais, sendo que após este
ato, fica assim dividido entre os sócios:

a) RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA, já qualificado, participa na sociedade com
178.200 (cento e setenta e oito mil e duzentas) cotas, totalizando R$ 178,200,00
(cento e setenta e oito mil e duzentos reais);

b) PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA, já qualificada, participa n
sociedade com 1.800 (um mil e oitocentas) cotas, totalizando R$ 1.800,00 (um
e oitocentos reais);

§ único: dada A redação acima, a composição societária fica assim evidenciada:

Sócio Quotas Capital em R$ Em %
1. RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA 178.200 178.200,00 99,00%
2. PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES 1.800 1.800,00 1.00%
VECCHIA
TOTAL 180.000 180.000,00 100,00%

CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade declara, sob as penas da Lei, que se
reenquadra na condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

JUNT4:1,CpCA)MERCIAL

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/03/2018 09:57 SOB N° 20181032074.
PROTOCOLO: 181032074 DE 06/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800847763. MIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 12/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Th

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

CLAUSULA TERCEIRA: Diante das havidas, de comum acordo, resolvem
consolidar o contrato Social primitivo através deste documento.

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA, brasileiro, natural de Londrina, PR, casado pelo
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/02/1968, empresário, portador
da cédula de identidade RG n° 4.584.807-8 SSP/PR e do CPF/MF no 484.368.959-91,
residente e domiciliado em Londrina, PR, à Rua Wenceslau Zamuner, 200,
Esperança, CEP 86046-600, e PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA,
brasileira, natural de Londrina - PR, casada pelo regime de comunhão parcial de
bens, nutricionista, nascida em 18/10/1973, portadora do documento de identidade
RG n°5.691.588-5 SSP/PR e CPF/MF n° 940.093.179-49, residente e domiciliada em
Londrina, PR, à Rua Wenceslau Zamuner, 200, Esperança, CEP 86046-600, únicos
sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de
"PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA" com sede e foro na cidade de
Londrina, PR, à Avenida Higienopolis, 32, sala 204, Centro, CEP 86020-920, inscrita
no CNPJ sob n° 09.273.960/0001-08, com contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Paraná sob n° 41206088373, por despacho em sessão de
17/12/2007, resolvem por este instrumento particular de alteração, alterar e
consolidar o Contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de "PUBLI
INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA" tendo sua sede e domicilio na cidade de
Londrina, PR, A Avenida Higienopolis, 32, sala 204, Centro, CEP 86020-920.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa será o "prestação de serviços
de assistência técnica em informatica e locação de software'.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social, totalmente subscrito e integralizado neste
ato, em moeda corrente nacional, será de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
distribuídos em 180.000 (cento e oitena mil) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um
real). sendo assim dividido entre os sócios:

a) RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA, já qualificado, participa na sociedade com
178.200 (cento e setenta e oito mil e duzentas) cotas, totalizando R$ 178.200,00
(cento e setenta e oito mil e duzentos reais);

MOOMMWAMMOMMO1
I JUNTA COMERCIAL
I DO PARANÁ I

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/03/2018 09:57 SOB N° 20181032074.
PROTOCOLO: 181032074 DE 06/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800847763. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 12/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

CNN: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

b) PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA, já qualificada, participa na
sociedade com 1.800 (um mil e oitocentas) cotas, totalizando R$ 1.800,00 (um mil
e oitocentos reais);

§ único: dada 6 redação acima, a composição societária fica assim evidenciada:

Sócio Quotas Capital em R$ Em %
1. RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA 178.200
2. PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES 1.800

178.200,00
1.800,00

99,00%
1,00%

VECCHIA
TOTAL 180.000 180.000,00 100,00%

CLAUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade será por tempo
indeterminado, iniciou suas atividades em 17/12/2007.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser
transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer titulo, sem o prévio consentimento
de todos os sócios, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em
igualdade de condições.

CLAUSULA SÉTIMA: Em caso de retirada de um dos sócios, a sociedade não se
dissolverá. 0 sócio retirante deverá cientificar os demais sócios, por escrito, com
antecedência minima de 30 (trinta) dias, ficando-lhes assegurado o direito de
preferência em igualdade de condições.

CLAUSULA OITAVA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade
necessariamente não se dissolverá, podendo o "de cujus" ser substituido por seus
herdeiros ou representante legal, mediante concordância do sócio remanescente.
§ único: caso não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os
haveres do sacio falecido serão apurados em Balanço e pagos aos herdeiros a partir
da apresentação do alvará judicial, que autorize a adjudicação das cotas ou formal de
partilha.

CLAUSULA NONA: A sociedade será administrada pelos sócios RODERLEY DE
ARAtli0 VECCHIA e PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA, na
qualidade de administradores, aos quais competem representar a sociedade ativa e
passivamente, em juizo ou fora dele, individualmente, ficando dispensada a
prestação de caução;

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/03/2018 09:57 SOB N° 20181032074.
PROTOCOLO: 181032074 DE 06/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
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QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

CNN: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

§ único: fica vedada a prestação de garantia, avais ou fianças, em negócios
estranhos á. atividade social.

CLAUSULA DÉCIMA: Os administradores farão jus a uma retirada mensal a título de
Prá-Labore, cujo valor bruto será definido entre os sócios, estipulado de acordo com
suas funções e atividades exercidas nos negócios da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos
os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá com o ano civil,
devendo ser levantado ás demonstrações financeiras exigidas por lei, cujos
resultados poderão ser distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas
cotas de capital, ou ainda retidos na empresa na conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados, ou ainda serem capitalizados.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá elaborar o balanço/balancete
de resultado económico em qualquer mês do exercício social e em função desse
resultado, distribuir lucros aos sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando
for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A Sociedade declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Nas omissões deste contrato e do título II, Capítulo IV, \
da Lei 10.406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da \
sociedade anônima.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os
administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

;JUNTA COMEROAL i
GO PARANA 
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QUARTA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

CNN: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de Londrina - Pr, para o exercício e
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

iristruRlento em uma via.
E estando os sócios justos e contratados, assinam este

ndrina, Pr, 27 d evereiro de 2.018.

PATR IA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA

11111111111111LAINIIIII
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA
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89 Serviço Notarial da Comarca de Londrin
DR. OCTAVO CESARIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO

fkls, Hut Ltc:Ite EN1 (lam, 11,,, (411 03243033 .z,rien,troir....g.rloritatimeisteutra

Selo DigÍt8l N° DSOS 2TDdR QGSeN-quiCb .0m852

Reconheço por Ver
ARAUJO VECC
LOPES VECCH
dou fit

Landrum-
Ern Tu

Curia Oa Souza ,t

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

tires de RODERLEY DE sw.
KEDA CORTEGOSO

relendo é verdade e

•

•
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PROCURAÇÃO

PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA., com sede

estabelecida à Avenida Maringá, n° 958. Centro, na cidade de Saran& Estado do

Parana, inscrita no CNN sob n° 06.086.767/0001-61, vem, por intermédio de seu

administrador MARCO AURÉLIO CASTALDO ANDRADE, brasileiro, casado,

empresário, portador da Carteira de Identidade n.° 3.310.446-4-SSP-PR e inscrito no

CPF sob n.° 708.899.709-63. residente e domiciliado na a Avenida Cerro Azul, 2649

CD Vilage Borbom — QDgLT 36 Jardim Novo Horizonte — CEP 87,010-055. no Município

de Maringá, Estado do Parana, nomear e constituir seu bastante procurador Sr.

MAXWELL MOREIRA LIMA, brasileiro, casado, Carteira de Identidade n 4:988.600-4.

CPF n.° 884.318.519-53, residente e domiciliado a Rua Adolfo Alves Ferreira. n° 332,i

apartamento n° 103, CEP: 87005-250, Maringá — Parana, para representar-me

outorgante, junto Prefeituras Municipais e demais entidades públicas e privadas para

fins de participação em licitações, e zelar por meus interesses, especialmente os de

rubricar toda a documentação e as propostas. emitir declarações apresentar

reclamações. impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, assinar atas e

ofertar lances verbais de preço na sessão, podendo examiner e assinar comprovantes e

documentos, transigir, receber, agindo enfim, legalizar o que for preciso com a mais

absoluta plenitude de poderes, para a pratica de todos os atos que competirem ao

outorgante. como administrador da sociedade, sendo valida a presente procuração ate o

dia 31 de dezembro de 2018,

1 I-1
PRISMA SYSTEM — INFO

MARCO AURÉLIO CASTALDO ANDRADE

Sarandi-Pr, 16 de Novembro de 2017.
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PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME
CNN no 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
'Pcigina 1 de 6

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, brasileiro, nascido em 16/07/1965, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CMG 3.310.446-
4/SSP-PR e inscrito no CPF/MF 708.899.709-63, residente e domiciliado na Avenida Cerro
Azul, n° 2649 — Lote G 36, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87010-055, na cidade de
Maringá/PR.

Sócio da PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA = ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ na 06.086.767/0001-61, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Parana sob o n° 41205158238 em sessão do dia

• 16/01/2004, tendo sua sede e foto na Avenida Maringá, n° 958 - Sobreloja, Centro, na
cidade de Sarandi-PR, CEP 87111-000, resolve por meio deste instrumento, ALTERAR
seu contrato primitivo e posteriores alterações em obediência ao Código Civil, trazido pela
Lei 10.406/2002, mediante as clausulas e condições a seguir articuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, acima
qualificado, que detém a quantidade de 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real)
cada, neste ato, transfere a titulo de compra e venda 50.000 (cinquenta mil) quotas para
RODNEY RICARDO RIZZIOLLI, brasileiro, nascido em 10/03/1970, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cl/RG n° 9.702.155-4/SSP-PR, e
inscrito no CPF/MF sob ri*. 115.528.968-46, residente e domiciliado na Rua Professor Santo
Fernandes Dias, n° 243 — Conjunto Habitacional Karina, CEP: 87047-260, na cidade de
Maringá/PR, que neste ato ingressa na sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os valores acima transacionados e todas as clausulas e condições
do negócio, foram estipuladas em contrato particular de compra e venda de quotas firmado
antra as partes.

CLAUSULA SEGUNDA: Ajustadas as alterações, o capital social desta empresa
permanece no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, e fica assim distribuídas antra os membros do
quadro societário;
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PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME
CNP) no 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
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QUOTISTA QUOTAS
MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE 50.000 R$ 50.000,00 50
RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI 50.000 R$ 50.000,00 50
TOT, 100.000 R$ 100.000,00 100

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se o porte empresarial para Empresa de Pequeno Porte —
EPP.

CLAUSULA QUARTA: Diante das alterações havidas, e em consonância com o que
determina a Lei 10.406/2002, o sócio resolve, por este ato, ATUALIZAR e CONSOLIDAR
o Contrato Social Primitivo, conforme as clausulas e condições a seguir:

PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/MF 08.086.787/0001-61

NIRE 41205158238
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, brasileiro, nascido em 16/07/1965, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cl/RG 3.310.446-
4/SSP-PR e inscrito no CPF/MF 708.899.709-63, residente e domiciliado na Avenida Cerro
Azul, n° 2649 — Lote G 36, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87010-055, na cidade de
Maringá/PR;

E;

RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI, brasileiro, nascido em 10/03/1970, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, empresario, portador da CURG 9.702.155-4/SSP-PR, e
inscrito no CPF/MF sob n5. 115.528.968-46, residente e domiciliado na Rua Professor Bento
Fernandes Dias, n° 243 — Conjunto Habitacional Karina, CEP: 87047-260, na cidade de
Maringá/PR;

Únicos sócios da sociedade empresarial que gira sobre o nome PRISMA SYSTEM -
INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
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CNPJ n° 06.086.767/0001-61, corn seu contrato social arquivado na Junta Comercial do
Paraná sob o n° 41205158238 em sessão do dia 16/01/2004, tendo sua sede e foto na
Avenida Maringá, no 958 - Sobreloja, Centro, na cidade de Sarandi-PR, CEP 87111-000,
resolve por meio deste instrumento, CONSOLIDAR seu contrato primitivo e posteriores
alterações em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/2002, mediante as
cláusulas e condições a seguir articuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA — Sob o nome empresarial PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA, está constituída uma Sociedade Empresária Limitada, que será

• regida pelo presente contrato e pela legislação aplicável à espécie.

•

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa enquadra-se como Empresa de Pequeno Porte — EPP.

CLAUSULA SEGUNDA — A sociedade tem sua sede e foro A Avenida Maringá, n° 958 -
Sobreloja, Centro, na cidade de Sarandi-PR, CEP 87111-000.

PARÁGRAFO ÚNICO — Fica, desde já, capacitada a sociedade para estabelecer filiais ou
sucursais em qualquer ponto do território nacional, desde que obedecidas As disposições
legais da matéria.

CLAUSULA TERCEIRA — 0 capital social no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais),
dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de capital, com valor de R$ 1,00 (Urn Real) cada
uma, inteiramente subscritos e integralizados em moeda corrente do pais, está assim
dividido:

QUOTISTA QUOTAS R$ 0/0

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE 50.000 R$ 50.000,00 50
RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI 50.000 R$ 50.000,00 50
TOTAL 100.000 R$ 100.000,00 100

CLAUSULA QUARTA — O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado
suas atividades a partir de 16 de Janeiro de 2004.
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CLAUSULA QUINTA — A empresa tem por objeto social;

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação.
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos.
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação.
62.03-1-00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não-customizáveis.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade e exercida pelo ADMINISTRADOR
MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, já qualificado, a qual tem todo o poder
necessário à direção dos negócios sociais, inclusive de representar a sociedade
judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e
quaisquer atos necessários á consecução dos objetivos sociais ou à defesa dos interesses
e direitos da Sociedade, inclusive adquirir, alienar bens moveis e imóveis.

CLAUSULA SÉTIMA — O administrador declare, sob as penas da Lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA — As quotas de Capital da sociedade são indivisíveis, e não podem
ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso
consentimento do sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — É vedado o uso do nome social em negócios estranhos ao
interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
administrador e demais sócios.
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PARÁGRAFO SEGUNDO — As operações que envolvam bens imóveis, móveis,
equipamentos e instalações comerciais, empréstimos junto a instituições financeiras
públicas ou privadas, só poderão ser realizadas com a aprovação e assinatura do sócio.

PARÁGRAFO TERCEIRO — 0 uso da denominação social é privativo do administrador, o
qual responde solidaria e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra
esse contrato ou determinação da Lei.

PARÁGRAFO QUARTO — Pelos serviços prestados em favor da sociedade, receberá o
sócio administrador, a titulo de remuneração Pro Labore, quantia mensal fixada, que sera
levada a conta de despesas da sociedade.

CLAUSULA NONA — Conforme dispõe o art. 1076 da Lei 10.406/01, lodes as deliberações
da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social,
incorporação, cisão, fusão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim
como qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação correspondente a
mais de 3/4 (três quartos) do capital social.

CLÁUSULA DECIMA — O exercício social coincide corn o ano civil, devendo em 31 de
dezembro de cada ano ser levantado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado
do Exercício e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados obedecidos as
prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados são divididos ou
suportados pelo sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A decisão pela aplicação dos lucros auferidos sera definida
pelo sócio e consensualmente, sempre respeitando as normas vigentes na legislação e
visando promover a continuidade da sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO — Fica por este ato autorizada a sociedade em proceder, quando
lhe for conveniente, na distribuição de lucros desproporcionais aos percentuais
estabelecidos pelas quotas de capital, desde que com a aprovação dos que tiverem suas
participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

11111111KAIMI1111
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A Sociedade não se dissolve pelo falecimento ou
retirada do sócio, mas continuará seus, sendo que os herdeiros ou sucessores do "de
cujos", ou do que se retira, poderão ingressar na sociedade, desde que sejam obedecidos
os requisitos legais e pertinentes à espécie.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Está eleito o Foro da Comarca de Maringá/PR para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste presente instrumento, renunciando, por este ato,
a qualquer outro, por mais privilegiado que este o seja.

E assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo fielmente, em todos os
seus termos e itens.

Sarandi-PR, 18 de maio de 2018.

CO AURELIO C STALDO ANDRADE
Sócio thJiínistrador
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Pregão Presencial n°. 10/2018

ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

44 3274 5971

A empresa PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
06.086.767/0001-61, Inscrição Estadual: Isenta, com sede à Avenida Maringá, n.° 958
— sobreloja, Centro, CEP.: 87.111-000, na cidade de Sarandi — Paraná, através do seu
Representante credenciado MAXWELL MOREIRA LIMA, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade n.° 4.988.600-4-SSP-PR, e inscrito no CPF sob n.°
884.318.519-53, para fins de participação no Pregão Presencial n° 10/2018 realizado

110 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°. 10/2018 e seus
Anexos.

