
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

O Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde – CIS5RS , Estado do Paraná 

torna público que realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor 

Preço – Por Lote, de acordo com a Requisição Preliminar n.º 001/2022, emitida pela Diretoria 

Executiva, obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 10.520/2002, e subsidiariamente, a Lei 

Federal nº 8.666/1993, bem como Lei Complementar Federal 123/2006, Lei Complementar 147, 

de 7 de agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. É objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
PERMANENTE, SEM LIMITES DE USUÁRIOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, EM 
AMBIENTE WEB E COM PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA USO DO CONSÓRCIO 
INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE. 

1.1.1. O valor máximo disponível para a presente contratação é de R$ 317.474,01 (trezentos e 
dezessete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e um centavos). 

1.1.2. A presente licitação é do Tipo Menor Preço com julgamento Por Lote. 

1.2. A sessão pública será realizada via rede mundial de computadores (internet) através do 
Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no endereço eletrônico < 
https://bllcompras.com/ >, a ser dirigido por pregoeiro  designado pelo Decreto 9214/2022 do 
Município de Guarapuava e pela Portaria 05/2022 do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª 
Região de Saúde do Paraná, nas dependências do Departamento de Licitações e Contratos, 
localizado no 2º andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em Guarapuava, 
Estado do Paraná. 

1.3. O registro das participantes e de suas propostas de preço, junto ao sistema que se refere o 
item 1.2 deste edital, poderão ocorrer até às 09h00 do dia 01/04/2022. 

1.4. A sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de 
acesso e senha, a partir do encerramento do prazo estabelecido no item 1.3. 

1.4.1. Qualquer pessoa não participante da licitação poderá acompanhar a sessão pública 
através do endereço eletrônico que se refere o item 1.2, clicando em Acesso Público ou através 
do seguinte endereço < https://bllcompras.com/Home/PublicAccess >. 

1.5. Para todas as referências de Tempo será observado o horário de Brasília – DF. 

1.6. O número de processo administrativo do presente edital é 001/2022. 
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1.7. Os pregoeiros e equipe de apoio são os designados pelo Decreto 9214/2022 do Município 
de Guarapuava e pela Portaria 05/2022 do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de 
Saúde do Paraná, conforme a seguir: 

1.7.1. Pregoeiros: 

1.7.1.1. Adeline Ramos – Auxiliar de Saúde Bucal; 

1.7.1.2. Jéssica Dal Piva de Oliveira – Assistente Administrativo II; 

1.7.1.3. Francieli Conrado – Agente de Combate à Endemias; 

1.7.1.4. Rosimere de Paris Dias – Operador de Computador; 

1.7.1.5. Silvia Leticia Gomes Gechele – Assessor A1. 

1.7.2. Equipe de Apoio: 

1.7.2.1. Andriela de Fátima Borges – Assistente Administrativo II; 

1.7.2.2. Danielle Cristina Chemin – Assistente Administrativo II; 

1.7.2.3. Joeci Aparecida de Lima – Fiscal Tributário; 

1.7.2.4. Vinícius de Moura Silveira – Analista de Sistemas; 

1.7.2.5. Viviane dos Santos Oliveira – Assistente Administrativo II; 

1.7.2.6. Josy Rita de Cássia Anciutti – Secretária Escolar; 

1.7.2.7. Emmanuele Andrade de Lima – Técnico de Segurança no Trabalho. 

1.7.3. Suplentes da Equipe de Apoio: 

1.7.3.1. Erix Bim Dencke Bonfim – Assessor A2; 

1.8. A fim de manterem-se atualizados a respeito de eventuais alterações no edital, os 
interessados poderão efetuar cadastro visando a comunicação dessas alterações no endereço 
eletrônico < http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/ > . 

1.9. Compõem ainda este edital os seguintes anexos: 

1.9.1. Anexo I – Termo de Referência; 

1.9.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 

1.9.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro ou Pequena empresa; 

1.9.4. Anexo IV – Modelo de Carta Proposta; 

1.9.5. Anexo V – Modelo de declaração para fins de qualificação técnica 

1.9.6. Anexo VI – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação. 

1.10. Este edital prevê, conforme o caso, a divisão de lotes inteiros destinados à ampla 
concorrência, lotes divididos em cotas principais (destinados à ampla concorrência) e em cotas 
reservadas (destinadas exclusivamente à contratação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte), bem como Lotes inteiros exclusivos destinados à contratação de Micro e 
Pequenas empresas, nos termos da Lei Complementar Federal 123/2006. 
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1.10.1. Os lotes, conforme relacionados no item 1.10, serão agrupados e identificados no Termo 
de Referência (anexo I) do presente edital de licitação, conforme sua classificação (ampla 
concorrência, cotas e exclusivo), justificadamente. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 

2.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, e terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

2.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 
aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos e demais constantes da fase interna do processo, nos termos do item 15 do edital. 

2.1.2. Proceder o exame das propostas de preços e a classificação dos proponentes nos termos 
do item 6.1 deste edital; 

2.1.2.1. Desclassificar propostas indicando os motivos nos termos do item 4.3 e subitens deste 
edital; 

2.1.3. Coordenar a sessão pública, o envio de lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço através do sistema empregado conforme itens 7.2 à 7.6 e respectivos subitens 
deste edital; 

2.1.4. Verificar e julgar as condições de habilitação, com base nos documentos anexados pelos 
licitantes no sistema empregado, termos do item 7.7 e subitens deste edital; 

2.1.5. No julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação; 

2.1.6. Receber, examinar e decidir sobre recursos nos termos dos itens 7.8 e 14 e subitens deste 
edital;  

2.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço nos termos dos itens e 7.9 
deste edital; 

2.1.8. Providenciar a elaboração de ata de Sessão, conforme item 16.1, com auxílio do sistema 
empregado, na qual, conforme o caso deverá conter os seguintes registros, entre outros: 

2.1.8.1. Os licitantes participantes; 

2.1.8.2. As propostas apresentadas; 

2.1.8.3. Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 

2.1.8.4. Os lances ofertados, na ordem de classificação; 

2.1.8.5. A suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

2.1.8.6. A aceitabilidade da proposta de preço; 

2.1.8.7. A habilitação; 

2.1.8.8. A decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; 

2.1.8.9. Os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões;  



 

 

2.1.8.10. O resultado da licitação; e 

2.1.8.11. A adjudicação. 

2.1.9. Fazer constar no processo físico, relativo ao processo licitatório, cópia impressa de todas 
as documentações, inclusive propostas de preços, analisadas na sessão pública, memoriais de 
impugnações e recursos apresentados, bem como respectivas decisões, ata de sessão e demais 
documentos que se fizerem pertinentes; 

2.1.10. Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; 

2.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Caberá ao licitante interessado em participar do presente pregão: 

3.1.1. Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame; 

3.1.2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

3.1.3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros; 

3.1.4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.1.5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.1.6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 

3.1.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

3.2. Os interessados em participar encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 6.3 edital, proposta 
nos termos do item 4.1.1, até a data e o horário estabelecidos no item 1.3. 

3.2.1. A etapa de que trata o item 3.2 será encerrada com a abertura da sessão pública. 

3.2.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos 
termos do disposto no item 3.2, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

3.2.3. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

3.2.3.1. A falsidade da declaração de que trata o item 3.2.3 sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste edital. 



 

 

3.2.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.3. Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

3.3.1. Somente poderá participar de lotes classificados como cota reservada e de lotes 
exclusivos caso exista nesta licitação as empresas que trata o item 3.3 do edital que forem 
enquadradas como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA – ME OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 

3.3.1.1. Para comprovação de enquadramento em alguma das hipóteses que trata o item 3.3.1, 
o licitante deverá, até a data e horário previstos no item 1.3 deste edital, cadastrar-se junto à 
BLL informando sua condição em campo específico do Sistema, bem como, anexando junto aos 
documentos de habilitação, declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do 
Anexo III deste edital, sob pena de não usufruir dos benefícios a ele dispensados e/ou 
desclassificação do certame. 

3.3.2. Caso este edital possua a existência de lotes exclusivos e lotes com cota reservada à 
participação de Micro e pequenas empresas não impede a sua participação nos demais lotes, ou 
seja, nos de Ampla concorrência e de cota principal, conforme classificação dos lotes no Anexo 
I (termo de referência) deste edital. 

3.3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, bem 
como de pessoas físicas. 

3.3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, em processo de 
recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de 
licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 

3.3.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante. 

3.3.6. Os interessados em participar do certame sujeitam-se integralmente aos termos e 
condições de uso do sistema, inclusive quanto aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela emitida pela Bolsa de Licitações e Leilões (BLL), nos 
termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002. 

3.3.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 
através dos telefones (41) 3097 4600, (41) 9 9264 7677, (41) 9 9203 9595 (WhatsApp), ou e-mail 
< contato@bll.org.br >. 

3.3.8. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, têm direito público subjetivo a fiel 
observância do procedimento estabelecido neste Regulamento e qualquer interessado poderá 
acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A apresentação de proposta de preços por parte do interessado ocorrerá em duas etapas: 
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4.1.1. A primeira consistirá do registro de sua oferta inicial no sistema, com os quais a fase de 
disputa por lances se iniciará, indicando seu valor unitário, marca (e modelo, quando for o caso): 

4.1.1.1. O registro de proposta para a presente licitação, independente de declaração expressa, 
implica automaticamente na declaração de que tomou conhecimento de todas as informações 
e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e 
na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no seguinte: 

4.1.1.1.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame; 

4.1.1.1.2. Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da 
data da sessão; 

4.1.1.1.3. Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega; 

4.1.1.1.4. Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4.1.2. A segunda etapa consistirá da anexação de proposta escrita, em campo específico para 
este fim no sistema, denominado documentos complementares, na qual deverão constar os 
preços finais oferecidos na etapa de lances, sendo necessário apenas daqueles lotes cujo a 
licitante figurar como detentora da melhor proposta, no momento em que for convocada. 

4.1.2.1. Quando convocada nos termos do item 4.1.2, a licitante terá o prazo improrrogável de 
2 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, para anexar a proposta sob pena de desclassificação. 

4.1.2.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada obrigatoriamente na ordem em que se 
encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser redigida com clareza em 
língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas, seguindo preferencialmente o modelo constante do Anexo IV 
deste edital. 

4.1.2.3. Na proposta de preços deverão constar: 

4.1.2.3.1. Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 
respectivo Banco. 

4.1.2.3.2. Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 

4.1.2.3.3. Detalhamento de todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), 
de acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital, informando as 
MARCAS (e quando for o caso, os modelos), sendo dispensável a indicação de marca nos casos 
de prestação de serviços. 

4.1.2.3.4. Cotação do preço unitário e total por lote (em algarismos) com base na quantidade 
máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a apresentação de 
proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sendo que em caso 
de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 



 

 

4.1.2.3.5. Planilha detalhada com valores unitários pertinentes à implantação e à mensalidade 
por módulo contratado, conforme modelo constante no Anexo IV deste edital. 

4.1.2.3.5.1. Para maior comodidade dos licitantes será disponibilizado junto aos arquivos da 
licitação modelo em formato Excel da planilha de detalhamento que se refere o item 4.1.2.3.5, 
a qual poderá ser anexada à proposta de preços escrita. 

4.1.2.3.6. Data e assinatura do Representante legal na última folha, bem como rubrica do 
mesmo em todas as demais. 

4.1.2.4. As declarações elencadas no item 4.1.1.1 e seus subitens estão atreladas ao 
regulamento do certame, e não isentam o licitante de cumprir com o expresso no item 4.1.2.3.3, 
devendo o licitante detalhar todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), 
de acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital. 

4.2. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

4.3. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor e com o seguinte: 

4.3.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

4.3.2. Extrapolem o preço máximo por item estipulado no Termo de referência; 

4.3.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a 
perfeita identificação do produto ou serviços ofertados; 

4.3.4. Não contenham indicação de marca de produto, ou não conste data, rubrica e/ou 
assinatura. 

4.3.5. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

4.4. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que 
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

5. DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O EDITAL 

5.1. Será exigida a apresentação do sistema oferecido por parte dos licitantes, a fim de 
comprovar o pleno atendimento do(s) produto(s) ofertado(s) aos requisitos do objeto licitado, 
nos seguintes termos: 

5.1.1. Constam no termo de referência as descrições detalhadas e objetivas dos critérios 
técnicos e dos métodos a serem empregados na avaliação, bem como os prazos para 
apresentação e avaliação do sistema e a relação dos servidores designados para avaliação. 

5.1.2. As apresentações serão exigidas apenas da licitante melhor classificada em cada lote, 
após a etapa de disputa por lances. 

5.1.3. A sessão pública será suspensa, pelo período necessário para a apresentação e a avaliação 
do sistema oferecido, devendo o pregoeiro no ato da suspensão fixar em ata a nova data para o 
prosseguimento dos trâmites; 



 

 

5.1.4. Os servidores designados que se referem o item 5.1.1 deverão proceder às análises 
emitindo e protocolando junto ao pregoeiro, até o fim do período correspondente, laudo(s) 
aprovando ou reprovando motivadamente os sistemas apresentados; 

5.1.5. O(s) laudo(s) que se refere(m) o item 5.1.4 será(ão) divulgado(s) no portal da 
transparência do órgão ou entidade licitante e ainda, no sistema de pregão eletrônico, bem 
como poderá(ão) ser apreciado(s) pelos interessados na sessão pública, e fará(ão) parte do 
processo licitatório; 

5.1.6. Na data definida em sessão anterior, nos termos do item 5.1.3, o pregoeiro verificará os 
resultados das análises, fazendo constar em ata os mesmos; 

5.1.7. Caso a licitante convocada a apresentar o sistema não o faça, ou a mesma seja reprovada, 
o pregoeiro desclassificará a respectiva proposta e repetirá os procedimentos descritos no item 
5.1.4 e seguintes, às demais licitantes na ordem de classificação, até que haja sistema aprovado 
ou não restem mais propostas classificadas; 

5.1.8. Caso a licitante tenha a seu sistema aprovado, será procedida a verificação da sua 
habilitação junto ao certame; 

5.1.9. Sendo a licitante inabilitada, o pregoeiro repetirá os procedimentos descritos no item 
5.1.2 e seguintes, às demais licitantes na ordem de classificação, até que haja sistema aprovado 
e respectivo licitante habilitado ou não restem mais propostas classificadas; 

5.1.10. Sendo a licitante habilitada, o pregoeiro realizará os demais procedimentos pertinentes 
da sessão; 

5.2. Consta do termo de referência justificativa técnica acerca da necessidade de exigência de 
apresentação dos sistemas por parte do Município de Guarapuava; 

5.3. Qualquer discordância por parte dos licitantes acerca dos resultados da avaliação do 
sistema poderá ter intenção de recurso colhida em momento apropriado após a etapa de 
habilitação. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação ao certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica. 