Sarandi, 15 de Agosto de 2018.
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PRISM SYS — INFO MATICA E CONSULTORIA LTDA

MAXWELL MOREIRA LIMA
Agente de Vendas e Serviços

RG n° 4.988.600-4
CPF n° 884.318.519-53

06.086.767/0001-61
PRISMA SYSTEM

INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

AV. MARINGA, 958 — SOBRELOJA

CENTRO — CEP 87111O

SAR AND% — PR

Av. Maringá, 958 - Jd. Europa - CEP 87111-000 - Sarandi-PR PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.
CNI33 06.086.767/0001-61 •
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Pregão Presencial n°. 10/2018

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
06.086.767/0001-61, Inscrição Estadual: Isenta, com sede à Avenida Maringá, n.° 958
— sobreloja, Centro, CEP.: 87.111-000, na cidade de Sarandi — Paraná, através do seu
Representante credenciado MAXWELL MOREIRA LIMA, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade n.° 4.988.600-4-SSP-PR, e inscrito no CPF sob n.°
884.318.519-53, DECLARA, sob as sanções administrativas previstas e sob as penas
da Lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente.

Sarandi, 15 de Agosto de 2018.
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PRISM SYSTEM — INFORMATICA-E CONSULTdRIA LTDA

MAXWELL MOREIRA LIMA
Agente de Vendas e Serviços

RG n° 4.988.600-4
CPF n° 884.318.519-53

06.086.767/0001-61. 1
PRISMA SYSTEM

INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
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CENTRO—CEP 87111-000
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Av. Maringá, 958 - Jcl. Europa - CEP 87111-000 - Sarandi-PR PRISMA SYSTEM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 06.086.767/0001-61
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pdaina: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LIDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de ' CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade
41 2 0515823-8 06.086.767/0001-61 16/01/2004 17/12/2003

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA MARINGÁ, 958-SOBRELOJA, CENTRO, SARANDI, PR, 87.111-000
Objeto Social
ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
PERIFERICOS

Capital: R$ 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração
(CEM MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte

(Lei n2 123/2006)
Indeterminado

Capital Integralizado: R$ 100.000,00 Empresa de pequeno porte
(CEM MIL REAIS)

I Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Particioactio no capital (R$) Espécie de Sócio

RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI 50.000,00 SOCIO
115.528.968-46

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE 50.000,00 SOCIO
708.899.709-63

Último Arquivamento
Data: 23/07/2018 Número: 20182998860

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

REENQUADRAMENTO DE MICROEM PRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE 

18/429025-2

k 1842902

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 184290252 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

CURITIBA - PR, 07 de agosto de 2018

45D,Ff-"
LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

Término do 
Administrador Mandato 

XXXXXXXXXX

Administrador XXXX)OCXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cemur -AutoddatleCerahaaaora Documento Assinado Digitalmente 07/08/2018
a '''''''"̀ '"'"7 Junta Comercial do Parana

i Presidência da Flepiiblica i CNPJ :77.968.170/0001-99
Ca. Civil

Medida Provisória 1111 2100-2,
de 24 de agosto de 2001. Você deve instalara certificado da JUCEPAR

www.juntacomercial.pr.gov.bricertificado
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SYSMAR INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPUMF 00.850.753/0001-96

NIRE: 41203400406
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SUMULA: 01) - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
02) - AUMENTO DE CAPITAL
03) - RE-RATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
04) - ENQUADRAMENTO ATIVIDADES
05) - ALTERAÇÃO DE ADMINISTRADORES

Pelo presente
assinados:

1

instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo

VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em
15/09/1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
residente e domiciliado à Rua Bernadino de Campos, n° 269, Zona 07, CEP 87.030-
160, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador da carteira de
identidade civil RG n 3.128.792-8, expedida pela SESP-PR em 18/10/2006 e
inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 433.547.429-68;

WALTER HARUYOSHI NAKASHIMA, brasileiro, natural de Maringá - PR, nascido
em 29/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
residente e domiciliado a Rua Professora Odete Ribaroli Gomes Castro, n° 96,
Jardim Liberdade, CEP 87.047-170, na cidade de Maringá. no Estado do Parana,
portador da carteira de identidade civil RG n° 2.258.044-2, expedida pela SESP-PR
em 24/08/1995 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 443.041.299-53;

ALYSSON PINTO DE ANDRADE, brasileiro, natural de Cornelio Procópio - PR,
nascido em 18/05/1974, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, n° 525, Apto 104,
Zona 07, CEP 87.030-020, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador da
carteira de identidade civil RG n2 4.975.754-9, expedida pela SESP-PR em
07/06/1993 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 971.547.419-53; e.

MAURICIO MASSARU KANO, brasileiro, natural de Cambe - PR, nascido em
27/09/1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
residente e domiciliado a Rua Giampero Monacci, n° 202, Jardim Novo Horizonte,
CEP 87.010-090, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador da carteira
de identidade civil RG n° 5.351.704-8, expedida pela SESP-PR em 24/05/1988 e
inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 006.379.349-03,

Únicos sócios componentes da sociedade denominada de SYSMAR INFORMÁTICA
LTDA - EPP, com sede e foro a Rua Deputado Neo Alves Martins, n° 864, Zona 03, CEP
87.050-110, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, com seu Contrato Social
registrado na Junta Comercial do Parana sob n° 41203400406, em sessão do dia
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SYSMAR INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ/MF 00.850.753/0001-96

N1RE: 41203400406
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
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04/10/1995, e sua ultima alteração registrada sob o número 20147512166, em sessão
do dia 30/12/2014, inscrita no CNPJ/MF n° 00.850.753/0001-96, resolvem, de comum
acordo, alterar o Contrato Social nos seguintes termos:

TITULO 01

CLAUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade neste ato o sócio: V & L
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, com sede e foro na Avenida Riachuelo, n2 173,
apto 203, zona 03, CEP 87.050-220, na cidade de Maringá, no estado do Parana, com seu
Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana sob o n0 41208253916, em
sessão do dia 24/08/2015, inscrita no CNPUMF n° 23.123.513/0001-95, neste ato
representado pelo seu sócio Administrador VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA,
brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 15/09/1961, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Bernadino de
Campos, n° 82, apto 201, Zona 07, CEP 87.030-160, na cidade de Maringá, no Estado do
Parana, portador da carteira de identidade civil RG n2 3.128.792-8, expedida pela SESP-
PR em 18/10/2006 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n0 433.547.429-68,
HARUYOSHI & NAKASHIMA LTDA - ME, com sede e foro na Rua Professor Odete
Ribaroli Gomes Castro, n° 96, Jardim Liberdade, CEP 87.047-170, na cidade de Maringá,

no Estado do Parana, corn seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana

sob o n0 41205839278, em sessão do dia 11/12/2006, inscrita no CNPJ/MF n°
08.528.349/0001-02, neste ato representado pelo seu sócio Administrador WALTER
HARUYOSHI NAKASHIMA, brasileiro, natural de Maringá - PR, nascido em

29/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado a Rua Professora Odete Ribaroli Gomes Castro, n2 96, Jardim Liberdade, CEP
87.047-170, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador da carteira de

identidade civil RG n° 2.258.044-2, expedida pela SESP-PR em 24/08/1995 e inscrito

no cadastro de pessoas físicas sob n0 443.041.299-53, e FABIO ROMA() DE OLIVEIRA,

brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 16/06/1986, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, empresário, residente a Rua Santos Dumont, n2 1133, apto

202, Zona 03, CEP 87050-100 na cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador da

carteira de identidade civil RG n2 7.682.739-7, expedida pela SESP-PR em 13/03/1996

e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n0 004.216.759-00,

CLAUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio VALDENIR OSMAR DE

OLIVEIRA, possuidor de 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um

real) cada, em moeda corrente do pais, cede e transfere neste ato a quantia de 40.000

(quarenta mil) quotas ao sócio ingressante V & L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,

pelo valor justo e contratado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e 5.000 (cinco mil)

quotas ao sócio ingressante FABIO ROMÃO DE OLIVEIRA, pelo valor justo e contratado

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
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CLAUSULA TERCEIRA: Retira-se da sociedade o sócio WALTER HARUYOSHI
NAKASHIMA, possuidor de 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00
(um real) cada, em moeda corrente do pais, cede e transfere neste ato todas as suas
quotas ao sócio HARUYOSH1 & NAKASHIMA LIDA - ME, pelo valor justo e contratado
de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

CLAUSULA QUARTA: Os sócios que se retiram da sociedade neste ato, dão plena e geral
quitação das quotas transferidas, para nada mais reclamar ou pleitear em tempo algum
das mesmas.

TITULO 02

CLAUSULA QUINTA: Os sócios resolvem, em comum acordo, elevar o Capital Social da
sociedade que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente do pais para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de
R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já
integralizado, em moeda corrente nacional pelo sócio V & L ADMINISTRADORA DE
BENS LIDA, já qualificada acima, R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), já
integralizado, em moeda corrente nacional pelo sócio HARUYOSHI & NAKASHIMA
LIDA - ME, já qualificada acima, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já integralizado, em
moeda corrente nacional pelo sócio ALYSSON PINTO DE ANDRADE, já qualificado
acima, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já integralizado, em moeda corrente nacional
pelo sócio MAURICIO MASSARU KANO, já qualificado acima, R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), já integralizado, em moeda corrente nacional pelo sócio FABIO ROMA() DE
OLIVEIRA, já qualificado acima,

CLAUSULA SEXTA: Em virtude das alterações ocorridas, o capital social da sociedade,
fica assim distribuído entre os sócios, nas seguintes proporções:

NOME QUOTAS VALOR R$ PERC.

V & L ADMINISTRADORA DE BENS LIDA 160.000 160.000,00 40,00%

HARUYOSH1& NAKASHIMA LIDA - ME 180.000 180.000,00 45,00%

ALYSSON PINTO DE ANDRADE 20.000 20.000,00 5,00%

MAURICIO MASSARU KANO 20.000 20.000,00 5,00%

FABIO ROMA() DE OLIVEIRA 20.000 20.000,00 5,00%

TOTAIS 400.000 400.000,00 100,00%
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TITULO 03
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CLAUSULA SÉTIMA: Por ocasião da Décima alteração e consolidação do Contrato social
registrado sob o n0 20127946390, em sessão de 30/11/2012 e a Décima primeira
alteração e consolidação do Contrato social, registrado sob n0 20133743365, em sessão
de 02/07/2013, ficou constatado ERRONEAMENTE, as atividades econômica corno
sendo desenvolvimento e customização de programas de computador:, quando, na
realidade, pela sua atividade fim deveria, como de fato deve ser, na forma correta,"
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis
(6203-1/00)", razão pela qual, fica re-ratificado, corn efeitos "ex Nunc", ou seja, "a
partir da décima primeira alteração".

TITULO 04

CLAUSULA OITAVA: Os sócios resolvem, em comum acordo, padronizar suas atividades
conforme o âmbito da CONCLA (Comissão Nacional de Classificação), não alterando
desta forma suas atividades, sendo elas: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR N440 CUSTOMIZAVEIS (6203-1/00); SUPORTE
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(6209-1/00); IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS (1811-3/02); REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO
COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO (4619-2/00);
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
PERIFÉRICOS (9511-8/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIOS (7733-1/00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (4751-/01); CONSULTORIA
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (6204-0/00); DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA (6201-5/02); GESTÃO DE
ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS (7740-3/00); PORTAIS, PROVEDORES DE
CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (6319-4/00);
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL (8599-6/04)
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS (8291-1/00).

TITULO 05

CLAUSULA NONA: A administração da sociedade caberá aos não sócios VALDENIR
OSMAR DE OLIVEIRA brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 15/09/1961,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado
Rua Bernadino de Campos, n0 82, Apto 201, Zona 07, CEP 87.030-160, na cidade de
Maringá, no Estado do Parana, portador da carteira de identidade civil RG n0 3.128.792-
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8, expedida pela SESP-PR em 18/10/2006 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob
n° 433.547.429-68 e WALTER HARUYOSHI NAKASHIMA, brasileiro, natural de
Maringá - PR, nascido em 29/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Professora Odete Ribaroli Gomes
Castro, n2 96, Jardim Liberdade, CEP 87.047-170, na cidade de Maringá, no Estado do
Parana, portador da carteira de identidade civil RG n° 2.258.044-2, expedida pela SESP-
PR em 24/08/1995 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n2 443.041.299-53, os
quais caberão à administração isoladamente da sociedade, vedados, no entanto o uso do
nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

CLAUSULA DÉCIMA - Os administradores declaram, sob pena da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contrato o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé publica ou a propriedade, atendido ao disposto no parágrafo primeiro do
artigo 1.01 da lei 10.406 de 10/01/2002.

SYSMAR INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ/MF 00.850.753/0001-96

NIRE: 41203400406
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-
assinados:

V & L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, com sede e foro na Avenida
Riachuelo, n2 173, apto 203, zona 03, CEP 87.050-220, na cidade de Maringá, no
estado do Parana, corn seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do
Parana sob o n2 41208253916, em sessão do dia 24/08/2015, inscrita no
CNPJ/MF n2 23.123.513/0001-95, neste ato representado pelo seu sócio
Administrador VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de
Marialva - PR, nascido em 15/09/1961, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado a Rua Bernadino de

JUNTA COMERCIAL
L  DO PARANA 
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Campos, n0 82, apto 201, Zona 07, CEP 87.030-160, na cidade de Maringá, no
Estado do Parana, portador da carteira de identidade civil RG n2 3.128.792-8,
expedida pela SESP-PR em 18/10/2006 e inscrito no cadastro de pessoas físicas
sob n° 433.547.429-68;
HARUYOSHI & NAKASHIMA LTDA - ME, COM SEDE E FORO NA Rua Professor
Odete Ribaroli Gomes Castro, n° 96, Jardim Liberdade, CEP 87.047-170, na
cidade de Maringá, no Estado do Parana, com seu Contrato Social registrado na
Junta Comercial do Parana sob o n0 41205839278, em sessão do dia
11/12/2006, inscrita no CNPJ/MF n° 08.528.349/0001-02, neste ato
representado pelo seu sócio Administrador WALTER HARUYOSHI
NAKASHIMA, brasileiro, natural de Maringá - PR, nascido em 29/10/1962,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado A Rua Professora Odete Ribaroli Gomes Castro, n° 96, Jardim
Liberdade, CEP 87.047-170, na cidade de Maringá, no Estado do Parana,
portador da carteira de identidade civil RG n9 2.258.044-2, expedida pela SESP-
PR ern 24/08/1995 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n°
443.041.299-53;

ALYSSON PINTO DE ANDRADE, brasileiro, natural de Cornélio Procopio - PR,
nascido em 18/05/1974, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado A Rua Marechal Deodoro, n° 525, Apto 104,
Zona 07, CEP 87.030-020, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador
da carteira de identidade civil RG n2 4.975.754-9, expedida pela SESP-PR em
07/06/1993 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n0 971.547.419-53;

MAURICIO MASSARU KANO, brasileiro, natural de Cambe - PR, nascido em
27/09/1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
residente e domiciliado a Rua Giampero Monacci, n2 202, Jardim Novo
Horizonte, CEP 87.010-090, na cidade de Maringá, no Estado do Parana,
portador da carteira de identidade civil RG n0 5.351.704-8, expedida pela SESP-
PR em 24/05/1988 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n2
006.379.349-03; e,

FABIO ROMÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em
16/06/1986, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
residente a Rua Santos Dumont, ng 1133, apto 202, Zona 03, CEP 87050-100 na
cidade de Maringá, no Estado do Parana, portador da carteira de identidade civil
RG n° 7.682.739-7, expedida pela SESP-PR em 13/03/1996 e inscrito no
cadastro de pessoas físicas sob n0 004.216.759-00,
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Únicos sócios componentes da sociedade denominada de SYSMAR INFORMÁTICA
LIDA - EPP, corn sede e foro à Rua Deputado Neo Alves Martins, n° 864, Zona 03, CEP
87.050-110, na cidade de Maringá, no Estado do Parana, corn seu Contrato Social
registrado na Junta Comercial do Parana sob n° 41203400406, em sessão do dia
04/10/1995, e sua ultima alteração registrada sob o rulmero 20147512166, em sessão
do dia 30/12/2014, inscrita no CNPJ/MF n° 00.850.753/0001-96, resolvem de comum
acordo consolidar o contrato social nos seguintes termos:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de SYSMAR
INFORMÁTICA LIDA - EPP.

CLAUSULA SEGUNDA - Sede e foro na Rua Deputado Neo Alves Martins, n° 864, Zona
03, CEP 87.050-110, na cidade de Maringá, no Estado do Parana.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social o ramo de atividade de:
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR AO
CUSTOMIZAVEIS (6203-1/00); SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (6209-1/00); IMPRESSÃO DE LIVROS,
REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS (1811-3/02); REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO
ESPECIALIZADO (4619-2/00); REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E
DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (9511-8/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS (7733-1/00); COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (4751-
/01); CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (6204-0/00);
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA (6201-
5/02); GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS (7740-3/00);
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA
INTERNET (6319-4/00); TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL (8599-6/04) ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES
CADASTRAIS (8291-1/00).

CLAUSULA QUARTA - A sociedade Empresarial poderá a qualquer tempo, por decisão
de seus sócios abrirem, fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do
território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios quotistas.

CLAUSULA QUINTA - A Sociedade Empresarial terá seu prazo de duração
indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 04/10/1995.
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8

CLAUSULA SEXTA - O capital social e o capital social subscrito e totalmente
integralizado são de R$: 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000
(quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada urna, em moeda corrente
nacional, Ficando assim distribuídas nas seguintes proporções:

NOME QUOTAS VALOR R$ PERC.

V & L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 160.000 160.000,00 40,00%

HARUYOSH1& NAKASH1MA LTDA - ME 180.000 180.000,00 45,00%

ALYSSON PINTO DE ANDRADE 20.000 20.000,00 5,00%

MAURICIO MASSARU KANO 20.000 20.000,00 5,00%

FABIO ROMA() DE OLIVEIRA 20.000 20.000,00 5,00%

TOTAIS 400.000 400.000,00 100,00%

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos
do Art. n° 1.052 do Código Civil / 2002.

CLAUSULA SÉTIMA - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações
sociais.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá aos não sócios VALDEN1R
OSMAR DE OLIVEIRA brasileiro, natural de Marialva - PR, nascido em 15/09/1961,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado
Rua Bernadino de Campos, n° 82, apto 201, Zona 07, CEP 87.030-160, na cidade de
Maringá, no Estado do Paraná, portador da carteira de identidade civil RG n° 3.128.792-
8, expedida pela SESP-PR em 18/10/2006 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob
ng 433.547.429-68 e WALTER HARUYOSH1 NAKASH1MA, brasileiro, natural de
Maringá - PR, nascido em 29/10/1962, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Professora Odete Ribaroli Gomes
Castro, n9 96, Jardim Liberdade, CEP 87.047-170, na cidade de Maringá, no Estado do
Paraná, portador da carteira de identidade civil RG n° 2.258.044-2, expedida pela SESP-
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PR em 24/08/1995 e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n9 443.041.299-53, os
quais caberão à administração isoladamente da sociedade, vedado, no entanto o uso do
nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja

em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

CLAUSULA NONA - Os administradores declaram, sob pena da lei, que não estão

impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contrato o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé publica ou a propriedade, atendido ao disposto no parágrafo

primeiro do artigo 1.01 da lei 10.406 de 10/01/2002.

Parágrafo Único - Para realização dos atos a seguir descritos, pelo administrador da

sociedade, é necessária a concordância de sócios que representem no mínimo 100%

(cem por cento) do Capital Social, mediante a assinatura nos documentos que obrigam a

sociedade:
a) A alienação, hipoteca, oneração, penhor ou locação, inclusive operações de

leasing, de quaisquer bens imóveis ou principalmente de bens integrantes do

ativo permanente;
b) A alienação, hipoteca e/ou oneração de investimentos;
c) Contratação de empréstimos e financiamentos na condição de mutuante ou

mutuário, com ou sem garantias reais;
d) Prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

DO EXERCÍCIO.

CLAUSULA DÉCIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de Dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo A

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.

1.065, CC/2002),

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for

o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios resolvem de comum acordo, dispensar a

elaboração de ata de reunião.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, em comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

DA TRANSFERÊNCIA.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição sê postas a
venda, formalizando, sê realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.
1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- 0 sócio que desejar transferir suas quotas deverá
notificar por escrito os demais sócios, e a sociedade empresária discriminando-lhes,
preço forma e prazo de pagamento, para que os demais sócios exerçam seu direito de
preferência, o que devera fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - O sócio notificado poderá exercer seu direito de
preferência, requerendo em sua resposta inclusive, o exercício, nas mesmas condições,
sobre eventuais sobras.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Decorrido o prazo concedido na notificação, sem que seja
exercido o direito de preferência sobre a totalidade das quotas ofertadas, estas poderão
ser livremente transferidas, desde que o sócio ingressante seja aprovado pelos sócios
que representem 100% (cem por cento) do capital social.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - As deliberações serão tomadas em reunião dos sócios,

nas situações previstas no Artigo n° 1071 do Código Civil de 2002, e em todas as
questões e assuntos de interesse da sociedade e dos sócios.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - A sociedade empresária entrará em liquidação nos casos
previstos em Lei ou por deliberação dos sócios quotistas, que representem 100% (cem

por cento), do capital social.

CLAUSULA VIGÉSIMA - Não sendo possível ou inexistindo interesse desde ou do(s)

sócio(s) remanescente o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na
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situação patrimonial da sociedade, mediante Balanço especialmente levantado para esta
finalidade.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o
valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relate a seu sócio, (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A sociedade empresária reger-se-6 nos termos das
normas do Código Civil 2002, aplicáveis as Sociedades Limitadas, pelas condições deste
contrato nas omissões aplicar-se-6 como Lei da Regência Supletiva a Lei das SA
6.404/1976.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da cidade de Maringa, Estado do
Parana, para resolver quaisquer questões ou controvérsias oriunda do presente
instrumento particular.

E, por assim estarem certos e ajustados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento em 01 (uma) via, de acordo com as declarações e documentos fornecidos
pelos sócios.

Maringá, 30 de Outubro de 2015.

V & L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA

..0141
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO
EDITAL

A empresa SYSMAR INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n°. 00.850.753/0001-86 para fins de participação no Pregão
Presencial n° 10/2018 realizado pela Câmara 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°. 10/2018 e seus Anexos.

Maringa-Pr, 13 de Agosto de 2018.

o
VA tNIR OSMAR DE OLIVEIRA-

RG: 3.128.792-8 SSP/PR 00.850.753/0001-96
CPF: 433.547.429-68

Diretor SYSMAR INFORMÁTICA LTDA. - EPP
RUA DER NE0 ALVES MARTINS, P6A

ZONA 03 - CEP 87050-111
MARI NGÁ - PR

Rua Neo Alves Martins, 864 — S. Loja — Z. 03 — Maringá — Parana
CNPJ 00.850.753/0001-96 Fone (44) 3220-1900

www.sysmar.com.br
comercialsysmar.com.br



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa SYSMAR INFORMÁTICA LTDA ME, pessoa jurídica de direitoprivado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério daFazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 00.850.753/0001-86, declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser empresa de pequeno porte nostermos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no§40 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

VAL

o
Maringa-Pr, 13 de Agosto de 2018.

 00.850.753/0001-96
OSMAR DE OLIVEIRA

• 3.128.792-8 SSP/PR SYSMAR INFORMÁTICA LTDA. - EPP \,
CPF: 433.547.429-68

Diretor RUA DER NE0 ALVES MARTINS, 864
ZONA 03— CEP 87050-110

MARINGÁ — PR
Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção Vile item 41 deste Edital.
b) A não apresentação desta declaração sera interpretada como não enquadramento do licitante como ME ou EPP oucomo a renúncia do direito de tratamento diferenciado conferido pela LC 123/2006.

Rua Neo Alves Martins, 864 — S. Loja — Z. 03 — Maringá — Paraná
CNPJ 00.850.753/0001-96 Fone (44) 3220-1900

www.sysmar.com.br
comercialsysmarcom.br
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 002
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
SYSMAR INFORMATICA LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0340040-6

CNPJ

00.850.753/0001-96

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DEPUTADO NÉO ALVES MARTINS, 864, ZONA 03, MARINGÁ, PR, 87.050-110

04/10/1995

Data de Inicio
de Atividade

01/10/1995

Objeto Social
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZAVEIS, SUPORTE
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, IMPRESSÃO DE LIVROS,
REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE
MERCADORIAS EM GERAL NA() ESPECIALIZADO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, COMÉRCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, GESTÃO DE ATIVOS
INTANGIVEIS NM) FINANCEIROS, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA
INTERNET, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE COBRANÇAS E
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Capital: R$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNP.) Participacão no capital IRS) Espécie de Sócio

ALYSSON PINTO DE ANDRADE 20.000,00 SOCIO
971.547.419-53

HARUYOSHI & NAKASHIMA LTDA - ME 180.000,00 SOCIO
08.528.349/0001-02

MAURICIO MASSARU KANO
006.379.349-03

FABIO ROMAO DE OLIVEIRA
004.216.759-00

V & L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
23.123.513/0001-95

VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA
433.547.429-68

WALTER HARUYOSHI NAKASHIMA
443.041.299-53

II

irk 40,4",

18/510237-9

II

.11

.,41.01W1.)(ata

20.000,00 SOCIO

20.000,00 SOCIO

160.000,00 SOCIO

0,00 REPRESENTANTE Administrador

0,00 REPRESENTANTE Administrador

MARINGÁ - PR, 14 de agosto de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

0,7.0

Prazo de Duração

Indeterminado

Término do 
Administrador Mandato 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
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Continuação Paoina: 002/ 002
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Nome Empresarial
SYSMAR INFORMATICA LIDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0340040-6

CNPJ

00.850.753/0001-96

Administrador Nomeado/Termino do Mandato
Nome/CPF Término do Mandato
VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA XXXXXXXXXX

433.547.429.68

WALTER HARUYOSHI NAKASHIMA XXXXXXXXXX
443.041.299-53

Ultimo Arquivamento
Data: 11/12/2015 Número: 20157411648

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

II
1 8/51 0237-9

1111111111111 II
MARINGÁ- PR, 14 de agosto de 2018

Aft

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL
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PRISMA www.prismacidadeinteligente.com.br

contato@prismacidadeinteligente.com.br

Pregão Presencial n°. 10/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

44 3274 5971 LA op

A empresa PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
06.086.767/0001-61, Inscrição Estadual: Isenta, com sede à Avenida Maringá, n.° 958
— sobreloja, Centro, CEP.: 87.111-000, na cidade de Sarandi — Paraná, através do seu
Representante credenciado MAXWELL MOREIRA LIMA, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade n.° 4.988.600-4-SSP-PR, e inscrito no CPF sob n.°
884.318.519-53, para fins de participação no Processo Licitatório em epígrafe,
APRESENTAMOS e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta

40 de preços visando a CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA
(GESTÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMÔNIO,
LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO), conforme valores
abaixo:

•

Lote Item
1 Software de gestão de orçamento,
contabilidade, financeiro, patrimônio,
Iciitações e contratos e portal da
transparência.

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

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

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

Lote 1
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
2 12 R$ 6.500,00 R$ 78.000,00

Prego Lote 1 R$ 84.500,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$12.000,00 R$12.000,00

2 12 R$ 4.700,00 R$ 56.400,00
Prego Lote 2 R$ 68.400,00

LOTE 1 
0 valor

quinhentos reais).
da implantação é de R$ 6.500,00 (Seis mil e

Av. Maringá, 958 - 3d. Europa - CEP 87111-000 - Sarandi-PR Q PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 06.086.767/0001-61 •



PRISMA www.prismacidadeinteligente.com.br

contato@prismacidadeinteligente.com.br 44 3274 5971

O valor mensal para execução do objeto é de R$ 6.500,00 (Seis
mil e quinhentos reais).

O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do
objeto do LOTE 1 é de R$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

LOTE 2 
O valor da implantação é de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
O valor mensal para execução do objeto é de R$ 4.700,00

(Quatro mil e setecentos reais).
O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do

objeto do LOTE 2 é de R$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (sessenta)
dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura da proposta pelo

• 
Pregoeiro.

•

Declaramos que vamos cumprir com a proposta, caso sejamos
declarados vencedores do certame, nas condições e prazos máximos previstos no
Termo de Referência;

Concordamos com a submissão ao regime de penalidades
estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo VI), em especial a referente

recusa em assinar o Contrato Administrativo no prazo de 7 (sete) dias úteis após
regularmente convocada.

Declaramos que nos preços propostos estão 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

Atenciosamente,

Sarandi, 15 de agosto de 2018.

n-yyr/f4'j2( II,
PRISMA SYStEM — INFORAMTICA E CONSULTORIA LTDA

MAXWELL MOREIRA LIMA

Agente de Vendas e Serviço -06.086.767/0001-61
PRISMA SYSTEM

CPF n° 884.318.519-53 INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

AV. MARINGÁ, 958 — SOBRELOJA

CENTRO — CEP 87111-000

SARANDI — PR

RG n° 4.988.600-4

.\\v

Av. Maringá, 958- .3d. Europa - CEP 87111-000 - Sarandi-PR PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 06.086.767/0001-61 0-
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úii PUBLIS
Soluções para Gestão Pública

Londrina 17 de agosto de 2018

PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Presencial N°. 10/2018

Processo Administrativo: N°. 35/2018

RAZÃO SOCIAL. PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA — EPP

CNPJ: 09.273970/0001-08 IE: ISENTO

ENDEREÇO: AV HIGIENOPOLIS, 32 SALA 204 CENTRO LONDRINA — PR

TELEFONE/FAX: 43 3020-6350

Lote ITEM - DESCRIÇÃO UN. QTD. VALOR MENSAL VALOR TOTAL

1

1 - Implantação (instalação,
migração de dados, treinamento 1 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00

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

Mês 12 R$ 7.620,40 R$ 91.444,80

TOTAL R$ 100.244,80

Lote ITEM - DESCRIÇÃO UN. QTD. VALOR MENSAL VALOR TOTAL

2

1- Implantação (instalação,
migração de dados, treinamento 1 R$ 12.360,00 R$ 12.360,00

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

Mês 12 R$ 4.705,20 R$ 56.462,40

TOTAL R$ 68.822,40

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
Já estão incluso na proposta, todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que indicam na contratação do objeto,
inclusive os custos de e   no local indicado pela Câmara Municipal de Londrina.

RODERL Y DE ARAÚJO  
Sociowiretor

CPF:484.368.959-91

T9.273.960/0001-0
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS

LTDA.
AV. HIGIENC5POLIS, 32 - SALA 204

CENTRO - CEP 86020-920 ,
LONDRINA - PR

40,t

Pubiis . (43) 3020-6350 - Av. Higienópolis, 32 - Salo 204 - Centro, Londrino - PR, 86020-920
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A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA — PARANÁ
A/C SR. PREGOEIRO

CARTA PROPOSTA

A Empresa SYSMAR INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n. 00.850.753/0001-96, situada a
Rua Dep. Neo Alves Martins, 864, Zona 03, Maringá-Pr., telefone 44-3220-1900 e e-
mail: comercial@sysmar.com.br, representada neste ato através do seu representante
legal VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA, inscrito no RG n.° 3.128.792.8 SSP/PR e CPF
n.° 433.547.429-68, propõe a Câmara Municipal de Londrina o constante no objeto do
Edital de Pregão Presencial n°. 10/2018, conforme segue:

Considera como valor da proposta: R$ 87.580,00 (Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e
oitenta Reais), e os valores unitários abaixo discriminados:

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

Item Descrição Qtd. Unitário Total

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

1 R$ 100,00 R$ 100,00

2 Locação. 12 R$ 7.290,00 R$ 87.480,00

TOTAL R$ 87.580,00

0 prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da abertura da
licitação.
0 prazo de execução será conforme condições dispostas no Edital Pregão n. 10/2018.
Condições de pagamento, conforme condições dispostas no Edital Pregão n. 10/2018.
Declaramos que conhecemos e aceitamos todos os termos do edital, iremos cumprir
rigorosamente nossa proposta nas condições e prazos previsto no termo de referência,
e nos submetemos ao regime de penalidades estabelecido na minuta do contrato
Administrativo, em especial a referente a recusa em assinar o Contrato Administrativo
no prazo de 7(sete) dias uteis após convocada.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o
Senhor VALDENIR OSMAR DE OLIVEIRA, inscrito no Rg n.° 3.128.792-8 SSP/PR e
CPF n.° 433.547.429-68, residente a Avenida Riachuelo n.° 173, apto 01, Zona 03,
Maringá-Pr.

00.850.753/0001-961
SYSMAR INFORMÁTICA LTDA. - EPP
RUA DER NE0 ALVES MARTINS, 864

ZONA 03- CEP 87050-110
MARI NGÁ - PR

Maringâ-Pr, 13 de Agosto de 2018.