6.1.1. Toda a documentação para fins de habilitação deverá ser anexada ao sistema até a data 
e horário previstos para início da sessão, conforme item 1.3 deste edital, de modo que somente 
será verificada pelo pregoeiro a documentação daqueles licitantes declarados detentores de 
melhor oferta após a fase de disputa por lances. 

6.1.2. Os documentos comprobatórios que trata o item 6.1.1, deverão encontrarem-se vigentes 
na data de abertura da sessão, sob PENA DE INABILITAÇÃO do licitante. 

6.2. Os documentos anexados no sistema para fins de habilitação serão considerados cópia fiel 
dos seus originais, sob a fé e a responsabilidade do próprio licitante, salvo aqueles que 
possuírem autenticação online, e que por sua vez terão sua aceitação condicionada a verificação 
por parte do pregoeiro. 



 

 

6.2.1. Aos documentos que não mencionarem prazo de validade será atribuído prazo de 90 
(noventa) dias de eficácia, contados da data de emissão, salvo disposição contrária expressa em 
Lei. 

6.2.2. A anexação de documentos falsos, falsificados, inverídicos ou outras condições que não 
reflitam a veracidade das reais informações e condições pertinentes à licitante, a sujeitarão às 
penalidades previstas no item 12 deste edital, sem prejuízo de outras sanções que a legislação 
vier a prever.  

6.2.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6.2.4. Os documentos complementares à proposta e a habilitação, quando necessários para a 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado após o encerramento do envio de lances. 

6.3. As licitantes deverão anexar para fins de sua habilitação no certame os seguintes 
documentos: 

6.3.1. Para comprovação de sua habilitação jurídica, conforme o caso: 

6.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

6.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva); ou 

6.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; ou 

6.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3.2. Para comprovação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 

6.3.2.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica emitido pela 
Receita Federal do Brasil (Cartão CNPJ) < http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnp 
jreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp > ; 

6.3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto licitado, sendo aceito ainda em substituição a este, o Alvará de funcionamento, nas 
mesmas condições. 

6.3.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte 
maneira: 

6.3.2.3.1. Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional < http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndconjuntaInt 
er/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 >; 
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6.3.2.3.2. Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Estado, que 
deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local; 

6.3.2.3.3. Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Município, 
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante; 

6.3.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF < https://consult 
a-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf >; e 

6.3.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 < 
http://www.tst.jus.br/certidao/ >. 

6.3.3. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá de: 

6.3.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios 
distribuidores que tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da 
pessoa jurídica; 

6.3.4. A documentação relativa à qualificação técnica, em conformidade com o anexo V 
consistirá em: 

6.3.4.1. Declaração formal de que a proponente tem acesso e total conhecimento sobre os 
programas fontes, estando apta a realizar os serviços de customização e manutenção dos 
programas ofertados. 

6.3.4.2. Declaração formal de que até data de início da implantação disponibilizará datacenter, 
próprio ou locado, com recursos adequados ao objeto e porte deste Município, com capacidade 
de processamento (links, servidores, nobreaks, firewall, fontes alternativas de energia (grupo 
gerador), climatização, gestão de segurança e acesso às informações), para alocação do sistema 
objeto desta licitação. 

6.3.4.3. Declaração de que a Administração do CIS5RS, a qualquer tempo e a seu critério, 
obedecidos as normas do fornecedor do Datacenter, poderá, acompanhado de técnicos da 
contratante e da contratada visitar a infraestrutura de Datacenter a fim de avaliação de 
conformidade aos requisitos técnicos do TR. 

6.3.5. Deverá ainda apresentar as seguintes declarações, conforme disposto no modelo 
constante do anexo VI deste edital, de que: 

6.3.5.1. Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso, bem como não encontra-se 
declarado inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do Governo; 

6.3.5.2. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6.3.5.3. Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal de 1988; e 
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6.3.5.4. Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 
INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 
GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO CIS5ªRS OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, 
AGENTES POLÍTICOS, PRESIDENTE E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO 
CIS5ªRS, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 
informações contidas nesta Declaração. 

6.3.6. Quando for o caso, para comprovação nos termos do item 3.3.1.1, declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Modelo 
constante do Anexo III deste edital, sob pena de desclassificação do certame. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DA FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 

7.1. Iniciada a sessão pública nos termos do item 1.4 deste edital, o Pregoeiro efetuará a 
verificação das Propostas de Preços cadastradas, quanto a sua aceitação nos termos do item 
4.1.1 e subitens deste edital e no que couber em relação ao item 4.3 e subitens, de modo que 
as que não forem aceitáveis serão desclassificadas e não participarão da etapa de lances. 

7.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado 
em tempo real por todos os participantes. 

7.1.2. Nenhum licitante será identificado até o encerramento da disputa por lances, sendo que 
as informações de identificação dos mesmos somente serão exibidas ao pregoeiro e demais 
interessados quando os respectivos lotes constarem da etapa de habilitação e posteriores no 
sistema. 

7.1.3. Lotes que por ventura não contiverem propostas registradas serão declarados desertos. 

7.1.4. Lotes que por ventura tenham todas as suas propostas desclassificadas serão declarados 
frustrados/fracassados. 

7.1.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 
não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de que tratam os itens 7.4 ao 7.6 deste edital. 

7.2. Concluídos os procedimentos relativos ao item 7.1 o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico. 

7.2.1. Independente da diferença de valores ou do número de licitantes, todas as propostas 
consideradas classificadas pelo pregoeiro participarão da fase competitiva de lances; 

7.2.1.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro; 

7.2.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital; 

7.2.1.3. Os lances ocorrerão de forma desordenada visando a obtenção do Menor Preço por 
Lote; 



 

 

7.2.1.4. Os licitantes somente poderão oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 
e registrado pelo sistema; 

7.2.1.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro, ressalvado o eventual registro de proposta inicial com valores equivalentes. 

7.2.1.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e 
fechado, quando os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado 

7.3.1. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o item 7.3, a etapa de envio de lances 
da sessão pública terá duração de quinze minutos. 

7.3.2. Encerrado o prazo previsto no item 7.3.1, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

7.3.3. Encerrado o prazo de que trata o item 7.3.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.3.3.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o 7.3.3, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

7.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.3.3 e 7.3.3.1, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade; 

7.3.4.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.3.3 e 7.3.3.1, 
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 6.3.4. 

7.4. Encerrada a disputa nos termos do item 7.3 e respectivos subitens, o pregoeiro, com auxílio 
do sistema, procederá eventuais desempates definidos como preferência de contratação e 
Prioridade de Contratação: 

7.4.1. Para efeitos da Preferência de contratação que trata o item 7.4, o pregoeiro verificará, 
somente para os lotes de Ampla concorrência e de Cota Principal (conforme classificação dos 
lotes no termo de referência (Anexo I)) em que a melhor oferta válida não houver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, a ocorrência de empate técnico. 

7.4.1.1. Entende-se por empate técnico para efeitos da Preferência de contratação aquelas 
situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada quando 
esta tiver sido apresenta por empresa não enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

7.4.1.2. A preferência de que trata o item 7.4.1 será concedida da seguinte forma: 



 

 

7.4.1.2.1. Ocorrendo o empate técnico que se refere o item 7.4.1.1, a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu 
favor, ressalvada a verificação do atendimento aos requisitos de habilitação e o julgamento de 
eventuais recursos apresentados pelas licitantes. 

7.4.1.2.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito 
previsto no item 7.4.1.2.1, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 
5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 

7.4.1.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, o sistema realizará sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

7.4.1.2.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 7.4.1.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.4.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos dos item 7.4.1, mesmo que não 
haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

7.4.2.1. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.4.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no edital. 

7.4.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.4 respectivos subitens 
deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame, ressalvada a verificação do atendimento aos requisitos de habilitação e o 
julgamento de eventuais recursos apresentados pelas licitantes. 

7.6. O Pregoeiro verificará a ocorrência de uma mesma empresa vencer as cotas principal e 
reservada de um mesmo produto, conforme a classificação dos lotes no termo de referência 
(anexo I), situação na qual o pregoeiro informará ao interessado que a contratação deverá 
ocorrer pelo menor preço, e solicitará que o mesmo ajuste o lance da cota com o maior preço 
para o valor da cota com menor preço, em funcionalidade específica do sistema. 

7.6.1. Ao recusar-se a realizar o ajuste que trata o item 7.6 deste edital, o licitante será 
Inabilitado de ambas as cotas. 

7.7. Após a conclusão dos procedimentos previstos nos item 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 e respectivos 
subitens, o pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva de lances e ordenará as 
propostas em ordem crescente de preços, elegendo a proposta de menor preço e realizará os 
seguinte procedimentos em relação às detentoras da melhor proposta em cada lote: 

7.7.1. Convocará para que as mesmas anexem, no campo documentos complementares do 
sistema, a proposta de preços nos termos do item 4.1.2 e respectivos subitens, no prazo 
máximo de 2 (duas) horas; 



 

 

7.7.2. Verificará se apresentam restrições ao direito de licitar e contratar com órgãos públicos, 
de modo que o Pregoeiro fará constar da ata as consultas realizadas junto aos seguintes bancos 
de dados: 

7.7.2.1. Cadastro de Impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) < 
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx >; 

7.7.2.2. Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU) < 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0: >; e  

7.7.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União < http://www.portaltransparenci 
a.gov.br/sancoes/ceis >; 

7.7.2.4. Mesmo que as consultas relacionadas nos itens 7.7.2.1 à 7.7.2.3 não retornem 
informações de impedimento dos licitantes, o pregoeiro não deve ignorar apontamentos de 
consultas a outros sistemas nos quais constem restrições, devendo neste caso promover 
adequada diligência. 

7.7.3. Realizará os procedimentos relativos à apresentação e avaliação de conformidade do 
sistema ofertado, nos termos do item 5 do edital. 

7.7.4. Concluídos os procedimentos relativos à apresentação e análise de amostras, verificará o 
seu cumprimentos dos requisitos de habilitação nos termos do item 6 deste edital; 

7.7.5. Convocará a apresentação de demais documentos complementares à proposta e a 
habilitação, quando necessários para a confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados, que serão anexados pelo licitante convocado no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

7.7.6. Procederá a inabilitação das licitantes que incorrerem nas seguintes situações: 

7.7.6.1. Deixem de cumprir com o item 7.7.1; 

7.7.6.2. Apresentem restrições ao direito de licitar e contratar com órgãos públicos nos termos 
do item 7.7.2; 

7.7.6.3. Deixem de cumprir com os requisitos de habilitação nos termos do item 7.7.4, 
ressalvadas as disposições do item 7.7.7 e respectivos subitens, relativo à regularidade fiscal e 
trabalhista das licitantes enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

7.7.6.4. Deixem de cumprir com o item 7.7.5. 

7.7.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.7.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa. 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis


 

 

7.7.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.7.7.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.7.8. No caso da ocorrência da hipótese do item 7.7.6, procederá o item 7.7.1 e seguintes à 
próxima licitante na ordem de classificação até a apuração de uma que não incorra na sua 
inabilitação, ou até que não restem mais licitantes classificados, ressalvado o disposto no item 
7.7.7.1. 

7.7.9. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá auxiliado pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada aos licitantes remanescentes, nos termos do 
disposto no item 7.3.4.1. 

7.7.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram, facultada, quando de comum acordo entre o pregoeiro e os 
licitantes, a redução deste prazo para um que seja mais conveniente. 

7.8. Encerrados os procedimentos relativos à habilitação das empresas nos termos do item 6.7, 
o pregoeiro procederá com o recebimento de eventuais intenções de recursos nos termos do 
item 16 do edital. 

7.9. Vencida a etapa que trata o item 7.8, será promovida a adjudicação do objeto que observará 
o seguinte: 

7.9.1. O objeto será adjudicado pelo pregoeiro ao vencedor quando não houver recurso ou a 
eventual recurso for dado provimento pelo próprio pregoeiro, devendo, após, encaminhar à 
autoridade competente propondo sua homologação. 

7.9.2. O objeto será adjudicado ao vencedor pela autoridade competente quando houver 
recurso e o pregoeiro não tiver dado provimento ao mesmo. 

7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, exceto se verificado erro grosseiro de 
digitação, quando o pregoeiro procederá o cancelamento do lance enviado pelo licitante e desde 
que devidamente justificado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes 
neste Edital; 

7.11. As cláusulas deste edital, que fazem menção a procedimentos relacionados a lotes de 
Ampla concorrência, Cota principal, Cota reservada e Exclusivos para microempresas e empresas 
de pequeno porte, terão sua aplicação condicionadas a sua existência conforme classificação 
dos mesmos no termo de referência (anexo I) deste edital. 

7.12. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 



 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, a autoridade 
superior competente promoverá a homologação do resultado. 

8.1.1. Não havendo vencedor para algum dos lotes, seja por resultar frustrado ou por restar 
deserto, o processo será remetido à assessoria jurídica para parecer quanto a possibilidade de 
sua homologação. 

8.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Guarapuava firmará 
Contrato com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação nos 
termos da Minuta que integra este Edital. 

8.2.1. Sendo a licitação homologada como deserta ou frustrada na íntegra, ou seja, quando não 
houver vencedor para qualquer dos lotes, será promovido o arquivamento do processo apenas. 

9. DA CONTRATAÇÃO 

9.1. A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.1.1. Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem 
de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no 
art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 

9.2.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

9.3. O Contrato resultante deste certame terá a vigência pelo período de 12 (doze) meses. 

9.4. A partir de comunicado formal emitido pelo Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região 
do Paraná, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no 
Departamento de Licitações e Contratos do Consórcio, para proceder assinatura do instrumento 
contratual ou para encaminhar o mesmo assinado por correios ou transportadora. 