VALbEN1R OSMAR DE OLIVEIRA
RG: 3.128.792-8 SSP/PR

CPF: 433.547.429-68
Diretor

Rua Neo Alves Martins, 864 — S. Loja — Z. 03 — Maringá — Paraná
CNPJ 00.850.753/0001-96 Fone (44) 3220-1900

www.sysmar.com.br
comercialsysmar.com.br
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DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE

A empresa SYSMAR INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.850.753/0001-96
sediada na Rua Neo Alves Martins, 864, Sala 03, Zona 03, Maringá-PR, neste ato
representado por seu representante legal Valdenir Osmar de Oliveira, portador da
Cédula de Identidade n°. 3.128.792-8 SSP/PR e inscrito no CPF n°. 433.547.429-68,
declara que atende todas as funcionalidades exigidas no Pregão n. 10/2018 e seus
anexos (Anexo A a F). Informando que os sistemas a serem fornecidos satisfazem as
características mínimas abaixo:

ANEXO B — DOS REQUISITOS MiNIMOS DO MODULO 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, Orgão e Unidades Orçamentarias.
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

410 quando do lançamento.
12 Permitir alterações orçamentárias possibilitando várias suplementações e cancelamentos de diversas
fontes no mesmo decreto.
13 Possibilitar o registro do cronograma financeiro no mesmo ato de alteração orçamentária.
14 Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento/anulação e baixa através
da emissão de empenho.
15 Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação
parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total.
16 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao
processo licitatório, fonte de recursos e número da obra.
17 Não permitir a emissão de nota de empenho para fornecedores, sem a demonstração da
regularidade fiscal, conforme parametrizado pelo usuário.
18 Emissão de relatório de empenhos por elemento, subelemento e desdobramento, com opção de
impressão do historico do empenho e da modalidade de licitação.
19 Permitir estornos parciais ou totais de empenhos com reversão automática dos saldos.
20 Integrar-se totalmente ás rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamertoia
evolução da execução do orçamento, por fonte de recursos e de naturezas de despesa.
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21 Permitir a emissão de relatórios de execução orçamentária, para fins gerenciais, conforme
necessidades da administração.
22 Emitir relatórios de todos os anexos da LDO, constantes em Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional — STN, além dos exigidos pela LRF.

ANEXO C — DOS REQUISITOS MiNIMOS DO MÓDULO FINANCEIRO
1 Geração de pagamentos em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do
estabelecimento bancário.
2 Permitir pagamentos de boletos bancários através de código de barra.
3 Emitir relatório de vencimentos a pagar, efetuando o controle dos pagamentos, por ordem
cronológica de suas exigibilidades, conforme critérios definidos pelo usuário.
4 Possuir total integração com o sistema de contabilidade efetuando a contabilização automática dos
pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.
5 Permitir a emissão e o controle dos pagamentos através da Ordem de Pagamento, ou seja, não
permitir que pagamentos sejam efetuados sem Ordem de Pagamento.
6 Aceitar várias liquidações, em documentos distinto, para cada empenho.
7 Permitir parametrizar a emissão da previsão e remessa bancária vinculando a conta corrente do
favorecido, nos casos em que o favorecido possuir mais de uma conta cadastrada.
8 Preparar o arquivo de remessa de pagamentos aos bancos a partir de previsão de pagamento com
baixa automática a partir do arquivo de retorno do banco, permitir também a baixa manual sem arquivo de
retorno.
9 Permitir alterações nos lançamentos da receita extraorçamentária.
10 Permitir estornos parciais ou totais, das liquidações ou pagamentos, com reversão automática dos
saldos.
11 Emitir ordem de pagamento e relatório de fornecedores com o valor bruto, discriminando as
retenções e o valor 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 ás ações do sistema (ignorar, emitir aviso ou impedir
o lançamento) para a exigibilidade da certidão, quando do cadastro de tipos de documentos, nas diversas
fases da despesa.
14 Efetuar os cancelamentos, de restos a pagar, mediante estorno de empenho.
15 Controlar, os restos a pagar, em contas separadas por exercício, conforme plano contábil definido
pelo TCE-PR.
16 Possibilitar o cadastro de grupos de despesa para controle do cronograma financeiro.

• ANEXO D — DOS REQUISITOS MiNIMOS 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 insc itos fr
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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.

Permitir utilizar tabela que defina igualdades contábeis entre contas ou grupos de contas, para
auxiliar na apuração de impropriedades contábeis.
11 Disponibilizar ao usuário rotina que permita a atualização do Plano de Contas, dos eventos, e de
seus roteiros contábeis.
12 Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem.
13 Permitir a incorporação Patrimonial na liquidação do empenho.
14 Permitir a transferência para a conta patrimonial quando da liquidação do empenho.
15 Permitir a contabilização de retenções no pagamento.
16 Permitir a montagem das contas a pagar de forma automática e não automática na liquidação do
empenho.
17 Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho

para acompanhamento de gastos da entidade.
18 Permitir a configuração do formulário de empenho de forma a compatibilizar o formato da impressão
com os modelos da entidade.
19 Permitir a configuração do formulário Ordem de Pagamento de forma a compatibilizar o formato da
impressão com os modelos da entidade.
20 Permitir a configuração do formulário Ordem de Pagamento de Transferência de forma a
compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade.
21 Permitir a configuração do formulário Nota de Liquidação de forma a compatibilizar o formato da
impressão com os modelos da entidade.
22 Permitir a configuração do formulário Nota de Lançamento de forma a compatibilizar o formato da
impressão com os modelos da entidade.
23 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.
24 Permitir controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos).
25 Permitir o gerenciamento dos gastos por credor.
26 Permitir o gerenciamento dos objetos da despesa por unidade gestora ou pelo Ente.
27 Possuir rotinas de reavaliação, depreciação, baixa e incorporação de bens utilizando tabelas

• 
parametrizáveis, onde couber.
28 Possuir rotinas para contabilização de provisões.
29 Inscrição automática do saldo de restos a pagar quando da abertura do exercício.
30 Possibilitar a importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita extraorgamentária)
diretamente do sistema de recursos humanos da Contratante.
31 Propiciar o controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma base de dados.
32 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.
33 Possibilitar a parametrização de assinatura, nas notas de empenho, liquidação, pagamentos e seus
respectivos estornos.
34 Propiciar a exportação de dados para todos os módulos do SIM-AM do TCE-PR, conforme layout
definido pelo TCEPR e suas alterações.
35 Propiciar a exportação de dados para o Siconfi-STN.
36 Propiciar exportação de dados para atendimento do SPED contábil (EFD-Reinf), dentro dos pra
definidos no Programa E-Social.
37 Propiciar a exportação de dados para o Portal da Transparência do Ministério Público do Paraná.
38 Propiciar a exportação de dados conforme o layout do MANAD da Receita Federal do Brasil.
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ANEXO E — DOS REQUISITOS MiNIMOS DO MÓDULO PATRIMÔNIO

1 0 Modulo 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 Modulo 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 moveis — bens imóveis — bens intangíveis.
2.7 Cadastrar o tipo de utilização do bem: bens dominicais — bens de uso comum — bens de uso
especial.
2.8 Gerenciar os tipos de categorias de bens: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.
2.9 Gerenciar os tipos de detalhamentos de bens: conforme definição e exigências do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.
2.10 Gerenciar os tipos de agrupamentos de bens: conforme definição e exigências do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná.
2.11 Gerenciar dados de vinculação do bem móvel, com o respectivo órgão, unidade e setor de sua
localização.
2.12 Cadastrar e gerenciar dados referentes ao tombamento de bens patrimoniais da entidade
2.13 Cadastrar e gerenciar os tipos de incorporações de bens: incorporação — desincorporação
2.14 Cadastrar e gerenciar dados da origem dos bens patrimoniais incorporados (modalidades de
aquisição: compra, doação etc).
2.15 Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza e conta patrimonial.
2.16 Permitir a impressão de etiquetas de controle patrimonial em código de barras para leitura ótica.
2.17 Vincular os Setores das Entidades com os Respectivos Órgãos e Unidades da Lei Orçamentária
Anual — LOA, visando caracterizar a perfeita localização dos bens patrimoniais.
2.18 Gerenciar dados referentes a localização dos bens moveis segundo o respectivo setor de vinculação.
2.19 Gerenciar e manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais de forma
histórica.
2.20 Permitir registro de transferências entre um local e outro, registrando e gerenciando automaticamente
as alterações realizadas.
2.21 Permitir registro de controle da retirada e a devolução de bens que sejam enviados para manutenção
dentro e fora das dependências da Câmara Municipal de Londrina.
2.22 Registrar e emitir relatórios de ocorrências sobre os diversos bens, indicando as manutenções
preventivas, corretivas e melhoramentos destes para auxiliar na gestão patrimonial.
2.23 Manter histórico dos bens patrimoniais pela sua situação (em uso, emprestado, baixado, etc) e seus
desdobramentos.
2.24 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade dos bens.
2.25 Cadastrar os tipos de localização dos bens: Inclusão do Bem no Setor - Baixa do Bem no Patrimônio
da Entidade.
2.26 Permitir o controle da destinagão dos bens patrimoniais em desuso (alienação, cessão e baixa).
2.27 Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como nome, código de identificação, localização,
natureza ou responsável.
2.28 Gerenciar dados do detalhamento de veículos e equipamentos: conforme definição e exigências do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.29 Gerenciar a utilização da tabela padrão de modelos - Fipe - para veículos: conforme definição e
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exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.30 Gerenciar o controle dos bens segurados, registrando as respectivas seguradoras, apólices e seus
vencimentos.
2.31 Controlar o vencimento dos prazos de garantia do fabricante ou do mantenedor de bens.
2.32 Cadastrar e gerenciar dados de terrenos e edificações, vinculando os terrenos com as respectivas
edificações.
2.33 Cadastrar dados das unidades e medidas dos bens imóveis.
2.34 Cadastrar e vincular os imóveis com as respectivas 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.
2.37 Cadastrar e gerenciar os bens móveis, imóveis e intangíveis e de terceiros afetados por benfeitorias
com recursos públicos.
2.38 Cadastrar e gerenciar dados do vinculo e origem dos bens de terceiros em que a entidade mantém
operações. (benfeitorias).
2.39 Cadastrar e gerenciar os tipos de vínculos de bens de terceiros: cedido - locado - uso consorciado -
outros vínculos.
2.40 Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração
pública.
2.41 Controlar prazo de vencimento relativo a permissão de uso ou empréstimo. 2.42Cadastrar 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.
2.44 Permitir o registro pelo responsável da conformidade ao inventário.
2.45 Emitir termos de responsabilidade e relatório do inventário dos bens, por responsável, por setor, por
unidade administrativa e geral.
2.46 Emitir relatório de bens em inventário, informando: localizados e pertencentes ao setor; localizados
mas pertencentes a outro setor; não localizados.
2.47 Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados mas pertencentes a outro
setor, durante o inventário.
2.48 Gerenciar a associação da conta contábil x categoria de bem patrimonial: conforme definição e
exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.49 Gerenciar os saldos dos bens patrimoniais apurados no encerramento do exercício anterior:
conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.50 Gerenciar a movimentação de todas as operações de adições e deduções ocorridas com os bens
patrimoniais.
2.51 Gerenciar os tipos de operações dos bens patrimoniais: conforme definição e exigências do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná.
2.52 Gerenciar a movimentação dos estornos das operações de adições e deduções ocorridas com os
bens patrimoniais.
2.53 Gerenciar os dados dos empenhos vinculados aos bens patrimoniais. 2.54Gerenciar dados dos
empenhos vinculados aos bens patrimoniais estornados.
2.55 Gerenciar o saldo dos bens patrimoniais inventariados - Anual - Dezembro, podendo ser feito a
qualquer mês conforme necessidade da entidade.
2.56 Possuir rotinas de reavaliação, incorporação e baixa de bens utilizando tabelas parametrizáveis,
onde couber.
2.57 Possuir rotinas de depreciação de bens utilizando tabelas parametrizáveis, a partir da exigência
legal.
2.58 Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas
saídas e saldo atual.
2.59 Fornecer dados para contabilização da liquidação da despesa, destinação, depreciação e
reavaliação de bens.
2.60 Possuir integração com o Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira para
contabilização automática da liquidação de despesas, da destinação, da depreciação e da reavaliação de
bens.
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2.61 Registrar e gerenciar as publicações de portarias, atos, decretos, is, relativos ao controle de
patrimônio.
2.62 Gerar arquivos de exportação de dados para o SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2.63 Executar alterações que venham a ser necessárias para atender as demandas do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná.
2.64 Executar alterações que venham a ser necessárias para atender as demandas da Camara Municipal
de Londrina.
2.65 Possibilitar acréscimo e decréscimo de valor ao bem quando ocorrem modificações físicas que
alterem seu valor de aquisição.

ANEXO F — DOS REQUISITOS MiNIMOS 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
6 Deve haver campo para registrar o Termo de Referência, informar a cotação de preços, perante o
mercado, registrar a versão final do Edital, registrar os comprovantes de publicação.
7 Possibilitar a continuidade do procedimento, através de ação pontual e discricionária, das
solicitações de materiais e de serviços mesmo quando da diferença da liberação com o cronograma
financeiro do exercício corrente.
SEÇÃO II — DO GERENCIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA
8 Possuir segmento destinado ao gerenciamento da sessão pública de licitação, em todas as
modalidades previstas em lei (em especial para a realização do pregão), desde o credenciamento dos

• 
licitantes, cadastro de propostas iniciais, acompanhamento da fase de lances e registro de seu histórico,
acompanhamento e registro da fase de habilitação, acompanhamento da fase de classificação, apuração
das propostas em todas as formas
previstas, geração de mapa de apuração da licitação, indicação dos vencedores, emissão de ata da
sessão, relatórios de classificação, homologação e lances, emissão do contrato até as publicações
necessárias.
9 Atender todos os pressupostos legais e operacionais das licitações inclusive quando para registro de
pregos, principalmente quando da possibilidade de mais de um fornecedor por produto tendo em vista a
quantidade possível de atendimento por cada fornecedor.
SEÇÃO Ill — DO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (CONTRATOS E ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS)
10 Permitir a emissão de solicitações de compra de material e prestação de serviços vinculadas às
indicações das dotações orçamentárias — Órgão, unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa,
fonte de recursos e complemento da natureza, e liberações do cronograma financeiro.
11 Possibilitar o controle de contratos e atas de registro de preços, com registro de ocorrências, saldos
(vinculados com a emissão de empenho) e identificação do gestor e do fiscal do contrato.
12 Bloquear tentativa de emissão de solicitação de compra de material e prestação de serviços quando
não haja saldo.
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13 Possibilitar a readequação de preços em conformidade às disposições legais.
14 Possibilitar a substituição de fornecedor em conformidade às 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 pregos.
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 TOE-PR.
21 Permitir que usuários combinem campos para compor relatórios dinamicamente.
22 Permitir cadastro e emissão de relatórios de atas de registro de preço e contratos decorrentes de
processo licitatório, gerando numeração automática e sequencial, contendo:
22.1 Cadastro de preços registrados até o terceiro classificado, no minimo;
22.2 Cadastro de gestor e fiscal;
22.3 Cadastro de ocorrências, por tipo e data.
22.4 Permitir alterações no cadastro de atas, mantendo histórico. 22.5Troca de fornecedor;
22.6 Troca de marca;
22.7 Acréscimo e supressão de quantidades decorrentes de aditivo tanto para órgãos participantes quanto
para os novos.
22.8 Gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de cotas entre os órgãos participantes).
22.9 Bloqueio / liberação de solicitações de produto pelo fiscal/gestor.
22.10 Alteração nos preços registrados, mantendo histórico.
22.11 Extratos (informações sumárias sobre atas e contratos) prontos

para publicação, permitindo filtrá-los por tipo (contrato ou ata) e tempo.
23 Relatórios gerenciais de utilização do registro de preços:
23.1 Preços registrados, tanto de todas as atas quanto uma a uma separadamente, contendo, no minim,
produtos e marcas, preços, fornecedores e licitação;
23.2 Consumo, contendo, no minimo, as quantidades totais, solicitadas, empenhadas e pagas.
24 Cadastro e controle de regularidade das pessoas contratadas:
24.1 Permitir a atualização das informações das pessoas contratadas quanto à regularidade fiscal
(fazenda nacional, estadual e municipal).
24.2 Permitir o cadastro de novas certidões constando, no minimo, 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.
24.4 Permitir a emissão de relatórios do histórico de certidões com diferentes critérios/filtros como o
CNPJ da contratada, a data de validade, a data de emissão ou

temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdenciária e FGTS).
25 Permitir cadastro de subvenções sociais, com numeração, desde o inicio do processo administrativo
até o encerramento do convênio, contendo:
25.1 Registro de ocorrências por tipo e data;
25.2 Cadastro da subvenção social com todas as informações necessárias para a prestação de contas
(SIM-AM TOE/PR).
SEÇÃO V — REQUISITOS GERAIS DO MÓDULO LICITAÇÕES E CONTRATOS
26 Possibilitar o cadastro único de fornecedores compartilhado com os demais módulos.
27 Possibilitar o cadastro de contas de despesa compartilhado com os demais módulos.
28 Possibilitar o cadastro de produtos e serviços classificados em grupos e subgrupos,
29 Possibilitar o indeferimento do processo, e sua continuidade, por autoridade competente.
30 Possibilitar a geração de documentos inerentes à licitação a partir de modelos pré- definidos,

Rua Neo Alves Martins, 864 — S. Loja — Z. 03 — Maringá — Paraná
CNPJ 00.850.753/0001-96 Fone (44) 3220-1900

www.sysmar.com.br
comercialsysmar.com.br



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.

Maringá-Pr, 13 de Agosto de 2018.

VALD r OSMAR DE OLIVEIRA
RG: 3.128.792-8 SSP/PR

CPF: 433.547.429-68
Diretor

1-00.850.753/0001-90
SYSMAR INFORMÁTICA LIDA. - EPP
RUA DER NE0 ALVES MARTINS, 864

ZONA 03- CEP 87050-110
MARI NGÁ - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Autos n°. 35/2018-DG

Certifico que foi encontrada uma lacuna na numeração do processo entre as

folhas 477 e 479. Assim, a presente certidão foi numerada sob o número 478 e inserida na

referida lacuna.

Londrina, 27 de setembro de 2018.

Angélica Tiemi Nakai
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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'Gestão Eletrônica de Digitalizaçâo de
Documentos (G ED) desenvolvida para
plataforma WEB faz a captação,
armazenamento, a indexação e localização
imagens digitalizadas de documentos.

svsE3Aci<up)

o
de

• Ferramenta para fazer backup automático/
restaure de qualquer banco de dados (Firebird,
SQL Server, Postgree, MySql e etc), e arquivos
em geral.

EGISLADOR
• • Armazenar a integra dos Atos de competência

da Camara e ainda, a Legislação Municipal,
LOM, Regimento Interno e a Constituição da
Republica. Protocola os documentos internos.
Registra e gera Documento Oficial dos Atos,
Ofícios com os respectivos envelopes e etiquetas
dos Destinatários (Mala Direta). Acompanha
a tramitação dos processos Legislativos e
Proposituras em geral. Gerar automaticamente
pauta - Ordem do Dia e Ata da Reunido. Registra
pronunciamentos, frequência e informações
cadastrais dos Vereadores. Recebe e / ou envia
quaisquer informações de Projetos ou Leis do
Legislador Executivo.

IEGISLADOR
EXECUTIVO

• Armazena a integra de Leis, Projetos,
Portarias, Decretos, Pareceres dos Advogados,
Memorandos, Ofícios e Mensagens. Acompanha
a tramitação dos Processos administrativos ou
Judiciais da Assessoria Jurídica, desde a sua
distribuição até a conclusão, incluindo controle
de prazos, audiências, etc.

EGISLADOR
BANCO DE LEIS

• Informatiza as Normas Legislativas
do município, viabilizando uma perfeita

organização da Legislação Municipal, bem
como de outros Atos, podendo ser utilizado por
Prefeituras e Câmaras Municipais.

IEGISLADORI
WEB

• Para Prefeituras - Disponibiliza as Leis
Municipais via internet.• Para Prefeituras -
Disponibiliza as Leis Municipais via internet.
• Para Câmaras - Além de disponibilizar as Leis
Municipais via internet, disponibiliza igualmente
Proposições, Material do Expediente e Atas das
Sessões.

51/51=DATPUMCIIVICO
• Permite o controle absoluto de todos os
bens públicos. Registro das incorporações,
desincorporações, localizações, termo de
responsabilidade, identificação da localização.
Controle de seguros, garantias, depreciação,
correção monetária, reavaliação e registro de
inventário.

SV5F-11:443-TAL
• Sistema Web que permite o cadastramento
das frotas, dos equipamentos e motoristas.
Registra as viagens, custos de oficinas e
combustíveis. Informa as ocorrências no uso da
frota. Gerencia as manutenções programadas
• uso de pneus. Controla habilitações e multas
por veículos e motorista.

• AREA DE FINANÇAS
•• Consultoria para melhoria, automatizaçãoe redesenho
de processos e rotinas nas areas de planejamento e
execução orçamentário-financeira erTyvta a busc9.da
padronização de resultados e corres n;abilidad4.idosI 
atores para os resultados finais; 

,

•• Aplicação correta da legislação em relação
contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial;

•• Elaboração e produção das Peças do Orçamento
Municipal em conformidade com a legislação a

•• Instruções sobre as prestações de contas ao
Tribunal de Contas bem como, a geração e envio dos



• AREA DE TRIBUTAÇÃO
•• Consultorias nos processos de fiscalização, execução
fiscal administrativa ou judicial e arrecadação de
tributos municipais.

SYSAPIR
• Possibilita o Gerenciamento efetivo de
lançamentos, cálculos, recebimentos, cobrança,
Divida Ativa e fiscalização de qualquer receita
do município. Sistema totalmente integrado
com NFSe, Empresa Fácil e Contabilidade.

sysisscoNiumiE
• Controla todas as atividades da empresa no
que se refere ao ISS. Os controles são desde
a Autorização de Emissão de Documento Fiscal
(AEDF), Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de
Serviços (NFS-e), fechamento da Declaração
Mensal de Serviços (DMS), Geração de
Documento de Arrecadação para pagamento
(DAM), Controle de Pagamentos, Escrita Fiscal
Eletrônica e Gestão de Fiscalização.

ni svsAu-roA-rNirmrviEIN-rco
• 0 SysAutoAtendimento é uma ferramenta
em WEB que proporcionar aos Munícipes a
comodidade de acessar suas informações sem
se deslocar CI Prefeitura, oferece: Consulta de
Débitos, Extratos, Alteração Cadastral, Geração
de DAM de débitos vencidos, Emissão de
Segunda via de Carnês, Emissão de Certidão
Negativa de Débitos, Certidão de Cadastros e
etc.

OSYSAGUA
• 0 sistema permite a emissão das faturas de
água e esgoto em impressora laser e código de
barras. Leituras através de coletores de dados.
Controla os recebimentos. Emite relatórios
financeiros e estatísticos. Software totalmente
integrado ao Sistema de Contabilidade.

• AREA ADMINISTRATIVA

•• Instruções para a gestão e controle dos Atos Legais
(legislação Municipal) bem como os controles de
alteração e publicidade;

•• Consultoria aos servidores para classificação correta
dos bens, incorporação, inventário, movimentação e
baixa dos bens além de todos os procedimentos de
registro contábil;

•• Consultoria aos servidores para registro das
atividades relacionadas à frota municipal, bem como a
apuração das ocorrências e resultados;

•• Instruções sobre as prestações de contas ao
Tribunal de Contas bem como, a geração e envio dos
informativos ao Ministério do Trabalho, Receita Federal,
Caixa Econômica Federal e outros órgãos afins.

N/ 011=0 (Gestão de Pell)

• Sistema desktop de Gestão de Pessoal, com
cálculo de Folha de Pagamentos abrangendo
diversas parametrizações. Geração de arquivos
para rotinas como SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF,
MANAD, SIPREV, entre outros. Possui integração
com a Contabilidade e Portal da Transparência,
além da geração dos arquivos para o SIM-AP e
SIM-AM (Modulo Folha de Pagamento).

SYSHIC3ILERITE
• Sistema web para consulta e envio de
holleriths aos funcionários, mediante s a
individual de acesso. Totalmente integrado o
Sistema de Folha de Pagamento.

SYSECANICCOLEIS
• Tem como objetivo o controle de todos os
atos legais da Administração, Ofícios enviados
e recebidos, Portarias, Decretos, Memorandos,
Projetos de Leis de autoria do Executivo,
permite uma consulta na integra de toda a
Legislação Municipal com a procura por apenas
uma palavra no texto da Lei ou de qualquer
documento legal, contratos e todos os processos
de responsabilidade do departamento Jurídico
bem como todos os pareceres.

•• Orient0es visando à adequação de rotinas do setor
de pessoal, organizando o departamento;





GESTÃO PÚBLICA
A Gestão Pública enfrenta uma série de desafios, exigindo do gestor uma resposta rápida e efetiva que

atenda aos interesses dos cidadãos. A sociedade pressiona e exige uma gestão eficiente, produtiva e
transparente.

Neste sentido, não basta apenas oferecer sistemas e ferramentas sem o devido cuidado em preparar
os agentes públicos e usuários, para que adquiram conhecimento dos processos e legislação aplicada ao :
setor público.

A Sysmar tem como política interna, além do fornecimento de soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, a disseminação de experiência em Gestão Pública, focando a eficiência e a eficácia nos
procedimentos internos para alcançar o resultado que a sociedade espera.

Oferecemos ainda, ministração de cursos, palestras e treinamentos aos usuários para que conheçam e
dominem as técnicas de utilização de nossas ferramentas. Atuamos também, com assessorias voltadas
para as áreas: Contábil, Departamento Pessoal e Tributação. Uma gama de serviços que promete atender a
gestão pública do seu Município, dando ao gestor total segurança na tomada de decisões e planejamentos.



trormativos ao Ministério da Saúde, ao Ministério da
Educação, Receita Federal, STN e outros órgdos afins.

• Contabilidade Pública)

• Permite o Planejamento e Execução e
Avaliações das Ações do Plano de Governo de
forma integrada entre as pews orçamentarias
(PPA, LDO e LOA). Compatibilizada com a
Programação Financeira e Cronograma de
Desembolso. Integração com os demais
sistemas durante a execução. Geração de todos
os arquivos para alimentar as prestações de
contas como SIM-AM, SIOPS, SIOPE, MANAD,
DIRE e outros. Possui o controle de atoteca,
bem como a vinculação destes atos aos demais
processos no sistema.

O Módulo de Tesouraria é totalmente
integrado ao sistema de contabilidade e ao
sistema de arrecadação municipal. Possui todas
as rotinas de controle financeiro, fluxo de caixa,
remessa de pagamento, conciliações bancárias.
Permite a utilização de leitora ótica, emissor de
cheque e outros recursos.

(Licitação e Compras)

• Permite a realização de qualquer processo
licitatório, seja qual for a modalidade, em
conformidade com a legislação aplicada. Emite
toda documentação legal, bem como, Editais,

-is, demonstrativos e outros. Gera relatórios
e arquivos para prestação de contas para o
TCE-PR (SIM-AM). Controla o saldo financeiro e
física dos bens licitados, possui integração com
o sistema de almoxarifado e contratos. Permite
aos fornecedores gerar proposta eletrônica para
importação automática no sistema. Controla
vigência dos documentos e certidões.

(Controle Interno)

• Permite o cadastramento de vários
procedimentos específicos para se realizar as
intervenções, em conformidade com o plano de
trabalho do controlador interno.

s-1=•caii=4-rAL 9 ()
• 0 Portal da Transparência tem como objetivo

permitir ao cidadão o acompanhamento em

tempo real das aplicações dos recursos públicos.

• AREA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

•• Orientação e suporte técnico no âmbito de Sistema
de Saúde: Prontuários, Cadastros, Atendimentos,
Lançamento de Procedimentos no Âmbito Municipal,
Estadual e Federal (BPA — I, BPA — C, SIA e E_SUS),
Farmácia, Vacinas, Transporte, Agendamento Externo
(TED), entre outros;

•• Agilidade nas emissões de Relatórios para Audiências
públicas, Conferências de Saúde e Processos;

•• Exportação de relatórios BPA I - C (SAI) e E-Sus.

SYSSAUIDE
• Sistema web para automatizar os processos
que envolvam o atendimento aos usuários dos
serviços de Saúde do município. Desenvolvido
para Secretarias e Centros de Saúde, podendo
ser integrado a demais. Funciona em rede e
local. Controla os atendimentos através do
Cartão Único de Saúde. Efetua o controle total
das solicitações do Sistema de Saúde Municipal,
bem como ao Sistema integrado ao E-SUS.

SYSSCICIAt_
• 0 sistema tem como objetivo auxiliar as ações
dos Departamentos Municipais de Assistência
Social, atendendo desde o cadastro de pessoas
e famílias até o controle e emissão de
benefícios.



ATE\DIvE\TO DE QUALIDADE
GARANTINDO A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Sysmar Informática tem como foco principal ser referência no segmento Público Nacional como fornecedora de
soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) de maneira ética e sustentável.

Nossa missão é fornecer soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) integradas para Gestão Pública,
desenvolvendo inovações nas praticas e tecnologias.

o

o
Acesse nosso site

Rua Néo Alves Martins, 864 / Sobreloja - Zona 3
Maringá - Parana - CEP: 87050-110

comercial@sysmar.com.br
www.sysmarcom.br
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À CAMARA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRESENCIAL N. 1
ENVELOPE N. 1 — PROPOS
SYSMAR INFORMÁTICA LT
CNPJ: 00.850.753/0001-96

Rua Dep. Néo Alves Martins, 864 Zona 03 - Fone 44 3220-
www.sysmar.com.br - ad



PRISMA

www.prismacidadeinteligente

À Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n° 10/2018

Envelope n° 1: Proposta

PRISMA SYSTEM — INF. E CC)SULTORIA LTDA
CNPJ: 06.086.767/0001-61 



A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR L-060
PREGÃO: 10/2018
ENVELOPE 01: PROPOSTA
PROPONENTE: PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 09.273.960/0001-08
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PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME
CNP3 no 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
Rigina i de 6

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, brasileiro, nascido em 16/07/1965, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CMG 3.310.446-
4/SSP-PR e inscrito no CPF/MF 708.899.709-63, residente e domiciliado na Avenida Cerro
Azul, n° 2649 — Lote G 36, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87010-055, na cidade de
Maringá/PR.

Sócio da PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 06.086.767/0001-61, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Parana sob o n° 41205158238 em sessão do dia
16/01/2004, tendo sua sede e foto na Avenida Maringá, n° 958 - Sobreloja, Centro, na
cidade de Sarandi-PR, CEP 87111-000, resolve por meio deste instrumento, ALTERAR
seu contrato primitivo e posteriores alterações em obediência ao Código Civil, trazido pela
Lei 10.406/2002, mediante as clausulas e condições a seguir articuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA: O sócio MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, acima
qualificado, que detém a quantidade de 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real)
cada, neste ato, transfere a titulo de compra e venda 50.000 (cinquenta mil) quotas para
RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI, brasileiro, nascido em 10/03/1970, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cl/RG n° 9.702.155-4/SSP-PR, e
inscrito no CPF/MF sob n°. 115.528.968-46, residente e domiciliado na Rua Professor Bento
Fernandes Dias, n° 243 — Conjunto Habitacional Karina, CEP: 87047-260, na cidade de
Maringá/PR, que neste ato ingressa na sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os valores acima transacionados e todas as clausulas e condições

• 
do negócio, foram estipuladas em contrato particular de compra e venda de quotas firmado
antra as partes.

CLAUSULA SEGUNDA: Ajustadas as alterações, o capital social desta empresa
permanece no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, e fica assim distribuídas antra os membros do
quadro societário;

JUNTA COMERCIAL
DO PARA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/07/2018 16:01 SOB N* 20182998860.
PROTOCOLO: 182998860 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802924285. MIRE: 41205158238.
PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

o

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNN n° 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
Página 2 de 6

QUOTISTA QUOTAS R$ %
MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE 50.000 I R$ 50.000,00 50
RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI 50.000 R$ 50.000,00 50
,OTAL 100.000 R$100000700 100

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se o porte empresarial para Empresa de Pequeno Porte —
EPP.