9.4.1. O prazo que trata o item 9.4 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, ser 
prorrogado uma vez por igual período. 

9.4.2. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada 
a regra estabelecida no item 12.1 e procedida a convocação do próximo classificado nos termos 
do item 9.2.1 deste edital. 

9.5. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.6. Durante a vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
exigidas para Habilitação e classificação da proposta. 

9.7. O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração do instrumento contratual. 



 

 

9.8. Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor 
público designado para esse fim.  

9.8.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

9.9. O início do fornecimento ocorrerá a partir da solicitação da Secretaria competente, 
mediante emissão do respectivo empenho e comunicação à contratada, devendo ser atendidas 
todas as condições detalhadas no termo de referência (Anexo I) deste edital. 

9.9.1. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

9.9.2. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

9.9.3. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

9.10. Demais condições contratuais constam da íntegra da Minuta de contrato anexa a este 
Edital (Anexo II). 

10. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

10.1. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente 
justificadas pela Diretoria Executiva, analisadas pela assessoria jurídica e autorizadas pelo 
Departamento de Licitações e Contratos. 

10.2. Os contratos regidos a partir do presente processo licitatório poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

10.2.1. Unilateralmente pela Administração: 

10.2.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 

10.2.2. Por acordo das partes: 

10.2.2.1. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

10.2.2.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  



 

 

10.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato para os seus acréscimos. 

10.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

11. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1. O pagamento pertinente será efetuado mediante emissão da Nota Fiscal pertinente 
em nome do Consórcio CIS5ªRS e verificação da conformidade dos serviços prestados. 

11.1. Os pagamentos dos valores pertinentes à implantação do sistema (Lote 1/Item 1) 
ocorrerão de acordo com o andamento do projeto, nas seguintes etapas e percentuais: 

11.1.1.  10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do fornecimento 
do certificado do licenciamento e instalação da solução no datacenter, 
que deverá ocorrer em, no máximo, 30 (trinta dias consecutivos 
contados da publicação do contrato de aquisição do licenciamento e 
implantação da solução. 

11.1.2.  40% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 100% dos 
requisitos constantes nos Requisitos Técnicos Gerais e, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) do total de requisitos das Funcionalidades 
da Solução, caracterizando a entrega da primeira parte da 
implantação, que deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias 
consecutivos contados da publicação do contrato de aquisição do 
licenciamento e implantação da solução. 

11.1.3.  10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de  
parametrização e carga dos dados para a solução ofertada, que deverá 
ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos contados da 
publicação do contrato de aquisição do licenciamento e implantação 
da solução. 

11.1.4.  10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos treinamentos 
para utilização e administração da solução ofertada, que deverá 
ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos contados da 
publicação do contrato de aquisição do licenciamento e implantação da 
solução. 

11.1.5.  30% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 100% (cem por 
cento) do total de requisitos da Solução e entrada em produção, que 
deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos 
contados da publicação do contrato de aquisição do licenciamento e 
implantação da solução. 

11.2. Os pagamentos pertinentes ao item 11.2 ocorrerão em até 30 (trinta) dias contados a 
apresentação da nota fiscal pertinente. 



 

 

11.3. Após a execução de todas as atividades previstas no cronograma conforme item 11.2 e 
cumpridos todos os requisitos deste Edital, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Aceite Final 
do produto que, a partir de então, a CONTRATANTE passará a pagar os valores referente à 
sustentação e manutenção dos conjuntos dos sistemas referenciados no Objeto deste edital 
(Lote 1/Item 2). 

11.3.1. As parcelas mensais referenciadas no item anterior serão pagas por período de até 12 
(doze) meses, ou enquanto perdurar a vigência do contrato, observados eventuais aditivos de 
prazo, prorrogáveis por igual período, até o limite estabelecido na legislação, a contar da data 
do Termo de Aceite Final. 

11.3.2. Os pagamentos que tratam o item 11.4.1 serão realizados mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte da prestação dos serviços, após o envio da NFSE à Administração. 

11.4. Os pagamentos pertinentes às horas técnicas (Lote 1/Itens 3 e 4) contratadas ocorrerão 
em até 30 (trinta) dias contados a apresentação da nota fiscal pertinente. 

11.5. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto ao departamento financeiro. 

11.6. O pagamento será creditado em favor da contratada, na ordem bancária, creditada na 
conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

11.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no Consórcio CIS5ªRS em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 

11.8. A dotação orçamentária que proverá o pagamento das obrigações do Consórcio, será a 
Seguinte: 

Fonte de Recursos Natureza Despesa Descrição da natureza 
001 3.3.90.40.06.00 Locação de Software 

11.8.1. As dotações indicadas estão sujeitas a alterações conforme as necessidades da 
Administração Pública. 

11.9. A Contratada e a Contratante sujeitam-se ao disposto no art. 40, inc. XIV, al. d, da Lei 
Federal 8.666/93, sendo observado o percentual de 0,1% para sua aplicação, mediante 
provocação da parte interessada. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital ou no contrato, e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta ou da vigência do Contrato, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, conforme o caso: 

12.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido em edital; 

12.1.2. Não entregar a documentação exigida para assinatura do contrato; 



 

 

12.1.3. Apresentar documentação falsa; 

12.1.4. Causar o retardamento na execução do certame; 

12.1.5. Causar o atraso na execução do objeto; 

12.1.6. Não mantiver a proposta; 

12.1.7. Não efetuar a apresentação para verificação da conformidade do sistema no prazo 
estabelecido; 

12.1.8. Falhar na execução do contrato; 

12.1.9. Fraudar a execução do contrato; 

12.1.10. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.11. Declarar informações falsas; e 

12.1.12. Cometer fraude fiscal. 

12.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Licitar do 
Tribunal de Contas do Estado. 

12.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 

12.3.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços contratados, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

12.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 

12.3.3. As multas mencionadas nos itens 12.3.1 e 12.3.2, serão descontadas do pagamento a 
que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 

12.3.4. Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao CONSÓRCIO CIS5ªRS, será 
regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante transferência bancária. 

12.4. As multas aludidas pelo item 12.3 e subitens não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei, ficando a licitante ou 
contratada sujeita às seguintes penalidades: 

12.4.1. Advertência; 

12.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12.5. As sanções previstas nos itens 12.1, 12.4.1, 12.4.2 poderão ser aplicadas juntamente com 
a do item 12.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 



 

 

12.6. A sanção estabelecida no item 12.4.2 é de competência exclusiva do Diretor 
Administrativo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

12.7. As sanções previstas nos itens 12.3 e 12.4.2 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital: 

12.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

12.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

12.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

13. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO 

13.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, através da funcionalidade específica no sistema empregado ou através do e-mail < 
impugnacaoerecurso@guarapuava.pr.gov.br >. 

13.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital 
e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos e demais constantes da fase interna do processo. 

13.1.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo portal da 
transparência e sistema empregado para realização do pregão eletrônico, e vincularão os 
participantes e a administração. 

13.1.3. Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a resposta ao pedido de esclarecimento 
no prazo definido no item 13.1.1, o processo deverá ser suspenso ou sua data de abertura de 
sessão pública prorrogada, conforme conveniência para a administração, observado o prazo 
mínimo de oito dias úteis a serem computados antes da nova data definida. 

13.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 

13.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo, ressalvado o disposto no 13.2.3 deste edital, 
e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos 
podendo ainda requisitar subsídios formais à assessoria jurídica, decidir sobre a impugnação no 
máximo até o dia útil anterior à data prevista para o certame. 

13.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
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13.2.3. Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a deliberação pertinente à impugnação no 
prazo definido no item 13.2.1, o processo deverá ser suspenso ou sua data de abertura de sessão 
pública prorrogada, conforme conveniência para a administração, observado o prazo mínimo de 
oito dias úteis a serem computados antes da nova data definida. 

13.2.4. Acolhida a impugnação contra o edital, o mesmo será retificado e será definida e 
publicada nova data para realização do certame, exceto quando: 

13.2.4.1. A alteração inquestionavelmente não alterar a formulação de propostas; ou.  

13.2.4.2. A alteração ocorrer em prazo superior aos oito dias úteis anteriores a data de abertura 
inicialmente prevista. 

13.3. Alterações no edital poderão ser promovidas de ofício pelo órgão ou entidade licitante, 
situação em que deverá ser observado o disposto no 13.2.4. 

14. DOS RECURSOS CONTRA AS DECISÕES DO PREGOEIRO 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, que será de no máximo 30 (trinta) minutos, de forma imediata e motivada em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita individualmente por lote, após 
a constatação da habilitação de licitante, com o início de etapa específica; 

14.1.2. Os memoriais de razões do recurso de que trata o item 14.1 poderão ser apresentadas 
no prazo de até três dias úteis; 

14.1.3. Os recursos apresentados serão disponibilizados para vistas dos outros licitantes que 
ficarão intimados desde logo, para se desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 
até três dias úteis, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

14.1.4. Os memoriais relativos às razões e às contrarrazões de eventuais recursos interpostos 
deverão anexados em funcionalidade própria do sistema, e nos prazos que forem fixados em 
sessão pública pelo pregoeiro; 

14.1.5. Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
representá-lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone e e-mail) da mesma, 
salvo se já constarem do processo. 

14.1.6. O recurso será dirigido ao Diretor do Departamento de Compras e Licitações, por 
intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 

14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do disposto no item 14.1 importará na decadência desse direito, e o 
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor; 

14.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser 
aproveitados.  



 

 

14.4. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e devolutivo. 

14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

14.5.1. Os interessados serão cientificados das decisões através do próprio sistema empregado. 

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

15.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação 
e de execução do objeto contratual. 

15.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

15.1.1.1. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 

15.1.1.2. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato; 

15.1.1.3. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

15.1.1.4. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato; 

15.1.1.5. Prática obstrutiva: 

15.1.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; 

15.1.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 



 

 

15.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Da sessão, com auxílio do sistema, será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão 
registrados todos os atos, procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio. 

16.1.1. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 
os licitantes. 

16.2. Constam do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, as justificativas pertinentes ao 
processo, detalhamento das características e garantias exigidas para o objeto, condições, forma 
e local(is) de entrega e forma de pagamento. 

16.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Consórcio 
CIS5ªRS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.  

16.4. O Consórcio CIS5ªRS poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas e/ou para abertura dos envelopes, nunca podendo antecipá-la. 

16.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

16.6. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer a instrução do processo; 

16.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

16.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
a finalidade e a segurança da contratação; 

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



 

 

16.10. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

16.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, considerado aquele a que está 
vinculado o Pregoeiro. 

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

Rafael Vieira Federle 
Chefe de Divisão de Compras e Licitações 

Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná 
  



 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de informática, para fornecimento de licença de uso permanente, 

sem limites de usuários, instalação,  treinamento, suporte técnico, manutenção, 

integração e customização do Sistema Integrado de Gestão, em ambiente Web e com 

provimento de datacenter, para uso do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região 

de Saúde do Paraná - CIS5RS, conforme especificações descritas neste termo de 

referência. 

1.1. A presente licitação é do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”; 

1.2. Os itens do edital serão distribuídos da seguinte forma: 

LOT
E 

ITE
M 

QTD UND DESCRIÇÃO 

1 1 1 Unid. Serviços de Implantação, conf. TR. 

1 2 12 Meses Locação de Software, conf. TR. 

1 3 500 Horas Serviços de Customização de Software, conf. TR. 

1 4 500 Horas Suporte Técnico para Software, conf. TR. 

Os itens 3 e 4 são serviços eventuais e não incluídos no escopo funcional inicial, que 

após a implantação, poderão ser demandados conforme especificado no item 5.7.8. 

1.3. Os programas serão organizados de forma modular distribuídos da seguinte 
forma: 

1.4. Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira 

− Módulo de Planejamento e Orçamento 

− Módulo de Contabilidade Pública 

− Módulo de Execução Financeira  

− Módulo de Prestação de Contas 

− Módulo de Custos 

1.5. Gestão Administrativa e Patrimonial 

− Módulo de Patrimônio 



 

 

− Módulo de Almoxarifado 

− Módulo de Frotas 

− Módulo de Processos Digitais 

− Módulo de Recursos Humanos 

− Módulo de Compras, Licitações e Contratos 

− Módulo de Ouvidoria Municipal 

− Módulo de Portal da Transparência 

− Módulo de Portal de Autoatendimento Via Web 

1.6. BI – Painéis Gerenciais (Dashboards) 

− Execução Orçamentária 

− Disponibilidades Financeira 

− Restos a pagar 

− Controles Legais 

− Compras Empenhadas 

− Consumo de Materiais 

− Protocolos 

 

2. DO LOCAL DE ATENDIMENTO 

Os serviços serão prestados junto ao Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª 

Região de Saúde do Paraná - CIS5RS, na Rua Brigadeiro Rocha, 901, Trianon, 

Guarapuava-PR, com acompanhamento dos Técnicos e Analistas de TI do Município 

e/ou Consórcio, e em seguida, nos demais órgãos do Consórcio. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná – CIS5ªRS, o qual 

conta como entes Consorciados os 20 (vinte) municípios integrantes da 5ª Regional de 

Saúde do Estado do Paraná,  encontra-se em fase de implantação. 

O objetivo do presente consórcio é a cooperação técnica entre os entes consorciados, 

visando a prestação de serviços ambulatoriais especializados de média e alta 

complexidade, serviços de urgência e emergência pré-hospitalar, serviços em 

ambulatórios especializados como Centro de Especialidades Odontológicas – CEOs, 

Serviços de Saúde Mental, dentre outros serviços relacionadas à saúde, conforme 

Protocolo de Intenções e Estatuto Social.      

Visando a implantação e operacionalização dos procedimentos contábeis, financeiros, 

orçamentários, patrimoniais, gerenciais, gestão de pessoal, bem como, de fiscalização 



 

 

das atividades econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, 

e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação 

dos recursos, em conformidade com a legislação Federal, Estadual, bem como 

atendimento as diretrizes do Tribunal de Contas e ainda, aos Princípios Constitucionais 

que regem a Administração Pública, necessário se faz a contratação de Sistema de 

Gestão.  