CLÁUSULA QUARTA: Diante das alterações havidas, e em consonância com o que

• determina a Lei 10.406/2002, o sócio resolve, por este ato, ATUALIZAR e CONSOLIDAR
o Contrato Social Primitivo, conforme as clausulas e condições a seguir:

PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/MF 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, brasileiro, nascido em 16/07/1965, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cl/RG 3.310.446-
4/SSP-PR e inscrito no CPF/MF 708.899.709-63, residente e domiciliado na Avenida Cerro
Azul, n° 2649 — Lote G 36, Jardim Novo Horizonte, CEP: 87010-055, na cidade de
Maringá/PR;

E;

' RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI, brasileiro, nascido em 10/03/1970, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CMG n" 9.702.155-4/SSP-PR, e
inscrito no CPF/MF sob n*. 115.528.968-46, residente e domiciliado na Rua Professor Bento
Fernandes Dias, n° 243 — Conjunto Habitacional Karina, CEP: 87047-260, na cidade de
Maringá/PR;

0Únicos sócios da sociedade empresarial que gira sobre o nome PRISMA SYSTEM -
INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/07/2018 16:01 SOB N 20182998860.
PROTOCOLO: 182998860 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802924285. NIRE: 41205158238.
PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA ME
CNP) n° 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
Pagina 3 de 6

CNPJ n° 06.086.767/0001-61, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do
Paraná sob o n° 41205158238 em sessão do dia 16/01/2004, tendo sua sede e foto na
Avenida Maringá, n° 958 - Sobreloja, Centro, na cidade de Sarandi-PR, CEP 87111-000,
resolve por meio deste instrumento, CONSOLIDAR seu contrato primitivo e posteriores
alterações em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/2002, mediante as
cláusulas e condições a seguir articuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA — Sob o nome empresarial PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA, está constituída uma Sociedade Empresária Limitada, que será

• regida pelo presente contrato e pela legislação aplicável á espécie.

•

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa enquadra-se como Empresa de Pequeno Porte — EPP,

CLAUSULA SEGUNDA — A sociedade tem sua sede e foro à Avenida Maringá, n° 958 -
Sobreloja, Centro, na cidade de Sarandi-PR, CEP 87111-000.

PARÁGRAFO ÚNICO — Fica, desde já, capacitada a sociedade para estabelecer filiais ou
sucursais em qualquer ponto do território nacional, desde que obedecidas às disposições
legais da matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA — 0 capital social no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais),
dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de capital, com valor de R$ 1,00 (Um Real) cada
uma, inteiramente subscritos e integralizados em moeda corrente do pais, está assim
dividido:

QUOTISTA QUOTAS R$ ok

MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE 50.000 R$ 50,000,00 50
RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI 50.000 R$ 50.000,00 50
TOTAL 100.000 R$ 100.000,00 100

CLÁUSULA QUARTA — O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado
suas atividades a partir de 16 de Janeiro de 2004.

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/07/2018 16:01 SOB N 20182998860.
PROTOCOLO: 182998860 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802924285. NIRE: 41205158238.
PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



•

PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LIDA — ME

CNP3 no 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
Ttigina 4 de 6

CLÁUSULA QUINTA — A empresa tem por objeto social;

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação.
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos.
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação.
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não-customizáveis.

CLAUSULA SEXTA: A administração da sociedade é exercida pelo ADMINISTRADOR
MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE, já qualificado, a qual tem todo o poder
necessário à direção dos negócios sociais, inclusive de representar a sociedade
judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e
quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais ou à defesa dos interesses
e direitos da Sociedade, inclusive adquirir, alienar bens moveis e imóveis.

CLAUSULA SÉTIMA — O administrador declara, sob as penes da Lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

• CLÁUSULA OITAVA — As quotas de Capital da sociedade são indivisíveis, e não podem
ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso
consentimento do sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO É vedado o uso do nome social em negócios estranhos
interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
administrador e demais sócios.

ao
de
do
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PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME
CNP3 no 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DECIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
Tágma 5 de o

PARÁGRAFO SEGUNDO — As operações que envolvam bens imóveis, móveis,
equipamentos e instalações comerciais, empréstimos junto a instituições financeiras
públicas ou privadas, só poderão ser realizadas com a aprovação e assinatura do sócio,

PARÁGRAFO TERCEIRO — O uso da denominação social é privativo do administrador, o
qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra
esse contrato ou determinação da Lei.

• PARÁGRAFO QUARTO — Pelos serviços prestados em favor da sociedade, receberá o
sócio administrador, a titulo de remuneração Pro Labore, quantia mensal fixada, que será
levada a conta de despesas da sociedade.

CLAUSULA NONA— Conforme dispõe o art. 1076 da Lei 10.406/01, todas as deliberações
da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social,
incorporação, cisão, fusão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim
como qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação correspondente a
mais de 3/4 (três quartos) do capital social.

CLAUSULA DECIMA — O exercício social coincide corn o ano civil, devendo em 31 de
dezembro de cada ano ser levantado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado
do Exercício e a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados obedecidos às
prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados são divididos ou
suportados pelo sócio.

111 PARÁGRAFO PRIMEIRO — A decisão pela aplicação dos lucros auferidos será definida
pelo sócio e consensualmente, sempre respeitando as normas vigentes na legislação e
visando promover a continuidade da sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO — Fica por este ato autorizada a sociedade em proceder, quando
lhe for conveniente, na distribuição de lucros desproporcionais aos percentuais
estabelecidos pelas quotas de capital, desde que com a aprovação dos que tiverem suas
participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ 
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PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA — ME

CNPJ no 06.086.767/0001-61

NIRE 41205158238

DECIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
.1)tigtna 6 de 6

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A Sociedade não se dissolve pelo falecimento ou
retirada do sócio, mas continuará seus, sendo que os herdeiros ou sucessores do "de
cujos", ou do que se retire, poderão ingressar na sociedade, desde que sejam obedecidos
os requisitos legais e pertinentes á. espécie.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Está eleito o Foro da Comarca de Maringá/PR para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste presente instrumento, renunciando, por este ato,
a qualquer outro, por mais privilegiado que este o seja.

E assim, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo fielmente, em todos os
seus termos e itens.

Sarandi-PR, 18 de maio de 2018.

CO AUREL1O CASTALDO ANDRADE
Sócio 4dJiínistrtufor

RUD Y RICARDO RIZZIOLLI
Sócio SERVIÇO DIS7RITAL
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04/06/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRISMA SYSTEM - INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 06.086.767/0001-6V

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 10:21:03 do dia 04/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Valida até 31/10/201e
Código de controle da certidão: 2552.103A.2F0E.7DAE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
NOVO ITACOLOMI

Av. 28 de Setembro, n°711, CEP 86.895-000
NOVOlTACOLOMI- ESTA DO DO PARANÁ

CNPJ/MF n°95.639.472/0001-03
Fone/Fax (43) 3437 1116

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi, ESTADO DO PARANÁ. pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 95.639.472/0001-61, com sede na
Avenida 28 de Setembro, n.° 711, Centro — Paço Municipal - neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, o Sr., MOACIR ANDREOLLA, atesta para os devidos fins e
efeitos que, a empresa, empresa PRISMA SYSTEN — INFORMÁTICA e
CONSULTORIA LTDA - ME com sede A Avenida Maringá, 958, na cidade de
Sarandi, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob n° 06.086.767/0001-61: inscrição
Estadual Isenta, vem prestando serviços através de Prestação dos serviços de
Implantação e manutenção de um sistema de informática integrado de gestão pública
Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi.

A empresa PRISMA SYSTEN — INFORMÁTICA e CONSULTORIA LTDA
- ME, promoveu a implantação e manutenção de Sistemas de Gestão Pública na
Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi, através do objeto: "contratação de empresa
de informática para implantação de Sistema Integrado de Gestic. Pública locação,
instalação e manutenção de programas aplicativos — softwares: Contabilidade,
Compras e licitação, Patrimônio, Frotas e Veículos, Controle de Obras,
Tributação, Folhas de Pagamento-RH, Portal Transparência, Controle Interno."
através do contrato de prestação de serviços n.° 13/2013, vigente entre 02/03/2013 A
02/03/2018.

Atestamos que os serviços são realizados primando pela qualidade e ótimo
desempenho, honrando assim os prazos e compromissos contratuais assumidos e que
estão em conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Parana.

Novo Itacolomi, em 07 de novembro de 2017.

MOACIR OLLA
Prefeito unicipals
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REFEITuRA
AMM1 mg am ittNem memm,P UNICIPAL DE SELVIRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

'

A Prefeitura do Município de Seiviria, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNP.I sob n* 15.410.665/0001-40, com sede
Avenida Joao Selvirio de Souza, n.° 997. Centro, na cidade de Sell, iria — Mato Grosso do Sul.neste ato representada pelo Prefeito José Fernando Barbosa Dos Santos, brasileiro, solteiro.
portador do RG. n°527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.° 035.394.914-61, residente e
domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon. n° 978. nesta cidade de Selvíria — MS, atestapara os devidos tins e efeitos que, a empresa PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.086.767/0091-61, Inscrição Estadual: Isenta,
com sede à Avenida Maringá, n° 958, sobreloja, na cidade de Sarandi Parana, que vem
prestando serviços através do Contrato de Prestação dos serviços de Implantação e manutençãode um sistema de informática integrado de gestão pública para a Prefeitura Municipal de
Selviria/MS.

A empresa PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.
promoveu a implantação e manutenção na Prefeitura Municipal de SelviriaMS. através do
objeto: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento de
licenças de uso de softwares, direcionados para a Gestão Nblica Municipal com os seguintes
softwares: Folha de Pagamento; Contabilidade; Tesouraria; Orçamento; Tributação; Controle de
Património; Controle de Frotas; Compras e Licitações; Controle interno", e vem prestando os
serviços acima avençados conforme disposto no contrato n." 132/2017, desde a data de
16/10/2017 até a data presente de 19 de maw() de 2018, com vigência ate 15/04 2018.

Atestamos que os serviços são realizados primando pela qualidade e ótimo
desempenho, honrando assim os prazos e compromissos contratuais assumidos e que estão em
conformidade com as norms do Tribunal de Contas. Ressaltamos ainda que nossa Entidade
encontra-se ern dia com a agenda de obrigações do ICE/MS.

Validade do Atestado 'a

PREFEITURA WIN
Jose Fernando Ba

Prefeito Municipal
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A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI
ESTADO DO PARANÁ

R. Rio da Lontra n117 CEP 86848-000 Fone/fax (0xx43) 3467-1123 — Rio Branco do 1vai - PR
Email: camara4cmriobrancodoivai.ur.gov.br CNPJ: 0L734.690/0001.75

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Camara Municipal de Rio Branco do Ivai, ESTADO DO PARANÁ,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNN sob n° 01.734.690/000:1-75, coin
sede na Rua Rio da Lontra, n.° 87, Centro - neste ato representada pelo Presidente, o Sr.,
EDIN1 GOMES, atesta para os devidos fins e efeitos que, a empresa, empresa PRISMA
SYSTEN — INFORMATICA e CONSULTORIA .L17DA - ME com sede á Avenida
Maringá, 958, na cidade de Sarandi, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob n°
06.086.767/0001-61. inscrição Estadual Isenta, vem prestando serviços através de
Prestação dos serviços de implantação e manutenção de um sistema de informática
integrado de gestão pública à Câmara Municipal de Rio Branco do Ivai

A empresa PRISMA SYSTEN — INFORM ÁTICA e CONSULTORIA LTDA
- ME, promoveu a implantação e manutenção de Sistemas de Gestão Pública na Camara
Municipal de Rio Branco do Rai, através do objeto: contratação de empresa
especializada em fornecimento de Softwares de Gestão Pública Municipal:
Contabilidade, Orçamento, Atendimento ao TCE/PR, Tesouraria, Portal
Transparência, Frotas e Veículos, Folha de Pagamento, Compras e licitações,
Patrimônio e Controle Interno. Através do contrato de prestação de serviços n.°
007/2017, vigente entre 19/06/2017 19/06/2018.

Atestamos que os serviços sae realizados primando pela qualidade e ótimo
desempenho, honrando assim os prazos e compromissos contratuais assumidos e que
estão em conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Parana..

Rio Branco do Ival, em 20 de dezembro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ — PA
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901
Câmara Municipal de Londrina

Estado do Parana

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018

As 14 horas e 15 minutos do dia 17 de agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe 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), com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Felipe Werlang Paim, e da Equipe de Apoio, o Servidor Anderson Rafael Delattre Abe,

designado pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame. Também acompanharam a sessão,

disposição para esclarecimentos quanto A. proposta, os assistentes técnicos: Rosangela Manuel Lopes Silva,
11/ Mitio Yoshida e Andréa Cristina Cobbo.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento dos seguintes licitantes:

Razão social CNPJ Representante
PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA 06.086.767/0001- Maxwell Moreira Lima
LTDA 61

SYSMAR INFORMATICA LTDA - EPP 00.850.753/0001- Valdenir Osmar de
96 Oliveira

PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA EPP 09.273.960/0001- Bruno Goretti Tresse
08

Por solicitação do representante da licitante PRISMA SYSTEM — INFORMATICA E CONSULTORIA

LTDA, o Pregoeiro registra em ata que aceita o credenciamento da empresa PUBLIS, ainda que haja um zero

a mais (simples erro de digitação) na informação do CNPJ na carta de credenciamento, visto que os demais

documentos apresentados permitem verificar que o CNPJ correto é o registrado na tabela supra. Portanto,

todas as empresas foram credenciadas.

Em seguida, o Pregoeiro abriu os envelopes de propostas. 0 representante da licitante SYSMAR

INFORMATICA LTDA — EPP argumentou que seus concorrentes não apresentaram descritivo que atendesse

ao disposto no item 17.1. do Edital. Contudo, o Pregoeiro interpretou a exigência prevista nesse dispositiv

de maneira distinta, assim, considerou que todas as propostas atendem ao instrumento convocatóri e

classificou-as.

As propostas iniciais e finais (obtidas após fase de lances) são as seguintes:

Prisma Sysmar Publis

Prego Inicial Preço Final Preço Inicial Preço Final Preço Inicial Preço Final
Lote 1 R$ 84.500,00 R$ 35.500,00 R$ 87.580,00 R$ 36.000,00 R$ 100.244,80 R$ 100.244,80

Lote 2 R$ 68.400,00 R$ 23.500,00 *** R$ 68.822,40 R$ 23.900,00



504

Assim, o Pregoeiro requereu recomposição da proposta da empresa PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E

CONSULTORIA LTDA. A recomposição foi realizada conforme a seguinte tabela:

PREÇO PRISMA - RECOMPOSTO

Lote 1

Item Qtd. Unitário Total
1 1 R$ 700,00 R$ 700,00

2 12 R$ 2.900,00 R$ 34.800,00
Preço Lote 1 R$ 35.500,00

Lote 2

Item Qtd. Unitário Total
1 1 R$ 700,00 R$ 700,00
2 12 R$ 1.900,00 R$ 22.800,00
Prego Lote 2 R$ 23.500,00

Em seguida o pregoeiro passou à análise da documentação de habilitação da empresa PRISMA SYSTEM —
• INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. As exigências editalicias foram atendidas, com a apresentação

dos documentos devidos e a consulta na internet, quando possível.

Assim, a licitante PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA foi declarada vencedora.

E, diante do desinteresse dos licitantes na apresentação de recursos, o pregoeiro adjudicou-lhe os lotes e itens

conforme sua proposta final e tabela recomposta.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Felipe Werlang Paim

Equipe de apoio e assistentes técnic

Anderson Rafael Delattre Abe

Rosangela Manuel Lopes Silva

Mitio Yoshida

Andréa Cristina Cobbo 

Licitantes:

Maxwell Moreira Lima

t4191)0

Valdenir Osmar de Oliveira

Bruno Goretti Tresse

W10-2,&(,660
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RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 35/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n° 10/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 35/2018-DG

0 Pregoeiro, designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada. Aberta a
sessão pública, credenciaram-se os seguintes licitantes, com propostas classificadas:

Razão social CNPJ Representante
PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E
CONSULTORIA LTDA

06.086.767/0001-61 Maxwell Moreira Lima

SYSMAR INFORMATICA LTDA - EPP 00.850.753/0001-96 Valdenir Osmar de Oliveira
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
EPP

09.273.960/0001-08 Bruno Goretti Tresse

Após fase de lances, logrou-se vencedora a licitante PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E

CONSULTORIA LTDA para os dois lotes do certame. Aberto o envelope de habilitação da
licitante PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, sua documentação

estava de acordo com o edital, inclusive com autenticidade verificada no site dos órgãos

emissores. Também não houve impedimento encontrado no cadastro de impedidos de licitar e

de condenados por improbidade do Tribunal de Contas do Paraná e do Conselho Nacional de
Justiça. Assim, a licitante habilitada foi declarada vencedora e o objeto do certame lhe foi

adjudicado pelo Pregoeiro. Não houve interesse de apresentar recurso. 0 processo foi

homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos está disponível para

consulta. Londrina, 22 de agosto de 2018. Pregoeiro — Felipe Werlang Paim



2 DA FASE INTERNA

0 Processo Administrativo n° 35/2018 foi autuado em 13 de julho de 2018

para atender à requisição conjunta do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Recursos

Humanos, Informática e Financeiro desta Casa, referente à necessidade comum de software

para a área pública.

Após consolidação do Termo de Referência, o prego máximo foi fixado pela

Presidência na fl. 126 dos autos. Na sequência, consolidou-se a minuta do edital, com

manifestação preventiva da Controladoria (fl. 223) e aprovação da Assessoria Jurídica as fls.