Insta salientar ainda que, o CIS5ªRS não possui software de sua propriedade, tampouco 

equipe técnica em seu quadro de pessoal para o desenvolvimento de sistema de 

software.  

O planejamento administrativo surge da necessidade de se efetuar combinações 

técnicas, modernas e de conceito racional, através de um sistema capaz de satisfazer as 

exigências legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtenção dos resultados. 

A busca de uma solução tecnológica integrada deverá permitir a centralização de todo 

o processamento e armazenamento de dados relacionados aos processos de 

atendimento e controles internos, otimizando a obtenção e o processamento de 

informações, bem como o fornecimento de subsídios gerenciais, que são 

imprescindíveis para o planejamento e para a tomada de decisões por parte dos 

gestores públicos.   

Esta solução integrada e moderna de gestão, deverá ser composta não só por um 

sistema informatizado de última geração, mas também por serviços especializados que 

mantenham em produção/operação esses sistemas em um ambiente tecnológico 

adequado e de fácil manutenção, contemplando o acompanhamento técnico 

operacional (serviços de manutenção de sistemas e serviços de suporte técnico aos 

usuários).  

Definiu-se como premissa e estratégia para este projeto a condição de implantação de 

sistema de gestão modular integrado, em ambiente WEB, solução que atende aos 

requisitos mais atuais do mercado, de forma a atender as necessidades de cada área de 

aplicação e que possa ser acessado em dispositivos móveis, como tablets, smartphones, 

notebooks devidamente conectados à Internet (rede, 3G, 4G ou Wi-Fi).  

Outra condição obrigatória, é a contratação por fornecedor único, resguardando-se, 

nos interesses da CONTRATANTE, os cuidados para não tornar o ambiente de TI por si 

só impossível de gerenciar devido à heterogeneidade de tecnologias e fornecedores 

existentes no mercado.  

Assim, necessário se faz a contratação de Sistema de Gestão nos presentes 

moldes, a fim de operacionalizar o funcionamento efetivo do Consórcio de Saúde - 

CIS5ªRS. 

A avaliação de conformidade dos requisitos técnicos e funcionais, se faz essencial 

para o processo para que esta Municipalidade possa certificar-se que todos os requisitos 



 

 

descritos no edital, são devidamente atendidos pelo Sistema de Gestão apresentado 

pela empresa.  

4. DA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

4.1. A avaliação de conformidade será através de prova de conceito em que o 
licitante apresentará à “Comissão de Avaliação”, determinada em portaria 
específica pelo Consórcio, comprovando que o SISTEMA ofertado atende aos 
requisitos descritos neste edital. 

4.2. Ao término da etapa competitiva na qual o(a) pregoeiro(a) definirá 
provisoriamente O LICITANTE classificado em primeiro lugar, quanto ao objeto 
e valores, será suspensa a sessão até a execução da prova de conceito que se 
iniciará na data e hora estabelecida pelo(a) pregoeiro(a), que obedecerá a um 
prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. 

4.3. Na data marcada, o proponente iniciará a apresentação, que não poderá 
exceder 5 (cinco) dias úteis, com no máximo 8 horas diárias de atividades. A 
comissão tem o prazo de até 3 (três) dias úteis para emitir o laudo conclusivo, 
que será remetido para o(a) Pregoeiro(a) para que dê continuidade ao processo. 
Durante a apresentação o LICITANTE poderá proceder com a correção de 
funcionalidades que, porventura, apresentem erros durante sua demonstração. 

4.4. A demonstração do SISTEMA deverá ser realizada em infraestrutura na nuvem 
ou em equipamentos DO LICITANTE, o qual deverá disponibilizar massa de 
dados necessárias às comprovações das funcionalidades requeridas. Também 
deverá disponibilizar técnico (ou técnicos) qualificados a operar os aplicativos, 
bem como, executar as operações demandadas pela comissão (relativas às 
funcionalidades do sistema). O Consórcio disponibilizará um Iink de dados 
(internet) de 5 Mb à LICITANTE para a demonstração, desde que solicitado com 
antecedência de 2 (dois) dias úteis à prova de conceito. 

4.5. Para a realização da prova de conceito, o LICITANTE deverá fornecer a 
infraestrutura de hardware e software necessários à apresentação, massa de 
dados e bases de dados necessárias às comprovações dos atendimentos aos 
requisitos essenciais. 

4.6. O LICITANTE deverá comunicar à CONTRATANTE, com pelo menos um dia útil 
de antecedência, o quantitativo e os dados funcionais (nome completo, 
identidade, matrícula, função) dos profissionais que alocará durante a 
realização da prova de conceito. 

4.7. A prova de conceito será realizada na sede do Consórcio, Rua Brigadeiro Rocha, 
901, Trianon.  



 

 

4.8. Para cada requisito e funcionalidade expressa nesta documentação, a LICITANTE 
deverá realizar operações completas (entrada de dados, gravação e consulta) 
no SISTEMA e demonstrar se os registros foram efetivamente armazenados, na 
data e hora da realização da prova, quando couber. 

4.9. O fornecedor deverá demonstrar que atende 100% dos requisitos técnicos e 
pelo menos 80% dos requisitos funcionais de cada Módulo do Sistema. O não 
atendimento acarretará sua desclassificação e o próximo colocado será 
convocado para o mesmo procedimento. 

4.10. Aqueles itens não atendidos pela contratada, desde que até o limite de 20% 
das funcionalidades, deverão ser objeto de desenvolvimento e/ou 
customização do produto, sem ônus para o Consórcio, visando adequá-lo às 
necessidades do Consórcio, em um prazo de até 90 dias contados da data de 
início da implantação. 

4.11. Aos demais licitantes participantes do procedimento licitatório, se julgarem 
oportuno, poderão acompanhar a realização da prova de conceito, observando 
aos seguintes critérios: 

4.12. Limitado a 2 (dois) representantes por LICITANTE, designados para 
acompanhamento da prova de conceito; 

4.13. O manifesto do interesse em participar da prova de conceito deverá ser 
registrado na ata de abertura da sessão, indicando o nome dos representantes que 
se farão presentes. 

4.14. O acompanhamento aos trabalhos permitirá a formulação de 
questionamento, que deverão ser entregues por escrito ao Coordenador da Prova de 
Conceito. 

4.15. Aplica-se à equipe da LICITANTE o disposto na legislação de licitações quanto 
à participação nos trabalhos, de modo a evitar tumultos ou atrasos na realização 
da prova de conceito. 

4.16. Será desclassificada o LICITANTE que deixar de comparecer a demonstração 
no local, data e hora agendada, com tolerância de, no máximo, 30 minutos. 

4.17. O LICITANTE deverá assumir os custos envolvidos com a elaboração de sua 
proposta para a participação neste certame, inclusive para realização da prova 
de conceito, sem nenhum direito a indenização mesmo que venha a ser 
desclassificado do certame. 

4.18. O resultado da apresentação da prova de conceito e a data para abertura do 
envelope de habilitação serão publicados no Boletim Oficial do Município de 
Guarapuava. 



 

 

4.19. São requisitos técnicos ou essenciais aqueles solicitados no capítulo 17 e os 
funcionais são aqueles descritos no capítulo 16 do termo de referência. 

4.20. Na hipótese de o fornecedor não possuir um módulo específico como 
intitulado no TR, mas possui as funcionalidades solicitadas, mesmo que em 
outro módulo ou ainda com nome diferente, serão aceitas para pontuação. 

4.21. A conclusão se o módulo em análise atente minimamente os 80% das 
funcionalidades se dará pelo cálculo da razão entre o número de itens atendidos 
e a quantidade de itens analisados, em percentual, como no exemplo a saber: 

Tome-se por exemplo o módulo de ITBI (16.32) que possui 10 requisitos. Na 

hipótese de o LICITANTE demonstrar 9 itens dos 10 solicitados, o cálculo 

seria:  

𝑖 =
𝑞

𝑡
× 100 ∴ 𝑖 =

9

10
× 100 = 0,9 × 100 = 90% 

Onde i é a índice de atendimento dos requisitos 

q é quantidade de requisitos que atendeu e 

t é o total de requisitos avaliados do módulo. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

A CONTRATADA fornecerá os produtos e serviços em conformidade com as 

seguintes especificações: 

5.1. Da Licença de Uso do Software: A licença compreende cessão de direito de uso 
permanente dos sistemas referenciados no Objeto deste edital ao Consórcio, 
sem limite de usuários e órgãos gerenciados, bem como a documentação 
técnica. 

5.1.1. Os módulos referenciados no objeto deste edital deverão no mínimo 

conter as Características, Requisitos e Funcionalidades Obrigatórias descritos 

neste termo de referência, ou seja, o fornecedor poderá a seu critério e com a 

autorização do Consórcio oferecer outras funcionalidades ou módulos 

complementares aos requisitos deste TR. 

5.1.2. A Cessão de direito de uso permanente dos sistemas referenciados no 

Objeto deste edital deverá incluir todo e qualquer produto de software 

requerido para a sua utilização, que deverá ser licenciada ao Consórcio, em 

caráter de uso permanente, sem qualquer limite de usuários e/ou estações de 

trabalho. Não haverá custo adicional de licenciamento, caso o número de 

usuários, acessos simultâneos e/ou estações de trabalho seja alterado para mais 



 

 

ou para menos, esta variação estará automaticamente licenciada e não gerará 

custo adicional. 

5.1.3. Observação: o licenciamento permanente pressupõe que ao término do 

contrato e não havendo renovação o contratado deverá disponibilizar acesso 

permanente ao sistema para consultas e emissão de relatórios, conforme item 

“10.10” deste TR. 

5.1.4. A empresa CONTRATADA deverá fornecer ao Consórcio toda a 

documentação necessária para a perfeita gestão da solução implantada, que 

poderá ser em meio magnético ou mesmo online, inclusa no “sistema de ajuda” 

de cada módulo. 

5.1.5. A empresa CONTRATADA deverá fornecer a documentação técnica dos 

sistemas referenciados no Objeto deste edital, que deverão conter os Diagramas 

Lógicos e a Modelagem de Dados das soluções. Os “Modelos de Dados” 

objetivam mostrar a especificação das estruturas de dados e funções de banco 

de dados, que fornecerá subsídios aos analistas de TI do Município e /ou 

Consórcio para identificar se o produto atende ao conceito de “cadastro único”.  

5.2. DA IMPLANTAÇÃO 

A implantação compreende as atividades de Instalação, Configuração, 

habilitação do sistema para uso. Para cada um dos módulos dos Sistemas 

Integrados, deverão ser cumpridas minimamente as seguintes atividades: 

5.3. Entrega, instalação e configuração dos Sistemas de Gestão; 

5.4. Customização dos módulos dos Sistemas integrados através do levantamento 
das necessidades específicas dos setores, quanto a forma de cálculo e legislação; 

5.5. Adequação de relatórios, telas, leiautes e logotipos; 

5.6. Parametrização de tabelas e cadastros; 

5.7. Estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; 

5.8. Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados 
pelo Consórcio e legislação vigente; 

5.9. Ajuste nas precedências de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é 
aplicável simultaneamente. 

5.10. Para que cada módulo integrante dos sistemas referenciados no Objeto deste 
edital possa ser considerado implantado, ele deverá executar todos os itens dos 
requisitos descritos neste termo, bem como, estar customizado e personalizado para 
a realidade do Consórcio. 



 

 

5.11. Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistemas e módulos 
licitados, quando couber, deverão ser executadas ações de configuração dos 
programas; 

5.12. Na implantação dos sistemas já discriminados, deverão ser cumpridas, quando 
couberem, as seguintes etapas:  

5.13. Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;  

5.14. Configuração inicial de tabelas e cadastros;  

5.15. Estruturação de acesso e habilitações dos usuários;  

5.16. Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados 
pelo Consórcio; 

5.17. Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável 
simultaneamente. 

5.18. DA OPERAÇÃO ASSISTIDA 

5.19. A operação assistida consiste no fornecimento pela CONTRATADA, sem ônus 
adicional à CONTRATANTE, de equipe técnica especializada no Software para 
acompanhamento presencial, pelo tempo que for necessário, com ações de suporte 
e treinamento aos usuários até que estes estejam seguros em operar sistema.  

5.20. As ações de operação assistida e de treinamento devem produzir a sensação 
de conhecimento e segurança ao usuário em operar o sistema num prazo máximo de 
até 90 dias da data inicial da implantação. 

5.21. Após o término da implantação, o CONTRATADO deverá manter um ou mais 
técnicos residentes atuando neste Consórcio, para atender demandas de suporte e 
demais atendimentos e todas as resoluções e serviços de necessidades da equipe do 
Departamento de Tecnologia da Informação, bem como aos usuários dos módulos, 
sob supervisão do “Gestor do Contrato”, durante toda a vigência do contrato e de 
seus aditivos. O Consórcio reserva-se o direito, motivadamente, de solicitar a 
substituição de técnicos cujo desempenho seja insatisfatório. 

5.22. DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO dos Técnicos e Analistas de TI 

A CONTRATADA deverá promover o “repasse tecnológico” aos tecnólogos do 

Consórcio das tecnologias utilizadas pelos sistemas referenciados no Objeto deste 

edital e Banco de Dados, visando permitir que os mesmos possam prestar o 

atendimento de nível “1” (o primeiro contato), ainda que existam técnicos 

residentes da CONTRADA. Essa ação também deve capacitar aos analistas de 



 

 

sistemas internos a estarem aptos a integrarem ou desenvolverem aplicações 

auxiliares (periféricas) à SOLUÇÃO contratada. Essa ação de capacitação se dará 

durante a fase de implantação do sistema e deverá abranger: 

5.23. Estrutura do Banco de Dados, Dicionário de dados, com as definições sobre 
Entidades, Atributos, Relacionamentos e Domínios; Modelos de dados lógico e físico 
do banco de dados da solução (Modelo e Diagrama Entidade Relacionamento), 
disponibilizados em meio eletrônico e impresso; 

5.24. Ferramenta para geração de relatórios, permitindo customizar relatórios já 
existentes, bem como criar novos de acordo com as necessidades dos usuários; 

5.25. Ferramenta para administração dos portais de acesso (transparência, do 
servidor, dos contadores, dos cartórios, da NFSE, dos serviços ao cidadão, etc.); 

5.26. Ferramenta de implementação e manutenção dos “indicadores”, índices, 
gráficos e tabelas dos portais do BI disponibilizado aos gestores do Consórcio; 

5.27. Repasse de conhecimento para o uso das rotinas de segurança, de backup e 
de restauração de dados, técnicas de otimização do SGBD e capacitação para uso dos 
softwares requeridos para o pleno funcionamento dos sistemas referenciados no 
Objeto deste edital; 

5.28. O Departamento de Tecnologia da Informação manterá em sigilo essas 
informações, não repassando a qualquer que seja sem a autorização por escrito da 
CONTRATADA. Essas informações serão unicamente utilizadas para integrar os 
sistemas próprios ao sistema de gestão e auxiliar na operação e estabilidade do 
mesmo. 

5.29. DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO dos Usuários dos Módulos 

5.30. A CONTRATADA deverá promover a capacitação dos servidores, funcionários 
e agentes públicos dos diversos setores do Consórcio, bem como os usuários externos 
que utilizarão os sistemas referenciados neste TR (contadores, empresários, etc.). 

5.31. Deverá ser ministrada por instrutores habilitados, fornecidos pela 
CONTRATADA em instalações adequadas a serem disponibilizadas pelo Consórcio. Ao 
final do treinamento, o usuário deverá estar apto para o correto uso dos recursos 
contidos nos módulos habilitados para o mesmo. 

5.32. O planejamento destes treinamentos, no que diz respeito à formação das 
turmas, carga horária, metodologia, recursos didáticos e plano de ensino, deve ser 
estabelecido pela empresa fornecedora em conjunto com a equipe técnica do 
Departamento de Tecnologia deste Consórcio. 



 

 

5.33. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

5.34. Durante a execução de todas as atividades previstas no cronograma, os 
sistemas implantados estarão em garantia, ou seja, com suporte técnico e 
manutenção sem ônus financeiro para o Consórcio. 

5.35. Após a execução de todas as atividades previstas no cronograma e cumpridas 
todos os requisitos deste Edital, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Aceite Final 
do produto que, a partir de então, a CONTRATANTE passará a pagar os valores 
referente à sustentação e manutenção dos conjuntos dos sistemas referenciados no 
Objeto deste edital. 

5.36. As parcelas mensais referenciadas no item anterior serão pagas por período 
de até 12 (doze) meses, ou até a vigência do contrato, a contar da data do Termo de 
Aceite Final, prorrogáveis por igual período, até o limite estabelecido na legislação. O 
pagamento será realizado mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte da 
prestação dos serviços, após o envio da NFSE ao Consórcio. 

5.37. A CONTRATADA deverá dispor, durante o horário de expediente da 
CONTRATANTE, um ou mais técnicos ou analistas, para o pronto atendimento e/ou 
encaminhamento das soluções de problemas relacionados a toda sistemática 
implantada e as necessidades levantadas e solicitadas pelo Consórcio nas condições 
definidas no item 5.3, da operação assistida. 

5.38. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe para suporte e atendimento de 
dúvidas e correção de erros ou inconformidades, seja à distância (atendimento 
remoto) ou presencial (atendimento in loco), de acordo com a necessidade do 
Consórcio, durante todo o período de vigência contratual. O suporte telefônico via 
“CALL CENTER” da CONTRATADA, através de serviço 0800, VoIP ou outro, não deverá 
onerar o Consórcio. 

5.39. Esse suporte via “call center” também deverá ser disponibilizado aos usuários 
externos, em especial aos do Módulo NFSE e DEISS. 

5.40. MANUTENÇÃO Corretiva e Adaptativa 

5.41. Estarão incluídas no valor da Manutenção do Conjunto dos Sistemas 
referenciados no Objeto deste edital as Manutenções Corretivas e Adaptativas. 

5.42. Entende-se por Manutenção Corretiva aquela que for necessária para o 
reparo de imperfeições ou falhas no sistema aplicativo que o impeça de funcionar 
adequadamente.  

5.43. Entende-se por Manutenção Adaptativa, aquela que for necessária para 
adequar o sistema aplicativo a um novo quadro normativo originado por alteração 
na legislação municipal, estadual ou federal.  



 

 

5.44. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão prestados durante toda a 
vigência do contrato.  

5.45. A manutenção Corretiva e Adaptativa dos sistemas referenciados no Objeto 
deste edital inclui: 

5.45.1.1.1. As melhorias, as adaptações e atualizações dos sistemas e seus 
módulos para refletir as alterações legais vigentes, sejam federais, estaduais ou 
do Município; 

5.45.1.1.2. A constante atualização dos aplicativos, sistemas, módulos e 
rotinas garantindo a disponibilização dos serviços em regime 24x7, isto é, 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 dias por semana; 

5.45.1.1.3. O Suporte Técnico/Atendimento quando solicitado, sem custos 
adicionais (despesas com deslocamento, estadia, horas trabalhadas e demais), 
com o fim de garantir a operacionalização dos softwares, assim como, dirimir 
possíveis dúvidas que possam surgir no uso dos mesmos; 

5.45.1.1.4. A reinstalação dos sistemas referenciados no Objeto deste edital 
(quando for o caso) e demais softwares necessários ao seu funcionamento, 
quando solicitado pela CONTRATANTE. Isso poderá ser necessário em situações 
como: danos causados por vírus de computador e/ou assemelhados; acidentes, 
desastres naturais, incêndios, inundação, distúrbios elétricos e danos causados 
por transporte ou remanejamento dos equipamentos pelo CONTRATANTE, ou 
ainda pelas modificações implementadas na arquitetura original dos mesmos;  

5.45.1.1.5. Visita periódica dos técnicos da CONTRATADA ao Consórcio, se 
necessário, para acompanhar e orientar o trabalho, prestar informações e 
esclarecimentos aos usuários do sistema, bem como, aos servidores do 
Departamento de Tecnologia; 

5.45.1.1.6. Os atendimentos de chamados, com análise de diagnóstico e 
encaminhamento de solução de problemas deverá ser realizado em no máximo 
24 horas após a abertura do chamado. Se para a solução do chamado se fizer 
necessário a presença de Técnico da CONTRATADA nas dependências do 
Consórcio, o prazo máximo passa a ser de 48 horas, quando o CONTRATADO 
possuir filial no Estado do Paraná ou de 72 horas em caso contrário, contados a 
partir da abertura do chamado; 

5.45.1.1.7. Os atendimentos a partir do serviço de TELESSUPORTE, deverão 
operar em dias úteis, no horário das 8:00 as 18:00 horas para todos módulos do 
sistema contratado. Os usuários desse serviço deverão ser atendidos em regime 
24x7, ou, disponibilizar mecanismos de emissão de documento auxiliar 
(temporário) até que o serviço seja restabelecido. 

5.45.1.1.8. O atendimento técnico poderá ser realizado por telefone, CHAT, 
VOIP, e-mail, internet, pelo próprio sistema, através de serviços de suporte 
remoto ou LOCAL, neste último caso, nas dependências da CONTRATANTE. 

5.46. DA MANUTENÇÃO evolutiva, Serviços e Suporte adicionais 



 

 

5.47. Manutenção evolutiva são aquelas que visam a implementação de novas 
funcionalidades à solução, que não faziam parte do escopo original do projeto e não 
se enquadram como manutenção adaptativa. 

5.48. Esses serviços serão pagos por hora técnica, conforme itens 3 e 4 do lote 1, 
constantes no quadro 1.2 do TR. 

5.49. Esses serviços só poderão ser contratados após a implantação dos sistemas 
licitados e atendidos todos os requisitos técnicos exigidos. 

5.50. A contratação e execução desses serviços estão condicionados aos seguintes 
pré-requisitos: 

5.50.1.1.1.  Justificativa da área interessada demonstrando os benefícios ou 
implicações da execução da solicitação; 

5.50.1.1.2. Apresentação de orçamento indicando os custos envolvidos 
(transporte, estadia, horas técnicas); 

5.50.1.1.3. Apresentação de opinião/laudo técnico do Departamento de 
Tecnologia da Informação sobre a solicitação do serviço ou suporte técnico 
adicional; 

5.50.1.1.4. Aprovação do gestor e do setor solicitante.  

5.51. Os serviços de suporte técnico para software compreendem: 

5.51.1.1.1. Treinamento ou retreinamento de usuários;  

5.51.1.1.2. Suporte técnico para implementação de workflow que equipe 
técnica interna do Consórcio tenha dificuldades em implantar; 

5.51.1.1.3. Suporte técnico para o desenvolvimento de dashboards, gráficos, 
relatórios, visualizações ou outros, relativos ao BI, que se fizerem necessários 
após a fase de implantação; 

5.51.1.1.4. Suporte técnico para desenvolvimento de webservices necessários 
à integração dos sistemas internos (ou de terceiros) à solução do fornecedor; 

5.52. Serviço de customização é desenvolvimento de novas rotinas ou alteração nas 
rotinas ou módulos do sistema para atender situações específicas do Consórcio e não 
se enquadram como manutenção adaptativa. 

5.53. SLA (Tempos de Atendimento) 

Prioridade 
Tempo Situação 

Urgente 
2 horas 

uteis 
Sistema totalmente parado. 

Médio 
6 horas 

uteis 

Sistema parcialmente parado, algum serviço parou 
de funcionar. 

Baixo 
24 horas 

uteis 

Dúvidas de usuário, ajustes e reconfigurações que 
não impactam no funcionamento total da solução. 



 

 

5.54. DA ABERTURA DE CHAMADOS 

5.55. A CONTRATATA deve disponibilizar sistema de abertura de chamados, em 
ambiente WEB, que forneça o número de protocolo para registro das ocorrências e 
controle do SLA, acessível por “login e senha” aos servidores do Departamento de 
Tecnologia e àqueles a quem o Consórcio determinar. 

5.56. A CONTRATADA deve disponibilizar canal de “chat” de conversação, em 
horário comercial, para consultas técnicas, auxílios com procedimentos e outras 
dificuldades técnicas durante a vigência contratual. Essa ferramenta poderá ser 
implementada no próprio sistema de gestão, ou fazer uso de aplicativos comerciais, 
como Skype, Telegram, Whatsapp e similares. Este serviço não deverá onerar o 
Consórcio para seu uso (ex: compra de licenças, mensalidades, etc.).  

6. DA FISCALIZAÇÃO  

6.1. A fiscalização e a aprovação (homologação) dos módulos, do sistema 
implantado e dos serviços prestados estarão a cargo do Gestor do Contrato e 
dos Diretores dos Departamentos das áreas usuárias da solução. 

6.2. A CONTRATADA deverá exercer fiscalização própria, durante a execução dos 
trabalhos, de seus funcionários e prepostos.  

6.3. O Consórcio poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos 
serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem 
considerados satisfatórios.  

6.4. A fiscalização, por parte do Consórcio, não eximirá ou reduzirá as 
responsabilidades da CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente ao 
Consórcio e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou preposto. 

6.5. Verificando-se ainda irregularidades na execução dos serviços, ao Consórcio 
caberá aplicar as penalidades cabíveis previstas em Lei. 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento dos valores constantes no item 1 da proposta ocorrerá de acordo 

com o andamento do projeto, nas seguintes etapas e percentuais: 

10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do 

fornecimento do certificado do licenciamento e instalação da 

solução no datacenter, que deverá ocorrer em, no máximo, 30 



 

 

(trinta dias consecutivos contados da publicação do contrato de 

aquisição do licenciamento e implantação da solução. 

40% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 

100% dos requisitos constantes nos Requisitos Técnicos Gerais e, 

no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de requisitos das 

Funcionalidades da Solução, caracterizando a entrega da primeira 

parte da implantação, que deverá ocorrer em, no máximo, 90 

(noventa) dias consecutivos contados da publicação do contrato 

de aquisição do licenciamento e implantação da solução. 

10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de  

parametrização e carga dos dados para a solução ofertada, que 

deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos 

contados da publicação do contrato de aquisição do licenciamento 

e implantação da solução. 

10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 

treinamentos para utilização e administração da solução ofertada, 

que deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias 

consecutivos contados da publicação do contrato de aquisição do 

licenciamento e implantação da solução. 

30% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 

100% (cem por cento) do total de requisitos da Solução e entrada 

em produção, que deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) 

dias consecutivos contados da publicação do contrato de 

aquisição do licenciamento e implantação da solução. 

7.1. As parcelas mensais a título de manutenção do sistema, item 2 da proposta, 
serão devidos após entrada em produção de TODOS os módulos ou subsistemas 
que compõe o Sistema de Gestão Municipal, ou seja, após o “Termo de Aceite 



 

 

Final”, emitido pelo Gestor do Contrato quando de posse dos “termos de aceite” 
parciais dos Diretores Departamentais envolvidos na solução CONTRATADA; 

7.2. O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das 
obrigações assumidas pelo licitante, no que se refere à qualificação e demais 
exigências especificadas neste processo licitatório, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preço 
ou correção monetária. 

8. DOS TERMOS DE ACEITE DOS SERVIÇOS PARCIAIS E FINAIS 

8.1. Caberá ao Gestor do Contrato em conjunto com os Diretores dos Departamentos 
envolvidos na Solução, a emissão dos Termos de Aceite Parciais e do Termo de 
Aceite Final. Um Termo de Aceite Parcial será emitido após a execução de todos 
os serviços referentes à implantação de cada módulo ou subsistema da solução 
CONTRATADA, incluindo instalação, configuração,  treinamento e capacitação 
dos usuários, mediante fiscalização por parte dos Diretores de Departamento de 
cada área envolvida no processo. Se plenamente atendidos os requisitos de 
todas as etapas de implantação de um determinado Subsistema, emitir-se-á o 
respectivo Termo de Aceite Parcial. A partir da emissão do respectivo Termo de 
Aceite Parcial, passará a contar o período de garantia do mesmo, de modo que 
os serviços de suporte técnico e manutenção necessários deverão ser atendidos 
sem ônus algum para o Consórcio.  