322-324.

Diante disso, o edital foi assinado pela Diretoria-Geral e publicado, tanto no

Jornal Oficial de Londrina, quanto no site da instituição e no quadro de avisos do prédio da

Câmara Municipal de Londrina (fls. 421-423), com sessão agendada para 17 de agosto de

2018, às 14 horas e 15 minutos.

3 DA FASE EXTERNA

A fase externa da licitação está narrada na Ata da Sessão Pública, conforme

fls. 505-506 dos autos.

Ao final, foi declarada vencedora de ambos os lotes do certame a licitante

PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n°.

06.086.767/0001-61.

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise da

licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Londrina, 22 de agosto de 2018.

4F lipe Wer 
.

Palm

egoeiro
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TERMO DE HOMOLOGACÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA

Diante da documentação constante nos autos, homologo o presente processo

administrativo e ratifico a adjudicação do objeto d. pessoa jurídica PRISMA SYSTEM —

INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n°. 06.086.767/0001-61, conforme

tabela abaixo:

PREÇO PRISMA - RECOMPOSTO

Lote 1

Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 700,00 R$ 700,00

2 12 R$ 2.900,00 R$ 34.800,00

Preço Lote 1 R$ 35.500,00

Lote 2

Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 700,00 R$ 700,00

2 12 R$ 1.900,00 R$ 22.800,00

Preço Lote 2 R$ 23.500,00

Londrina, 23 de agosto de 2018.

Ai ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 18/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA PÚBLICA (GESTÃO DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMÔNIO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO)

VALOR: R$ 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS).

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° 3.419.976-0 e CPF n°
501.975.769-15;

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 PRISMA SYSTEM —
INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.086.767/0001-
61, com sede na Av. Maringá, n° 958, sobreloja, CEP n°. 87.111-000, no Município de
Sarandi-PR, neste ato representada pelo Sr. Marco Aurélio Castaldo Andrade, portador da
Cédula de Identidade n° 3.310.446-4 SSP/PR e CPF n° 708.899.709-63, nos seguintes termos:
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CLÁUSULA 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 Camara 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 à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e
Natureza da despesa: 33.90.40.11.00 — Locação de softwares.

CLAUSULA 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 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
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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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 concluida 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 sell feita com, no mínimo, um
mês de antecedência.

9 A Contratada não tem direito subjetivo A. prorrogação contratual.

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

11 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 Os preços unitários são:

PREÇO PRISMA - RECOMPOSTO

Lote I
Item Qtd.

1 1
Unitário Total

R$ 700,00 R$ 700,00
2 12 R$ 2.900,00 R$ 34.800,00
Preço Lote 1 R$ 35.500,00

Lote 2
Item Qtd. Unitário

1 1 R$ 700,00
Total

R$ 700,00
2 12
Prep Lote 2

R$ 1.900,00 R$ 22.800,00
R$ 23.500,00

14 0 presente instrumento possui valor total de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

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 sell mensal e deverá ser apresentada ate o primeiro dia can do mês
subsequente ao da prestação.

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

18 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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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 Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

21.10 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 1).

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, ales 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

26 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às penalidades do Art. 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.

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 as 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 moratoria, desde
que o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total do
Contrato Administrativo.

27.3Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais com inações legais.

28 Sao hipóteses de incidência da multa moratória, aliquotas e bases de cálculo:

Hipótese de incidência Aliquota Base de Cálculo
Descumprimento do termo 1% (um por cento), por dia de Valor total do contrato.
final para a promoção da inadimplência, até o limite
implantação do sistema.

Descumprimento
final
serviços
Corretiva.

máximo de 20% (vinte por
cento), ou seja, por 20 (vinte)
dias

do termo 2,5% (dois e meio por cento), Valor da nota de empenho
para prestação dos por dia de inadimplência, até mensal do serviço de locação

de Manutenção o limite máximo de 50% de software
(cinquenta por cento), ou seja,
por 20 (vinte) dias

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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final para prestação dos
serviços de Manutenção
Adaptativa e Manutenção
Evolutiva imposta por norma
interna da Contratante.
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0,5% (meio por cento), por
dia de inadimplência, até o
limite máximo de 10% (dez
por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias

Descumprimento do termo 5% (cinco por cento), por dia
final para prestação dos de inadimplência, até o limite
serviços de Manutenção máximo de 100% (cem por
Evolutiva imposta por norma cento), ou seja, por 20 (vinte)
cogente proveniente de dias.
instituição externa
Contratante (especialmente o
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná).
Descumprimento do termo
final para prestação dos
serviços Instalação Posterior.

0,5% (meio por cento), por
dia de inadimplência, até o
limite máximo de 10% (dez
por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software

Valor da nota de empenho
mensal do serviço de locação
de software

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 inidõneo.

30 Considera-se comportamento inidôneo, 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 8

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
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

34 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

34.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação 5. 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 úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

37 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
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 será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLAUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CON 1 RATUAIS

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 9

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).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei 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 sell obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE — DO REAJUSTE

46 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do 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:
47.1 Para 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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
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 providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

410 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 prego 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.

CLAUSULA QUATORZE — DA PUBLICAÇÃO
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57 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE — DO FORO

58 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.

Ail a glaiN a tU

Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, 28 de agosto de 2018.

arco Aurélio astaldo Andrade

Sócio-administrador
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

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

Lote
1. Software de gestão de
contabilidade, financeiro,
licitações e contratos e
Transparência.

Item
orçamento, 1. Implantação (instalação, migração de
patrimônio, dados, treinamento).
Portal da 2. Locação.

2. Software de gestão de recursos humanos, 1. Implantação (instalação, migração de
folha de pagamento e ponto. dados, treinamento).

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: Beneficios
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.

SECA() — 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.

5E0;0 III — DA JUSTIFICATIVA

7 A Camara Municipal de Londrina (CML), visando atender aos seus propósitos
organizacionais e garantir maior eficiência, segurança, controle e transparência a gestão
Contábil e de Recursos Humanos, especialmente com relação as 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
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.
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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 às atuais necessidades da CML, a locação de um software Integrado de
Gestão, completo e parametrizável, de uma empresa com experiência no processo de
implantação da solução e migração de dados, se mostra a melhor opção e vem suprir as
deficiências presentes no atual sistema, que além da falta de integração, há a carência de
diversos recursos, tais como: controle gerencial, controle funcional, ponto eletrônico,
demandas legais, integração entre processos e com outros sistemas.

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

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

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

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

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

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

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

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

22 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 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 úteis, no horário de expediente, nas dependências da
Câmara Municipal de Londrina mediante prévio agendamento com gerente do
departamento responsável pelo respectivo módulo.

24.1A carga horária 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 5 (cinco)

servidores.

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

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

SEÇÃO V — DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA

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

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

29 Manutenção 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 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 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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 18

Contrato, dentro do mesmo prazo.
31.3A justificativa técnica eximirá de responsabilidade a Contratada, caso o Fiscal do

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

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

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

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

parcelas do pagamento referentes à cessão de uso do software.

37 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.

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

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

LOTE ITEM ENTREGA DA NOTA
FISCAL

Imediatamente após a
conclusão da implantação

PARCELA PREÇO
UNITÁRIO

Única R$ 700,00

PREÇO
TOTAL

R$ 700,001 Implantação
do sistema
Locação de Primeiro dia do mês Doze parcelas R$ 2.900,00 R$

software seguinte a prestação do
serviço

(pagas
mensalmente)

34.800,00

Implantação Imediatamente após a Única
do sistema conclusão da implantação

Locação de
software

R$ 700,00 R$ 700,00

Primeiro dia do mês Doze parcelas R$ 1.900,00 R$
seguinte à prestação do (pagas 22.800,00
serviço mensalmente)

PREÇO TOTAL R$
59.000,00

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 à locação de software serão mensais e deverão ser apresentadas ao Fiscal do
Contrato até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

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

40.30 dia da conclusão da fase de implantação é aquele assim atestado pelo fiscal do
contrato quando proferir seu recebimento definitivo.
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40.4Havendo 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.

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

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

40.7A 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 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
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°.
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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, 27 de agosto de 2018.

Mitio Yoshida

Gerente do Dep. de Informática

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Hermes de Faria Barbeta

Gerente do Dep. Financeiro

Andréa Cristina Cobbo
Gerente do Dep. de Suprimentos e Patrimônio Gerente do Dep. de Recursos Humanos
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ANEXO A— DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA

1 0 sistema deve ser custom izado 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 sell 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 às informações do sistema

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

registros detalhados das ações por usuário/acesso;
5.4 Permitir consulta a todas as tabelas do sistema no momento de sua utilização;
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5.5 Utilizar ano com quatro algarismos;
5.6 Ter atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso 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 4-do solicitada pelo usuário;

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

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

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

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

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

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

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

5 Disponibilizar, ao 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
Orçamentarias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Permitir alterações nos lançamentos da receita extraorçamentária.

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

11 Emitir ordem de pagamento e relatório de fornecedores com o valor bruto,
discriminando as retenções e o valor 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
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aviso ou impedir o lançamento) para a exigibilidade da certidão, quando do cadastro de
tipos de documentos, nas diversas fases da despesa.

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

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

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

1 Seguir todas as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional — STN,
Tribunal de Contas do Estado do Parana — 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.

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

29 Possuir rotinas para contabilização de provisões.

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

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

32 Propiciar o controle patrimonial fisico 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-Reinp, dentro
dos prazos definidos no Programa E-Social.

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

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

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.
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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.

2.23Manter 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 Parana.
2.29Gerenciar a utilização da tabela padrão de modelos - Fipe - para veículos: conforme

definição e exigências do Tribunal de Contas do Estado do Parana.
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.
2.35Cadastrar 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.
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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.
2.45Emitir 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.

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

2.62 Gerar arquivos de exportação de dados para o SIM-AM do Tribunal de Contas do
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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

físicas 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

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

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

SEÇÃO II— Do GERENCIAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

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

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

SEÇÃO III — Do GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (CONTRATOS
E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS)

10 Permitir a emissão de solicitações de compra de material e prestação de serviços
vinculadas 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 modulo deve estar preparado para a possibilidade de um procedimento licitatório
culminar em mais de um contrato ou ata de registro de preços.

16 0 modulo 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 pregos.

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

18 Integrar as requisições de empenhos com os demais módulos.

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

20 Exportação das licitações para o modulo 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 pregos 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;
22.7Acréscimo 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, 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).

24.2Permitir o cadastro de novas certidões constando, no minim, 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
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temática (fiscal/tributária, trabalhista, previdenciária 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 A 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

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 A CML o licenciamento
para uso do SGBD sem qualquer custo adicional;

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

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

Estações Clientes
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2.1.2 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 às
informações atualizadas imediatamente após o término da transação;

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

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

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

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

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

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

máximo permitido para os campos de entrada de dados;
2.1.22 Apresentar ¡cones, 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; Area para mensagens de orientação; área para identificação, localizada
no topo da janela que indica a aplicação; área de menus e/ou botões abaixo da
área de identificação, etc.;

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

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

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

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

2.1.29 Os sistemas aplicativos deverão ser 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 copias ou realize backup automaticamente;

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

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

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

menu ou ¡cone

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

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

informações das
de mudar de
e com dados

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 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
informe os usuários antes da atualização;

mecanismo que

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
atualizado no sistema;

do que será

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

de forma
do bloqueio, de

que o banco

2.1.51 Atender as obrigações de prestações de contas estabelecidas
Federais, Estaduais e Municipais, conforme layouts, existentes e

pelos órgãos
que por ventura
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possam ser exigidos, tais como: SIAP, SIM-AM, e-Social;
2.1.52 Possibilitar a importação e exportação dos dados respeitando os layouts do

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

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

Tabela 2 Características Gerais

2 Funcionalidades Comuns a Todos os Módulos

REQUISITOS FUNCIONAIS

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

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

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

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

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

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

2.2.7 Permitir a gestão de diversas categorias funcionais, com cadastros independentes,
dados diferenciados, tratamento de segurança, extração de informações e regras de
pagamento 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, benefícios,
recrutamento, cargos e salários e outros), geração de relatório como parte
integrante do fluxo.

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

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

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

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

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

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

2.2.15 Permitir que os atos sejam acessados por meio de recurso de pesquisa, com filtros
por número do ato, nome e 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 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 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
em geral, ...);
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- procedimentos (avaliação de servidores, avaliação de qualidade do serviço,
avaliação de ambiente de trabalho, enquetes, votações, processo de provimento de
cargo, processo de remoção de servidor para outra entidade, ()Tao 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 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
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predefinidos.
2.2.43 -Quantidade e porcentagem de funcionários por mês, idade, sexo, estado civil e

escolaridade;
- Quantidade de funcionários — analítico
Porcentagem de funcionários por tipo de 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 consignavel;
-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 SL4P, 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 A. 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 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, raga, 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 Parana, 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, A. 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 A
critério da DSO. Permitir assinatura de documento por terceiros através de senha.

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

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

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

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

2.5.7 Possibilidade de parametrização dos dados da Ficha do Funcionário! Paciente, que
deverá conter seu histórico médico (Prontuário Médico), conforme resolução
vigente e certificação do CFM. Possibilitar a emissão de relatório denominado
"Encaminhamento ao Órgão 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, 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
acumulado de afastamento em determinado período, tipo de patologia, local de
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trabalho, cargo e outros.
2.5.28 Permitir a definição de parâmetros com as variáveis a serem consideradas na

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

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

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

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

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

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

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

2.5.35 Permitir o cadastramento de médicos, dentistas e psicólogos diversos, que estejam
sujeitos 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 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.
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2.5.42 Possibilidade de criação e registro de questionários.
2.5.43 Permitir a marcação e controle de atendimento psicológico, serviço social,

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

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

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

promoções, treinamento, para compartilhamento de informações.

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

2.5.50 Permitir o atendimento integral A. 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 EPl'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 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)
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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

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

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

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

2.6.3 Permitir a criação de diversos tipos de folha de pagamento e em datas diversas
(mensal, ferias, 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 benefícios 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, Benefícios,
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 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 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.
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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 Area de administração de pessoal,
independente do fornecedor e da Area 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 Area 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, 1N86, 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
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 Area 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 (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 Ines 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 as 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 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 recalculo 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 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 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.
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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 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
sistema contábil existente no município.

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

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

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

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

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

territorial ou servidores, com possibilidade de 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 orgamentdrio,
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 ferias nos

departamentos/áreas.
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Tabela 7— Folha de Pagamento

7 Beneficios

65

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;
- 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 á. 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 benefícios 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 benefício para envio
ao fornecedor. Exemplo: admitidos até o dia 15 altera data para o dia 01 do mês
corrente. Admitidos após o dia 15, altera data para o dia 01 do mês seguinte.

2.7.12 Permitir criar campos adicionais no cadastro de benefícios para armazenamento
de informações 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 Area de beneficios 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.

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 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 Area 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 Area 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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 10/2018 68

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 benefícios 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, Area 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 benefícios aos servidores, tramitando por
Workflow do próprio sistema, e deverá possibilitar o requerimento do fornecedor,
a verificação automática de critérios preestabelecidos por edital ou decreto
regulamentador, a anexação de editais, pareceres e outros documentos em cada
etapa, a aprovação, a emissão de portaria de divulgação e a efetivação do cadastro
na folha de pagamento, com o controle de prazos de lançamentos e repasses de
valores e de validade do convênio, além da programação de parcelas, com baixa
automática após a execução programada.

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

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

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

2.7.52 Permitir o cadastro de registro dos dependentes para 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 benefícios e
finalidades, que sejam integradas A 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

TITULO 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 só aparecerá para o Gestor e não aparecerá para o
funcionário.

2.8.10 Parametrização de
Regras de
Apuração do
Ponto - Carências

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

2.8.11 Parametrização de
Regras de

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

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 A 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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CI n°233/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamentos de Recursos Humanos, Financeiro e Informática
Assunto: Contrato Administrativo n° 18/2018 — Locação de software

Londrina, 05 de setembro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia do instrumento contratual em epígrafe para

regular fiscalização.

Atenciosamente

el e W ri1 g P--aim
Departamento d upri entos e Patrimônio

•



Jornal Oficial n° 3616 Ng. 14 Sexta-feira, 21 de setembro de 2018

Condições de pagamento: Em duas parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, pela fiscalização da Sercomtel, de cada pedido (Contrato ou Ordem de Compra).

Prazo/vigência: A Contratada obriga-se a entregar o objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, novo e em perfeitas condições de uso, em
até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir da data de assinatura do Contrato ou recebimento da Ordem de Compra.