8.2. Após a emissão do último “Termo de Aceite Parcial,” referente ao último 
módulo ou subsistema implantado, conforme cronograma de execução, 
mediante perfeito funcionamento da solução CONTRATADA e a devida 
fiscalização realizada pela equipe acima mencionada, emitir-se-á o “Termo de 
Aceite Final”, atestando a entrega completa de todos os serviços do presente 
objeto e nos termos deste edital.  

9. DO INÍCIO DOS TRABALHOS 

9.1. Os serviços terão início em até 15 dias da assinatura do contrato e serão 
executados conforme o Plano de Trabalho e Cronograma de Execução a ser 
apresentado pela CONTRATADA, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias. 

9.2.  O Plano de Trabalho e Cronograma de Execução deverá conter todas as etapas 
e atividades referentes aos serviços que serão prestados, sendo estes, 
distribuídos em no máximo 90 (noventa) dias. Esses serviços poderão ser 
agrupados e divididos em etapas, que poderão ser realizadas 
concomitantemente, sempre que aplicável, para permitir maior eficiência e 
atender às expectativas da Administração Pública. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 

 

10.1. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, 
despesas referentes à transporte aéreo, marítimo ou terrestre, traslados, 
hospedagens, alimentação e pagamento de diárias, dentre outros afins, no 
atendimento a execução dos serviços descritos neste termo, durante toda a 
vigência contratual;   

10.2. Executar a instalação, configuração e demais atividades necessárias à 
implantação dos módulos do Sistema;   

10.3. Exercer a manutenção corretiva do Sistema para adaptação às alterações 
legais (legislação federal, estadual e municipal) inerentes às suas 
funcionalidades, durante toda a vigência do contrato, devendo executar as 
atualizações que se fizerem necessárias para o seu perfeito funcionamento e 
enquadramento as mudanças nas legislações;   

10.4. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas na licitação que deu origem a contratação;   

10.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

10.6. Manter os servidores (agentes) da CONTRATANTE, encarregados de 
acompanhar os trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhes as 
informações necessárias; 

10.7. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como 
seguir as especificações funcionais do mesmo; 

10.8. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da 
Administração, guardando total sigilo perante terceiros; 

10.9. Responsabilizar-se pela manutenção e atualização da cópia de segurança do 
banco de dados, bem como da integridade e confidencialidade das informações; 

10.10. Após a rescisão do contrato, deverá fornecer backup e a senha de acesso 
completo ao banco de dados. Deverá manter em funcionamento, com acesso 
aos usuários do Consórcio, para consulta e emissão de relatórios dos dados 
históricos por tempo indeterminado. 

10.11. Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de 
qualquer obrigação contratual para adoção das providências cabíveis; 

10.12. Efetuar tempestivamente as atualizações legais e tecnológicas bem como 
manter suporte técnico à CONTRATANTE pelo período de vigência contratual. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 



 

 

11.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no termo 
contratual;  

11.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento 
dos serviços contratados;   

11.3. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à 
CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou 
regularização;  

11.4. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços;  

11.5. Realizar rigorosa conferência das especificações técnicas do objeto licitado 
pela comissão de recebimento designada, somente atestando os documentos 
da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens e/ou 
serviços a que se referirem;  

11.6. Emitir termo de “recebimento definitivo” ou termo de “aceite final”, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados data final da implantação, se 
atendidos os requisitos deste TR;  

11.7. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato sob todos os aspectos, 
inclusive, quanto ao fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e 
trabalhistas da CONTRATADA, relatando as irregularidades, quando for o caso; 

11.8. Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela 
CONTRATADA para o bom funcionamento e operacionalidade do sistema; 

11.9. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham 
ocorrer, em função da prestação dos serviços; 

11.10. Fornecer o material necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando 
solicitado pela CONTRATADA; 

11.11. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 
registros, documentação e demais informações necessárias ao bom 
desempenho das funções; 

11.12. Designar um ou mais técnicos devidamente capacitados para acompanhar a 
implantação do sistema e desempenhar as atividades de fiscalização, 
coordenação técnica e administrativa do projeto; 

11.13. Assegurar a configuração adequada das máquinas e instalação do sistema e 
dos aplicativos, quando couber; 

11.14. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento 



 

 

da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos; 

11.15. Solicitar formalmente à CONTRATADA, bem como pagar o preço nos prazos e 
condições, como justo e acertado em contrato, quanto da instalação de outros 
softwares do seu interesse e os serviços de assistência técnica, customizações 
ou de consultoria/assessoria técnica necessários a CONTRATANTE; 

11.16. Usar os softwares aplicativos objeto do presente contrato exclusivamente nas 
unidades/órgãos da CONTRATANTE, quando couber, vedada a sua cessão a 
terceiros a qualquer título sem expressa autorização da CONTRATADA; 

11.17. Não permitir que pessoas estranhas ao quadro funcional da CONTRATADA 
tenham acesso aos softwares e sistema de informações de sua propriedade, 
bem como, somente permitir acesso aos softwares, de técnicos com 
identificação e credencial da CONTRATADA e munidos da respectiva ordem de 
serviço ou documento que o substitua, emitido pela CONTRATADA; 

11.18. Realizar periodicamente download dos dados ou disponibilizar estrutura para 
redundância de informações, assumindo integral responsabilidade pela 
proteção e guarda dos arquivos de dados, todos de sua propriedade. Este 
procedimento não exime à CONTRATADA de realizar backups periódicos dos 
dados armazenados no Datacenter (nuvem) e manter em segurança os dados 
da Solução CONTRATADA. 

11.19. Não permitir, em relação aos softwares, a sua modificação, divulgação, 
reprodução ou uso não autorizado pelos agentes, empregados ou prepostos da 
CONTRATANTE. Não copiar ou reproduzir o software ou qualquer parte do 
material que os integre, transferi-los, fornecê-los ou torná-los disponíveis a 
terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for e sob qualquer modalidade, 
gratuita ou onerosa, provisória ou permanente, sem expressa autorização 
escrita da CONTRATADA. 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.1. Declaração formal de que a proponente tem acesso e total conhecimento 
sobre os programas fontes, estando apta a realizar os serviços de customização 
e manutenção dos programas ofertados. 

12.2. Declaração formal de que até data de início da implantação disponibilizará 
datacenter, próprio ou locado, com recursos adequados ao objeto e porte deste 
Consórcio, com capacidade de processamento (links, servidores, nobreaks, 
firewall, fontes alternativas de energia (grupo gerador), climatização, gestão de 
segurança e acesso às informações), para alocação do sistema objeto desta 
licitação. 



 

 

12.3. Declaração de que o Consórcio, a qualquer tempo e a seu critério, obedecidos 
as normas do fornecedor do Datacenter, poderá, acompanhado de técnicos da 
contratante e da contratada visitar a infraestrutura de Datacenter a fim de 
avaliação de conformidade aos requisitos técnicos do TR. 

13. DOS PRAZOS 

13.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura, admitida a sua prorrogação nos termos da Lei 8.666/93, ou nova 
legislação que passar a vigorar. 

13.2. Os serviços deverão estar operando no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
corridos, contados da data de assinatura do contrato, incluindo todas as 
funcionalidades requeridas neste Termo de Referência. 

14. DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA: 

14.1. A CONTRATADA deverá manter a mais absoluta confidencialidade sobre 
materiais, dados e informações disponibilizados ou conhecidos em decorrência 
da presente contratação, bem como tratá-los como matéria sigilosa. 

14.2. A CONTRATADA fica terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob 
nenhuma justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, 
fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, 
modelos ou outros materiais de propriedade do CONTRATANTE aos quais tiver 
acesso em decorrência da prestação dos serviços, sem expressa autorização 
escrita da CONTRATANTE. 

14.3. A CONTRATADA deverá obedecer às normas sobre confidencialidade e 
segurança, internas e externas, adotadas pelo CONTRATANTE, além das 
cláusulas específicas constantes deste instrumento. 

14.4. Na execução dos portais serviços, a CONTRATADA deverá observar as políticas 
de Segurança da Informação e de Controle de Acesso do Consórcio. 

15. DOS REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS 

15.1. Do AMBIENTE COMPUTACIONAL 

15.2. Todo o sistema de informações e programas deverá rodar nativamente em 
ambiente web e ser mantido em datacenter de sua responsabilidade (próprio ou 
locado), devendo a empresa CONTRATADA fornecer ou disponibilizar em FTP  cópia 
dos dados alocados no datacenter, para a CONTRATANTE, sendo no mínimo: dos 
últimos 15 dias corridos (diferencial ou completos), últimas 4 semanas (completos) e 



 

 

últimos 12 meses (completos). 

15.3. Deverá a CONTRATADA fornecer ferramenta informatizada para 
monitoramento e download de cópia dos dados, por servidor com conhecimento 
técnico e expressamente autorizado pela CONTRATANTE. 

15.4. A CONTRATADA deverá efetuar os eventuais upgrades em seus hardwares 
para garantir o bom funcionamento dos sistemas. 

15.5. Todos os recursos de infraestrutura, bem como servidores de banco de dados, 
servidores de aplicativos e servidores de firewall, deverão ser dimensionados para 
atendimento satisfatório da demanda objeto deste termo de referência, com 
programas básicos e demais recursos necessários ao provimento, instalado, 
configurado e em condições de uso, sob pena de descumprimento contratual. 

15.6. O Datacenter utilizado pelo CONTRATADO para o fornecimento dos serviços 
poderá, a critério do Consórcio, ser objeto de “Visita Técnica” para fins de validação 
da infraestrutura, conforme já especificado no item 12.3. 

15.7. Ao término da fase de implantação, quando posto em efetivo funcionamento, 
a CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE através de documento formal os 
recursos da capacidade totais disponíveis no momento. 

15.8. Independentemente do datacenter (próprio ou de terceiros) deverá a 
CONTRATADA garantir um SLA (Acordo de Nível de Serviço) físico de no mínimo 
99.74%, de acordo com a classificação TIER (Certificação de Nível de Infraestrutura 
Local) nível 2; 

15.9. O CONTRATADO deverá ao início da implantação entregar declaração formal 
de que o datacenter possui os recursos que garantem a segurança e a alta 
disponibilidade do sistema, tais como: 

15.10. Enlace EBGP (Protocolo de Roteamento Dinâmico) através dos roteadores 
com no mínimo 2 operadoras distintas para de garantir a alta disponibilidade do seu 
bloco IP; 

15.11. Possuir FIREWALL'S de borda redundantes afim de filtrar técnicas de invasão 
por falhas nos protocolos TCP/IP; 

15.12. Realizar análise do tráfego a fim de inibir ataques do tipo SQL Injection e 
Negação de Serviço, ou seja, esta análise deverá atuar na camada de aplicação; 

15.13. Disponibilizar 1 (um) IP público exclusivo para a CONTRATANTE acessar o 
sistema através de comunicação segura HTTPS com certificado válido; 

15.14. Deverá possuir serviço de validação indicando que o domínio possui um 
certificado digital SSL, garantindo que o software é AUTÊNTICO e que as informações 



 

 

são CRIPTOGRAFADAS. Essa validação deverá ser realizada periodicamente e emitida 
por empresa terceirizada especializada em segurança, a cargo da CONTRATADA; 

15.15. A CONTRATADA tem a responsabilidade gerir e manter em seu datacenter os 
sistemas básicos (Sistema Operacional, Servidor de Aplicação, Servidor de Banco de 
Dados, Firewall, etc.) em constante atualização, especialmente quando falhas de 
segurança forem reportadas pelos fabricantes (quando licenciados) ou comunidade 
(quando software livre). 

15.16. O CONTRATADO deverá sempre que necessário fazer upgrade das 
capacidades de acesso (link), armazenamento e processamento quando necessário 
ao atendimento da demanda de funcionalidades e usuários objeto deste termo de 
referência em conformidade com as seguintes regras e conceitos: 

15.17. Consideram-se recursos passíveis de aumento gradativo conforme demanda: 
links de internet, espaço em disco total (banco de dados, demais servidores e 
contingência para manutenções), quantidade de memória RAM por servidor, 
quantidade de vCPUs por servidor; 

15.18. O aumento de reserva de link de internet deverá ser realizado por MB 
adicional, além da quantidade já disponibilizada conforme necessidade do sistema, 
módulos ou programas; 

15.19. O aumento de espaço em disco total deverá ser realizado por GB adicional, 
além da quantidade já disponibilizada conforme evolução e necessidade do sistema, 
módulos ou programas; 

15.20. O aumento de memória RAM deverá ser realizado por MB em cada servidor 
conforme a evolução ou necessidade da Solução, além da quantidade já 
disponibilizada; 

15.21. Como o provimento do datacenter é de responsabilidade do CONTRATADO, o 
aumento de qualquer um dos recursos mencionados, seja por iniciativa própria ou 
por solicitação da CONTRATANTE, não acarretará ônus adicional ao Consórcio.  

15.22. SOBRE A APLICAÇÃO 

15.23. A Solução deve ser desenvolvida com base no atendimento à legislação 
vigente, ou sofrer adequação a ela na fase de implantação. 

15.24. O Sistema deverá atender a mais de um órgão do Consórcio, caracterizando 
um sistema multi-órgão ou multi-entidade, de forma que isso seja transparente aos 
usuários e as alterações de parâmetros e regras de um órgão não influenciem no 
funcionamento do sistema para os demais órgãos ou entidades. 

15.25. O sistema deve manter armazenado em banco de dados relacional toda 
parametrização dos módulos e fórmulas utilizadas pelas rotinas. 



 

 

15.26. A aplicação deverá ser implementada utilizando linguagens de programação 
Java, PHP, Python ou Ruby, para ambiente Web, ter adotado o padrão de arquitetura 
MVC (Model-view-controller) e ter obedecido os padrões do consórcio W3C (World 
Wide Web Consortium), bem como as normas de codificação segura definidas pela 
OWASP (The Open Web Application Security Project). 

15.27. O sistema deve ser desenvolvido de acordo com os conceitos de orientação a 
objetos e deve implementar o modelo de camadas, no qual existe separação lógica 
entre componentes de interface, regras de negócio e persistência (banco de dados), 
possibilitando a manutenção em uma camada sem interferir nas demais. 

15.28. O sistema deve ser implementado para ambiente web, devendo suportar a 
utilização de todas as suas funcionalidades em qualquer um dos navegadores atuais, 
nas suas versões mais recentes. Deve suportar os navegadores “Internet Explorer”, 
“Firefox”, “Opera”, “Chrome”, “Safari” e outros que venham a ocupar posição 
relevante nos rankings globais dos navegadores mais utilizados. 

15.29. O sistema deverá ser acessível nos ambientes operacionais Windows, Linux, 
MacOs, Android e iOs; também ser acessível em equipamentos Desktop, Notebooks 
e em dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. 

15.30. Por questões de segurança, o sistema não deverá exigir a instalação de 
plugins, emuladores ou runtimes para sua utilização, exceto nos casos em que seja 
necessário para o acesso a dispositivos auxiliares, como leitores biométricos, 
impressoras (cheque, cartão, etiqueta), leitoras/tokens de e-CPF/e-CNPJ, etc. 

15.31. As rotinas do sistema devem ser implementadas da forma mais otimizada 
possível, ou seja, não deve haver repetição desnecessária de consultas ao banco de 
dados, processamento desnecessário na execução das rotinas, armazenamento de 
dados irrelevantes em banco de dados ou em disco, entre outros itens que venham 
a comprometer a performance do sistema. 

15.32. A integração com outros sistemas deverá ser preferencialmente realizada 
através de web-services, utilizando o protocolo SOAP ou REST. No mínimo o sistema 
deverá dispor de web-services para acesso a dados do cadastro de pessoas, cadastro 
imobiliário e integração com geoprocessamento. 

15.33. Todas as informações mantidas pelo sistema deverão ser armazenadas em 
banco de dados relacional. 

15.34. O banco de dados deve possuir padronização quanto à nomenclatura dos 
objetos (tabelas, colunas, funções, gatilhos, visões, etc.), possuindo nomes claros e 
de fácil identificação do cadastro ou funcionalidade referenciada e do tipo do dado 
armazenado. 

15.35. Todas as tabelas devem possuir chave primária. 



 

 

15.36. Nos campos que fazem referência a outras tabelas devem existir chaves 
estrangeiras. 

15.37. O banco de dados deve possuir índices nos objetos que são alvo das principais 
consultas das rotinas da aplicação e nos campos que fazem referência a outras 
tabelas. 

15.38. O banco de dados deve ser estruturado de forma a evitar a redundância de 
tabelas (conceito cadastro único), ou seja, não deverá existir mais de um 
cadastro/tabela para as pessoas, logradouros, bairros, unidades de medidas, etc. São 
consideradas tabelas de uso comum e, portanto, deverão ser únicas no sistema: 

15.39.  Tabelas de endereçamento (país, estado, cidade, bairro, logradouro, tipo do 
logradouro, Cadastro de Regiões Geográficas, relacionamento entre logradouros e 
bairros e faixas de CEP, se aplicável; Cadastro de Pessoas, Assinantes, Entidades, 
Órgãos e Departamentos, Organograma, Conselhos de Classe, Bancos e Agências, 
CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações), Feriados, Cadastro de unidades de medida, 
Cadastro de Classificação de marcas de produtos e Cadastro de Veículos de 
Publicação; Cadastro de Moedas, Tributos, Centros de Custo,  Leis, Decretos e outros 
atos legais (se aplicável), Cadastro de Produtos e serviços (se aplicável), Cadastro de 
Locais Físicos (Edificações, se aplicável), Cadastro de Tipos de Documentos, de Tipos 
de Processos, de Tipos de Trâmites e outros de natureza similar. 

15.40. O sistema deve possuir integração com o Diretório Nacional de Endereços 
(DNE) dos Correios. A base de endereçamento deve ser atualizada mensalmente e 
um serviço de consulta de endereços deve ser disponibilizado integrado à aplicação, 
desta forma quando configurado para integrar com o DNE, toda vez que um endereço 
é informado no sistema o mesmo é validado conforme o DNE e inconformidades são 
alertadas ao usuário que poderá ajustar o endereço.  

15.41. A aplicação deverá utilizar usuário próprio de conexão à base de dados, não 
permitindo conexões pelo superusuário (root) do SGBD. O usuário de conexão deverá 
possuir senha, não sendo aceitas conexões não autenticadas. 

15.42. O sistema deverá permitir que a aplicação e o SGBD estejam em servidores 
distintos, mesmo que no mesmo local físico.  

15.43. O dono (owner) dos objetos do banco de dados deverá ser um superusuário, 
porém diferente do superusuário padrão do SGBD. O usuário de conexão da aplicação 
somente deve possuir permissões de DML (Data Manipulation Language) nos objetos 
do banco de dados. Caso a ferramenta de atualização seja incorporada à solução, 
essa deverá utilizar usuário específico com permissões DDL (Data Definition 
Language). 

15.44. As atualizações da solução devem ser realizadas de maneira automatizada 
sem necessidade de interferência do usuário. Toda vez que um novo release for 



 

 

disponibilizado e atualizado, os usuários devem ser avisados por alertas internos na 
aplicação. Deverá permitir ao usuário acesso sempre que necessário à documentação 
de cada release lançada/atualizada. 

15.45. O sistema deve ser construído com o conceito de controle de transações (ou 
tudo é gravado ou nada é gravado e nada é corrompido/comprometido) que permite 
garantir a integridade das informações do banco de dados em casos de queda de 
energia, falhas de sistema ou hardware, sendo que as transações uma vez efetivadas 
não sejam perdidas. 

15.46. Em caso de falha operacional ou lógica, os Sistemas através dos recursos 
disponibilizados pelo SGBD, devem possibilitar a recuperação automática destas 
falhas, sem intervenção de operadores, de modo a resguardar a última transação 
executada com êxito, mantendo a integridade interna da base de dados 
correspondente ao último evento efetuado antes da falha. 

15.47. O sistema deve guardar “log” de todas as operações realizadas no sistema, 
guardando e permitindo a consulta minimamente das seguintes informações: tipo de 
operação (exclusão, inclusão, alteração, consulta, impressão, envio de e-mail); Tabela 
e Tela alvo, Data/Hora/Usuário, IP de saída da estação que realizou a operação e as 
Informações da Operação realizada. 

15.48. Sobre o CONTROLE DE ACESSO 

15.49. Permitir a autenticação de usuários no sistema através Login e Senha, bem 
como por e-CPF ou e-CNPJ. 

15.50. Permitir autenticação dos usuários em base de dados do próprio sistema. As 
senhas devem ser armazenadas criptografadas, evitando a leitura da senha original a 
qualquer momento. Permitir que o usuário seja criado com a opção de alteração de 
senha no primeiro login. 

15.51. Permitir que seja definido o período de validade do acesso do usuário ao 
sistema, impossibilitando acesso fora deste período. 

15.52. Permitir que seja bloqueado o acesso do usuário ao sistema. 

15.53. Permitir que a solução seja configurada para bloquear a conta do usuário 
quando da terceira tentativa de acesso sem sucesso. 

15.54. Permitir que sejam definidos intervalos de horário por dia da semana nos 
quais os usuários poderão acessar o sistema. Possibilitar a vinculação destes 
intervalos ao usuário. 

15.55. Permitir que o usuário realize alteração de sua senha pessoal. 

15.56. Permitir que a senha do usuário seja redefinida pelo administrador. 



 

 

15.57. Permitir a configuração de perfis de acesso ao sistema. Os perfis criados serão 
vinculados aos usuários. Possibilitar que cada usuário possua diversos perfis de 
acesso. 

15.58. Permitir a configuração de permissões de acesso por perfil e diretamente por 
usuário. 

15.59. Possibilitar a configuração das permissões por meio de árvore hierárquica, 
composta pelos módulos do sistema, menus de acesso às telas e operações 
disponíveis em cada tela, como: incluir, excluir, buscar, alterar e demais botões 
específicos de cada tela. 

15.60. Permitir, quando da criação de um novo perfil de usuário, reutilizar 
permissões já atribuídas a outro perfil (perfil modelo ou perfil pai hierárquico ou 
cópia de perfil de outro usuário/grupo/função/etc...). 

15.61. Permitir a cópia das permissões de acesso (perfis e permissões do próprio 
usuário) de um usuário para outro. 

15.62. Permitir que sejam vinculados aos usuários quais órgãos ou entidades eles 
possuem permissão para acesso (nos sistemas onde isso for aplicável). 

15.63. Permitir que sejam registrados logs de todas as operações realizadas pelos 
usuários do sistema. O sistema deve manter registro dos parâmetros e filtros 
utilizados pelo usuário na execução das operações (consultas, relatórios e demais 
rotinas) bem como o armazenamento de relatórios emitidos. 

15.64. Implementar conceito de versionamento dos dados, possibilitando registrar 
todas as operações realizadas pelos usuários em determinado registro (inclusão, 
alteração ou exclusão). O sistema deve armazenar o registro quando da ocorrência 
da operação, criando assim um “espelho” da versão corrente do registro 
possibilitando futuras auditorias sobre os valores já definidos à cada propriedade do 
registro ao longo do tempo, além de identificar o usuário responsável pela operação 
e a data e hora em que a mesma ocorreu. 

15.65. Possuir rotina de consulta/auditoria das operações e versões dos dados. 

15.66. Sobre a SEGURANÇA DOS DADOS 

15.67. Implementar camada de tratamento e validação de todas as entradas de 
dados do sistema, impossibilitando a exploração de falhas de segurança como SQL 
INJECTION, XSS e demais ameaças conhecidas. 

15.68. Implementar validação SERVER-SIDE das permissões de acesso do usuário, 
evitando que os direitos de acesso sejam burlados através da edição da URL ou 
demais parâmetros da requisição. 



 

 

15.69. Permitir que o sistema seja executado em ambiente seguro (SSL/TLS, no 
mínimo exigindo a versão 1.1 e aceitando conexões na versão 1.2) sob o protocolo 
HTTPS, utilizando o certificado WILDCARD fornecido pelo Consórcio ou pela 
Contratada. 

15.70. Sobre a INTERFACE DO USUÁRIO 

15.71. A interface do usuário e todos os seus componentes (botões, menus, barras, 
mensagens, etc.) devem ser escritas em português brasileiro. 

15.72. Permitir manutenção completa dos dados (inclusão, alteração exclusão e 
consulta) através das telas da aplicação, obedecendo as restrições de acesso e 
peculiaridades que existirem para tais ações como, por exemplo, alteração de dados 
de exercícios contábeis encerrados, alteração de dados de folha de pagamento 
encerrada, alteração de dados onde o usuário somente possui permissão para 
consulta, etc. 

15.73. Utilizar máscaras para entradas de valores de acordo com o tipo do campo 
(data, inteiro, decimal, CPF, CNPJ, CEP, telefone, etc.). 

15.74. Permitir que o usuário selecione quais colunas devem ou não ser exibidas no 
resultado de consultas em tela, possibilitando inclusive a exibição de colunas com 
informações de cadastros associados à consulta em questão. 

15.75. Permitir que o usuário selecione as colunas a serem utilizadas como critério 
de ordenação no resultado de consultas em tela. Permitir que sejam selecionadas 
diversas colunas ao mesmo tempo para ordenação. 

15.76. Permitir que o usuário reordene e redimensione as colunas no resultado de 
consultas em tela. 

15.77. Implementar paginação dos registros encontrados, possibilitando navegação 
nos resultados e alteração da quantidade de registros por página, de acordo com 
parametrização do sistema. Possibilitar que o usuário parametrize quantos registros 
devem ser exibidos por padrão em cada página. 

15.78. Disponibilizar rotina para emissão de relatório a partir do resultado de 
consultas em tela, observando os filtros aplicados, critérios de ordenação dos 
registros, campos visíveis, ordem de exibição das colunas e largura das colunas. 
Possibilitar que o resultado seja salvo nas mesmas extensões previstas para os 
demais relatórios do sistema. 

15.79. Permitir que o usuário defina filtros de forma dinâmica para busca de registros 
em tela. Possibilitar que o usuário adicione diversos parâmetros para busca, 
selecionando também os operadores a serem utilizados nos critérios de busca. 
Permitir a utilização de diversos operadores de busca (igual, maior, menor, maior ou 
igual, menor ou igual, diferente, entre, contém, não contém, etc.). 



 

 

15.80. Permitir que o usuário salve os filtros definidos nas consultas em tela para 
reutilizá-los posteriormente. Permitir que sejam restaurados os valores padrão dos 
filtros. 

15.81. Implementar interface que suporte o uso de diversas janelas ao mesmo tempo 
dentro do ambiente da aplicação (FLOATING WINDOWS), possibilitando a utilização 
simultânea de diferentes cadastros / telas.  

15.82. Implementar funcionalidades de redimensionar, mover, maximizar, 
minimizar, fechar e favoritar nas janelas, além de disponibilizar uma barra de tarefas 
para visualização e seleção das janelas abertas. Disponibilizar rotina para fechar todas 
as janelas ou fechar todas, exceto a janela selecionada. 

15.83. Disponibilizar barra de acesso rápido às telas favoritadas pelo usuário. 

15.84. Permitir que sejam utilizadas janelas de busca e campos de sugestão 
(SUGGEST FIELD) para entrada de dados pré-cadastrados nos formulários. Por 
exemplo, em um campo de entrada que faça referência ao cadastro de pessoas, 
possibilitar que seja aberta uma janela de busca para encontrar a pessoa a partir dos 
filtros disponíveis neste cadastro e selecioná-la ou então permitir que, de acordo com 
a digitação do usuário, sejam sugeridos registros para seleção. 

15.85. Implementar cadastros complexos (muitos campos a serem preenchidos) 
utilizando modelo de WIZARD (passo-a-passo), facilitando assim o preenchimento 
pelo usuário. 

15.86. Permitir que sejam executadas ações em lote nos cadastros através da seleção 
de múltiplos registros (quando o contexto permitir). 

15.87. Permitir a criação de campos adicionais nos cadastros mais importantes para 
inclusão de informações complementares. Possibilitar que seja definido, no mínimo, 
o nome do campo, formato, tamanho, obrigatoriedade e tipo (texto, data, valor, etc.). 

15.88. Implementar tratamento de erros e exceções de forma que sejam exibidas 
mensagens detalhadas e autoexplicativas, que possibilitem ao usuário diagnosticar o 
motivo do problema sem necessidade de conhecimento técnico em informática. 