Data e Assinaturas: Londrina,13/09/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jürgen Willer e Flavio Luiz Borsato, (Fibracem
Teleinformática Ltda: Ariane Figueiredo Silveira de Bitencourt).

/ad

INTIMAÇA0
A Sercomtel S.A Telecomunicações e a Sercomtel Participações S.A., torna público aos interessados do Edital de Credenciamento Conjunto n°
001/2018, que tem por objeto é credenciar empresas para a prestação de serviços de atendimento e vendas e/ou prospecção de clientes,
divulgação e comercialização de produtos e serviços, dirigida a pessoas juridicas e físicas, que não pertençam a carteira de clientes corporativos
da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na Especificação de Serviços n° 001/2018, Anexo E, deste Edital de Credenciamento
Conjunto n° 001/2018, conforme Regra de Comissão de Valores, Anexo II, compreendendo os seguintes produtos/serviços descritos no artigo 1°,
que a Comissão Especial de Licitação nomeada pela Resolução n°039/2018, julgou HABILITADA a empresa FOTO NOVO DE TAMARANA LTDA
ME, por ter a mesma atendido A todas as exigências disposta no item 3.3 do Edital. 0 presente resultado está sendo publicado no Diário Oficial do
Municipio de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital, conforme registrado na ata de abertura e julgamento datada de 19/09/2018, ficando
os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 5.2.1, do Edital. Publique-se.

Londrina, 21 de setembro de 2018. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 38/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de combustiveis.
RECURSOS: Funcional Programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa 3390.3001 01 — Etanol e 3390.300102 — Gasolina.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 73.896,00 (setenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: ás 14h e 15min do dia 21/09/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, 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 nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1274 (Felipe).

Em 05/09/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018
gill' PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 48/2018

OBJETO: contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de automóveis
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3039 - Material para manutenção de veiculos e
Natureza de despesa: 3390.3919 — Manutenção e conservação de veiculos.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 26.348,17 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h e 15min do dia 04/10/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, 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 nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 20/09/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n° 18/2018 — Pregão Presencial n° 10/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 06.086.767/0001-61
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 total: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).
Vigência: 12 meses, a contar do término da fase de implantação.
Data da Assinatura: 28 de agosto de 2018.



Jornal Oficial n°3616

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n° 10/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 35/2018-DG

Pág. 15 Sexta-feira, 21 de setembro de 2018

RESULTADO

0 Pregoeiro, designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada. Aberta a sessão pública, credenciaram-se os seguintes
licitantes, com propostas classificadas:

Razão social CNPJ Representante

PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 06.086.767/0001-61 Maxwell Moreira Lima

SYSMAR INFORMATICA LTDA - EPP 00.850.753/0001-96 Valdenir Osmar de Oliveira

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA EPP 09.273.960/0001-08 Bruno Goretti Tresse

Após fase de lances, logrou-se vencedora a licitante PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA para os dois lotes do certame.
Aberto o envelope de habilitação da licitante PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, sua documentação estava de acordo
com o edital, inclusive com autenticidade verificada no site dos órgãos emissores. Também não houve impedimento encontrado no cadastro de
impedidos de licitar e de condenados por improbidade do Tribunal de Contas do Parana e do Conselho Nacional de Justiça. Assim, a licitante
habilitada foi declarada vencedora e o objeto do certame lhe foi adjudicado pelo Pregoeiro. Não houve interesse de apresentar recurso. 0 processo
foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos esta disponível para consulta.

Londrina, 22 de agosto de 2018. Pregoeiro — Felipe Werlang Paim

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°35/2018.

Objeto: contratação de software para area pública

Diante da documentação constante nos autos, homologo o presente processo administrativo e ratifico a adjudicação do objeto à pessoa juridica
PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n°. 06.086.767/0001-61, conforme tabela abaixo:

PREÇO PRISMA - RECOMPOSTO

Lote 1

Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 700,00 R$ 700,00

2 12 R$ 2.900,00 R$ 34.800,00

Preço Lote 1 R$ 35.500,00

Lote 2

Item Qtd. Unitário Total

1 1 R$ 700,00 R$ 700,00

2 12 R$ 1.900,00 R$ 22.800,00

Prego Lote 2 R$ 23.500,00

Londrina, 23 de agosto de 2018. Ailton da Silva Nantes - Presidente da Camara Municipal de Londrina

CONSELHOS

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°041, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LONDRINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Federal n°. 8.069/1990, bem como as alterações introduzidas pela Lei 12.010/2009; Lei Municipal n°. 9.678/2004 e Lei Municipal n°. 10.710/2009, o
estabelecido na Ata reunião ordinária deste Conselho, realizada no dia 13 de setembro de 2018 e considerando:

a) 0 critério da Resolução n° 042/2006 — CMDCA;
b) 0 parecer da Comissão de Cadastro;
c) A deliberação favorável da plenária

RESOLVE:

Art. 10 Aprovar a renovação de Registro do SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO — LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, mantido pela
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CI n°249/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria-Geral/ Presidência
Assunto: solicitação de prorrogação de prazo de implantação no Contrato Administrativo n°
18/2018, firmado por intermédio do Pregão Presencial n° 10/2018.

Londrina, 17 de setembro de 2018.

Prezado,

A empresa Prisma System — Informática e Consultoria Ltda, contratada por

meio do Pregão Presencial n° 10/2018, solicitou (conforme protocolo de n° 1602 em anexo)

prorrogação do prazo de implantação previsto no Termo de Referência do citado certame,

motivando seu pedido no fato do prazo ter se iniciado na antevéspera do feriado de 7 de

setembro e no item 17.2 do Termo de Referência do Edital do certame que dispõe:
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 à fase de implantação.
(—)
17.2.0 prazo previsto no item 17 apresenta-se prorrogável por uma
(mica vez, por igual período, mediante requerimento fundamentado e
deferido pela Contratante.

Em seguida, considerando que o referido dispositivo não impõe nenhuma

formalidade maior para o processamento do pedido de dilatação de prazo de implantação, os

Departamentos envolvidos na fiscalização da implantação do sistema foram consultados e não

se opuseram ao deferimento da prorrogação do prazo (conforme respostas em anexo).

Desse modo, encaminho as manifestações para decisão acerca do

deferimento da prorrogação do prazo de implantação dos sistemas.

Atenciosamente,

Li 2e
Departamen

ando Moraes ren a
de Suprimentos e Patr ônio
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Sarandi, 12 de Setembro de 2018.

Câmara Municipal de Londrina - Paraná.

Prezado Gestor do Contrato Sr., Luiz Fernando Moraes Marendaz.

Ref.: Requerimento de prorrogação de prazo de implantação.

Prezado,

A empresa PRISMA SYSTEM - INFORMÁTICA E CONSULTORIA

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP.): 06.086.767/0001-61,

Inscrição Estadual: Isenta, com sede à Avenida Maringá, n.o 958 - sobreloja, Centro,

CEP.: 87.111-000, na cidade de Sarandi - Paraná, através de seu representante legal

infra-assinado vem explanar e requerer o que se segue:

A empresa supra sagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.o 10/2018,

realizado por esta H. Entidade, cujo objeto 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).

Ato continuo foi assinado o contrato de prestação de serviços entre as

partes, o qual conforme apregoa o Edital nos dá prazo de 10 (dez) dias após a

emissão da nota de empenho para implantação dos sistemas.

Ocorre que a emissão da nota de empenho se deu no final do dia 05 de

setembro de 2018, ou seja, antevéspera do feriado de 07 de setembro de 2018, este

na sexta-feira, véspera de final de semana.

Sendo assim, vislumbra-se que logo no inicio do projeto nossa empresa

já ficou impossibilitada de trabalhar pelo período de 3 (três) dias, quantidade esta

significativa, haja vista o exíguo prazo de implantação exposto no edital.

Desta feita, com base no artigo 17.2 da seção IV, do anexo I do Edital,

podemos solicitar a prorrogação do prazo de implantação, senão vejamos:

14
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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 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.

Diante do exposto, em virtude dos dias aos quais não pudemos atuar no

projeto de implantação dos sistemas conforme acima apontado, vimos através do

presente com base no artigo 17.2 do Edital, solicitar a prorrogação do prazo que se

findará no dia 15 de setembro de 2018, por mais 10 (dez) dias.

Sendo o mesmo acatado e iniciando-se a nova contagem a partir do dia

17 de setembro de 2018, o prazo final para implantação dos sistemas conforme

apregoado no edital se dará no dia 26 de setembro de 2018.

Sendo o que se apresenta para o momento REQUER e aguarda de Vossa

Senhoria o DEFERIMENTO desta solicitação em atendimento aos ditames do Edital

e contrato firmado entre as partes.

AA (It C

PRISMA SYS EM — IN FOR
cD. < ->4

'ATICA E CONSULTORIA LTDA

M RCO AURÉLIO CASTALDO ANDRADE

Sócio-Gerente

Av. Maringá, 958- Jd. Europa - CEP 87111-000 - Sarandi-PR PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 06.086.767/0001-61 0 
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CI n°246/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Informática, Departamento de Recursos Humanos e Departamento
Financeiro
Assunto: Solicita manifestação acerca do pedido de prorrogação do prazo de implantação do
sistema objeto do Contrato Administrativo n° 18/2018

Londrina, 14 de setembro de 2018.

Prezados,

A empresa Prisma System — Informática e Consultoria Ltda apresentou

requerimento de prorrogação de prazo de implantação, protocolado sob o n° 1602 (cópia em

anexo), nos termos do item 17.2 do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial n°

10/2018.

Assim, solicito a vossa manifestação, como fiscal do contrato, acerca do pedido (se

1-1á concordância ou não), de modo a fundamentar o processamento da questão.

Atenciosamente,

44(A b'.et̀
j.q ig

3 '5

Luiz F
Departament

aIodes ar:n..z
de Suprimentos e P rim6nio

OeGIACIC (LUCCl/6

Anderso4Delattre Abe
Delr de Suprimentos e Patrimóinio
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI. N° 031/2018-FIN. Londrina, 17 de setembro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Prorrogação de prazo de implantação de sistema.

Prezados,

Em atenção a CI n° 246/2018-DSP, informamos que não verificamos
impedimento quanto ao pedido da Empresa Prisma System — Informática e Consultoria

• Ltda., para prorrogação de prazo de implantação dos sistemas contratados.

Atenciosamente,

(/ermes de
Gerente do Departamento Finan iro.

•

71 1/
aria Barbeta



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Parana

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 60/2018 - DRH

Londrina, 17 de setembro de 2018.

Do: Departamento de Recursos Humanos
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Contrato Administrativo N° 18/2018

Prezados:

Em resposta CI 246/2018, informo que não há objeção deste
departamento quanto à prorrogação por mais 10 (dez) dias conforme previsto no
item 17.2 do anexo I do edital.

Sendo o que temos para o momento,

Atenciosamente,

:}j_jj-)AndrOa risbnd Cobbo
Gerente do Departamento de Recursos Humanos

Rua Parigot de Souza, n° 145 - Jd. Petrópolis
Londrina- Paraná - CEP 86015-903
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Contrato Administrativo 18/2018 - Prorrogação prazo implantação

INTERESSADO: Dep. de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Por meio Cl 249/2018,0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta sobre a

possibilidade de atender A solicitação feita pela empresa Prisma System, contratada por meio do

Pregão Presencial n. Registros de Preços n. 10/2018, a qual solicitou prorrogação de prazo para

implantação do software objeto do certame, sob a alegação de que o prazo original de 10 dias

iniciou-se na antevéspera do feriado de 7 de setembro, o que suprimiu de imediato três dias

deste prazo.

A mesma Cl ainda informa que há previsão para tal prorrogação no Termo de

Referência do Edital (cláusula 17.2, que admite a prorrogação por uma vez, mediante

requerimento fundamentado) e que os Departamentos diretamente envolvidos na fiscalização da

implantação do software não se opõem à solicitação.

PARECER

1.0 Termo de Referência Pregão 10/2018já previa a possibilidade de prorrogação,

condicionada à apresentação de requerimento com a devida motivação, para análise do pedido.

Com efeito, a motivação trazida apresenta pertinência, de modo que, diante da concordância dos

departamentos envolvidos, nos parece possi el a prorrogação do prazo para implantação, ante o

preenchimento dos requis.tsrevistos na lausula 17.2 do Termo de Referência.

rec 20 de se mbro de 2018.

Carlo xandre R.dri sues. i vogado CML.



CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE LONDRINA -OCID
ESTADO DO PARANÁ

Decisão

Pregão Presencial n° 10/2018

Processo Administrativo DG n° 35/2018

Contrato Administrativo n° 18/2018

0 contrato administrativo n° 18/2018 foi celebrado com a empresa PRISMA

SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, para implantação e locação de

software para área pública, em 27 de agosto de 2018, com vigência de 01 (um) ano a contar
• do dia em que for concluída fase de implantação de software, para o objeto do lote 1, item 2, e

lote 2, item 2 (locação do software); conforme item 44 do contrato- fls. 529.

Já para a fase de implantação do software, estipulou-se no item 44 do

contrato que a vigência se iniciaria na data de emissão do respectivo empenho e terminaria

com a conslusdo das etapas previstas na seção IV. Estipulou-se ainda, no termo de referência
fls. 524, que "o sistema deverá estar apto a ter condições técnicas eoperacionais de
funionamento no prazo de 10 (dez) dias após o envio, à contratada, do empenho relativo a
fase de implantação" (item 17 do termo), podendo ser prorrogado uma única vez por igual
período, mediante requerimento fundamentado e deferido pela contratante (item 17.2).

A empresa contratada apresentou em 13 de setembro de 2018 (protocolo n°
1602/2018, fls589/590) pedido de prorrogação por mais de 10 (dez) dias para término da
implantação do sistema, sob o fundamento de que a nota de empenho foi emitida no final do
dia 05 de setembro (antevéspera do feriado de 07 de setembro), impossibilitando o trabalho da
empresa por pelo menos 03 (três) dias.

Os fiscais do contrato (do Departamento de informática e o Departamento
de Suprimentos e Patrimônio) se manifestaram no verso das fls. 591 declarando não se
oporem a prorrogação. De igual modo, o Departamento Financeiro e o Departamento de
Reursos Humanos (592/593, respectivamente) demonstraram não ter óbice a dilação do prazo.

Encaminhou-se o processo à Assessoria Jurídica, que emitiu parecer no

Rua Gov Parigot de Souza. 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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sentido de que parece ser possível a prorrogação do prazo, tendo em vista a concordância dos

departamentos envolvidos, a previsão da possibilidade de prorrogação no termo de referênia e

a motivação trazida apresentar pertinência (fls. 594).

Diante disso, observadas as exigências para dilação do prazo e não existindo

oposição dos envolvidos, defiro o pedido de prorrogação por mais 10 (dez) dias para

conlusdo da implantação do software, a contar de 17 de setembro (até 26 de setembro de

2018), conforme requerido pela contratada (fls. 590).

ndrina, 26 de setembro de 2018.

Ailton da uva Nant
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

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

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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Oficio n. 1146/2018 — Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Resposta ao protocolo n° 1602 de 13 de setembro de 2018(PP n° 10/2018, Contrato
n°18/2018, PA n° 35/2018).

Londrina, 27 de setembro de 2018.

Prezados,

Em resposta ao pedido de prorrogação de prazo para implantação dos

sistemas, objeto do protocolo n° 1602 de 13 de setembro de 2018, informamos que foi

deferida a dilação do prazo por 10 (dez) dias, a contar de 17 de setembro de 2018, expirando

em 26 de setembro de 2018.

De acordo,

Departam
to

Cordialmente,

Lilian Matsubara Denobi Vieira
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

rIlre
to de Suprimentos e I' atrimônio
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CI n°260/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Presidência
Assunto: Prorrogação de prazo para concluir implantação do sistema (Pregão Presencial n°
10/2018- Processo Administrativo DG n°35/2018 - Contrato Administrativo n°35/2018)

Londrina, 27 de setembro de 2018.

Prezado Presidente,

A empresa PRISMA SYSTEM — INFORMÁTICA E CONSULTORIA

LTDA, contratada para implantação e locação de software para área pública, solicitou, em

26/09/2018, nova prorrogação do prazo por mais 10 dias para concluir a implantação do

sistema, justificando que após esta fase há a necessidade de validação e conferência dos dados

migrados das diversas bases fornecidas pela Entidade (protocolo n° 1675 de 26/09/2018)

Encaminha-se, em anexo, protocolo do referido pedido para análise.

Atenciosamente,

nuti,a) 1,\.,),,,n,6,6‘ cLyt
Lilian Matsubara Denobi Vieira

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo,

/
.. 4L iz Fe-r Id tnoraes arend

Departam to de Suprimentos é Patrimônio
ACc
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