15.89. As mensagens de alerta de exceções não previstas devem ser armazenadas 
em log, permitindo acesso posterior para auditoria e correção. 

15.90. Implementar a interface do sistema de forma padronizada. Todas as telas de 
cadastros e demais rotinas devem seguir o mesmo layout padrão quanto à disposição 
dos componentes gráficos, como: barras, formulários, botões de ação, grids, 
métodos de interação com os registros, paginação, contagem de registros, etc., 
exceto para ferramentas de terceiros anexas à solução. 

15.91. Permitir o acesso a cadastro referenciado a partir do outro cadastro que faz a 



 

 

referência, obedecendo a permissão do usuário para tal acesso. Por exemplo, 
permitir acessar o cadastro de uma pessoa através da tela de manutenção do 
contrato da mesma no sistema de recursos humanos. 

15.92. Sobre o GERADOR DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS e arquivos 

15.93. Disponibilizar ferramenta integrada ao sistema para criação de relatórios. A 
ferramenta deve permitir visualização da estrutura do banco de dados e a criação de 
instruções de busca dos dados de forma visual, possibilitando definição das 
informações a serem exibidas, tabelas envolvidas e cláusulas para filtragem dos 
registros. 

15.94. Permitir definição das variáveis de entrada, especificando o formato 
(numérico, data, texto, etc.), domínio (valores possíveis pré-definidos manualmente 
ou com base em uma instrução de busca), obrigatoriedade, valor padrão, entre 
outras informações que se façam necessárias.  

15.95. Permitir criar e executar instruções SQL de forma manual. Validar instruções 
para que os comandos sejam estritamente de consulta (não permitir manutenção dos 
dados nem da estrutura do banco de dados). 

15.96. Permitir que sejam definidas múltiplas instruções a serem executadas para 
busca de dados, atribuindo os resultados a diferentes variáveis que serão utilizadas 
na composição do relatório. 

15.97. Permitir definição de leiautes complexos dos relatórios a serem gerados, 
utilizando textos fixos, variáveis, grids, imagens, cabeçalhos, rodapés, paginação e 
demais componentes necessários para emissão de qualquer documento. 

15.98. Permitir que sejam exibidos no relatório os parâmetros utilizados na 
execução. 

15.99. Permitir a utilização de diversos tipos de gráficos nos relatórios (pizza, linha, 
barras, etc.). Possibilitar que os dados do gráfico sejam provenientes de instruções 
SQL. 

15.100. Permitir que o relatório criado seja disponibilizado para os usuários no 
mesmo ambiente da aplicação, dentro de determinado módulo do sistema. Permitir 
“permissionamento” do acesso ao relatório da mesma forma que é feito para os 
demais menus e ações do sistema. 

15.101. Permitir a emissão do relatório em diversos formatos (PDF, DOC, ODT, XLS, 
ODS, HTML, CSV, XML, TXT, etc.). 

15.102. Permitir a criação de leiautes para geração de etiquetas. 

15.103. Permitir a utilização de códigos de barras para identificação do documento. 



 

 

No mínimo os seguintes padrões de códigos de barras deverão ser suportados: 
Padrão 128, Padrão 39, 2/5 Intercalado e QR-Code. 

15.104. Permitir que todos os relatórios padrão do sistema tenham seus modelos 
replicados e alterados para eventuais adequações às necessidades do Consórcio. No 
momento da execução dos relatórios do sistema, deve possibilitar que seja 
selecionado o modelo a ser utilizado (modelo padrão ou um dos modelos 
customizados). Possibilitar diversos modelos para cada relatório. 

15.105. Sobre os PROCEDIMENTOS AGENDADOS 

15.106. Disponibilizar ferramenta para a criação de procedimentos agendados. 

15.107. Rotinas mais complexas devem permitir que o usuário realize o 
agendamento como: atualização de débitos (correção), cargas de dados de 
indicadores etc., a serem definidas (em comum acordo com o Contratado) durante a 
implantação, caso o Consórcio entenda como necessário. 

15.108. Permitir a realização dos agendamentos de procedimentos para uma única 
execução ou repetidas execuções. No caso de repetidas execuções deve permitir 
configurar: diária, semanal, mensal ou anual.  O sistema deverá dispor de ferramenta 
gráfica para a configuração do agendamento, sem necessidade de montagem de 
expressões tipo “cron” manualmente. 

15.109. Os agendamentos deverão ser gerenciados pela própria aplicação, tais 
agendamentos e todos os parâmetros deverão ser armazenados no banco de dados 
da aplicação. 

15.110. Fornecer juntamente com a aplicação todos os procedimentos agendados já 
existentes e que compõem a respectiva solução.  

15.111. Sobre o MONITORAMENTO  

15.112. Permitir que sejam registradas as informações de sessão (login e logout) de 
usuários no sistema contendo, no mínimo: usuário, IP, data e horário de login, data e 
horário de logout. 

15.113. Possuir ferramenta de monitoramento das sessões de usuários, filtrando por 
situação (ativas ou encerradas) e usuário.  

15.114. Permitir, através da ferramenta de monitoramento de sessões, a inativação 
de sessões de usuários.  

15.115. Possuir ferramenta de monitoramento dos processos agendados. Permitir a 
identificação dos processos que estão executando com horário inicial e horário final, 
caso concluídos.  

15.116. Possuir ferramenta de monitoramento das operações executadas. Permitir 



 

 

a identificação do usuário responsável, IP, identificação da operação e horário.
  

15.117. Disponibilizar conteúdo de ajuda do sistema. A ajuda deve ser organizada 
em tópicos, contendo descritivo da funcionalidade. Deve dispor também o acesso as 
notas técnicas e FAQ. 

15.118. Disponibilizar conteúdo de ajuda ao usuário sensível ao contexto (context-
sensitive help). Ao acessar determinada funcionalidade do sistema, permitir ao 
usuário acesso rápido e direto à ajuda da funcionalidade em questão, sem que seja 
necessário abrir o menu de ajuda e navegar manualmente até o tópico. 

15.119. Disponibilizar ajuda diretamente na tela (hint) para funcionalidades mais 
complexas que podem causar dúvidas quanto ao seu funcionamento. 

16. DAS FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS DO SISTEMA DE GESTÃO 

O Sistema de Gestão deverá ser composto por um conjunto de Módulos ou 

Subsistemas que atendam aos processos de controles internos, prestação de contas, 

gestão de recursos humanos, gestão de suprimentos, gestão financeira, gestão dos 

processos, gestão em procuradoria e ouvidoria, gestão dos tributos e outros módulos 

que supram a necessidade de geração de informações gerenciais e estratégicas para a 

gestão municipal. 

16.1. Dos CADASTROS BÁSICOS 

16.2. Quando da consulta cadastral for necessário a busca de informações sobre 
cidade, a ferramenta deve disponibilizar pesquisa através de, no mínimo as seguintes 
chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código 
DNE, Código Receita Federal, Código IBGE. 

16.3. O cadastro de pessoas deve controlar minimamente as seguintes 
informações/funcionalidades: 

16.4. Permitir a definição do tipo da pessoa: física ou jurídica. 

16.5. Endereços da pessoa, permitindo que seja cadastrado: endereço comercial, 
endereço residencial e endereço para correspondência. Estes endereços devem ser 
vinculados ao cadastro de logradouros, evitando assim a redundância de 
informações. 

16.6. Contatos da pessoa, permitindo que sejam cadastradas várias formas de 
contato, como: telefone residencial, telefone celular, e-mail, com possibilidade de 
adicionar outros contatos. 



 

 

16.7. Possibilidade de definição dos dependentes da pessoa. Estas informações de 
dependentes devem ser únicas (conceito de cadastro único). Quando um 
dependente é cadastrado como pessoa, suas informações podem ser utilizadas na 
folha de pagamento para fins de salário família e imposto de renda. 

16.8. Permitir o enquadramento de uma pessoa em um ou mais órgãos de 
regulamentação de profissão, ex. CRC, CRM, OAB. 

16.9. Possuir opção de cadastrar os dados das contas bancárias da pessoa, podendo 
estes serem utilizados pela folha de pagamento para pagamentos de funcionários 
e/ou pagamento de credores na tesouraria. 

16.10. Permitir anexar diversos arquivos digitais que estejam relacionados a pessoa, 
respeitando os limites de upload impostos pela aplicação. Estes arquivos deverão 
estar indexados e com consulta permitida no Módulo de Gestão Eletrônica de 
Documentos; 

16.11. Permitir vincular a pessoa foto (pessoa física) ou logo (pessoa jurídica); 

16.12. Permitir a adição de novas informações vinculadas ao cadastro de pessoas, 
disponibilizando inclusive as opções de consulta, pesquisa e impressão destas 
informações. 

16.13. Possuir consulta de histórico de alterações específicas demonstrando todos os 
dados novos ou alterados de cada cadastro, incluindo o usuário que o fez, data/hora 
da alteração e tipo da operação realizada. 

2. SUBSISTEMA: GESTÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

16.14. Módulo de PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

2.1. PPA – Plano Plurianual 

16.15. Registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA 
as sugestões da sociedade obtidas nas audiências e a avaliação dessas sugestões. 

16.16. Anexar atas da audiência pública e permitir a baixa dos arquivos anexados.  

16.17. Cadastrar os vínculos para o PPA de acordo com tabela definida pelo Tribunal 
de Contas. 

16.18. Cadastro de Unidade Gestora/ Orgão / Unidade Orçamentária, Grupo de 
Unidade Gestora, Classificação Funcional da Despesa, Naturezas da Receita e 
Natureza da Despesa, Fonte de Recursos, Grupo de Fonte de Recursos, entre outros). 

16.19. Cadastro de Elaboração do PPA, Seleção do PPA, Fundamento Legal, Programa 
de Governo, Indicadores, Macroobjetivos, Ação de Governo, Produto e tipo de Ação 
de Governo, Subação de Governo, Classificação Institucional – Orgão /unidade 



 

 

orçamentária, Gerente de Programas e Ações de Governo, Transferência Financeira
  

16.20. Permitir importar vínculos utilizados na LOA a cada novo PPA elaborado. 

16.21. Cadastrar os programas de governo, com as seguintes informações: origem, 
objetivo, diretrizes, público-alvo, fonte de financiamento e gerente responsável. 

16.22. Permitir importar as ações e programas da LOA para cada novo PPA 
elaborado. 

16.23. Permitir a criação automática de códigos reduzidos para despesa do PPA 
composto de órgão, unidade, função, sub função, programa, ação e natureza com o 
objetivo de facilitar a execução orçamentária. 

16.24. Permitir importar as receitas e despesas de PPA anterior e da LOA. 

16.25. Cadastrar a programação da receita, possibilitando a identificação de cada 
fonte de recurso. 

16.26. Cadastro de Estimativas das Receitas Orçamentárias, Metas das Ações do 
Programa de Governo, Programação das Transferências Financeiras, Projeções das 
Receitas e Despesas. 

16.27. Cadastro de Alterações Legais/Tramitações Legais. 

16.28. Permitir informar as receitas do PPA por meio de rateio automático para cada 
conta de receita e suas respectivas fontes de recursos. 

16.29. Efetuar projeção de cálculo para obter a previsão do total a ser arrecadada e 
do total a ser gasto para cada ano do PPA.  

16.30. Consultar o orçamento da receita e da Despesa do PPA com valor orçado 
atualizado até a data selecionada. 

16.31. Informar as metas físicas e financeiras da despesa do PPA, com a indicação da 
destinação de recursos, distribuindo as metas para cada exercício do PPA e permitir 
atualizar essas metas durante a execução orçamentária do PPA. 

16.32. Cadastrar a previsão das transferências financeiras, identificando a entidade a 
que se destina.  

16.33. Permitir acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem 
cronológica. 

16.34. Permitir consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, 
despesa, transferência financeira e alteração orçamentária. 

16.35. Confrontar as receitas e despesas do PPA por fonte e destinação de recursos, 



 

 

consolidando uma ou mais entidades e trazendo os valores orçados atualizados até a 
data selecionada. 

16.36. Emitir relatórios gerenciais de receitas, despesas por fonte de recursos e das 
transferências financeiras. 

16.37. Emitir os relatórios consolidando uma ou mais entidades e trazendo a posição 
atualizada do orçamento até a data selecionada: 

16.38. Demonstrativo das Receitas. 

16.39. Demonstrativo das Despesas. 

16.40. Meta Financeira por Órgão e Unidade. 

16.41. Meta Física por Programa e Ação. 

16.42. Programas. 

16.43. Programas Detalhados. 

16.44. Anexo PPA Analítico. 

16.45. Anexo PPA Sintético. 

16.46. Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro. 

16.47. Receita por Ano. 

16.48. Receita Global. 

16.49. Classificação dos Programas por Macroobjetivo 

16.50. Proposta de Programa - Identificação de Programa/Identificação das Ações 

16.51. Programas validados por Macroobjetivos 

16.52. Ações Validadas 

16.53. Metas das Ações do Programa de Governo 

16.54. Estimativa das Receitas 

16.55. Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos 

16.56. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental 

16.57. Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras 

16.58. Cadastro do Produto, unidade de medida e descrição em cada ação emitir 



 

 

relatórios separadamento por ano. 

16.59. Emitir relatório de compatibilização entre receitas e despesas do 
PPA/LDO/LOA com posição atualizada até a data selecionada e relatório de 
compatibilização das metas de despesas entre PPA/LDO/LOA com posição atualizada 
até a data selecionada. 

16.60. Possuir controle de versão para o PPA com controle de todas as consultas e 
emissão de relatórios por versão. 

16.61. Todos os relatórios do PPA deverão conter opções para listagem por órgão / 
unidade orçamentária / programa / ação / função/ subfunção / fonte de 
recursos/natureza da despesa / natureza da receita. 

16.62. Relatório comparativo previsto x realizado de avaliação de metas e 
indicadores cadastrados no PPA por projeto / atividade e órgão / unidade 
orçamentária. 

16.63. As inclusões de ações realizadas na LOA automaticamente alteradas no PPA e 
LDO. 

2.2. LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

16.64. Cadastrar os vínculos para a LDO de acordo com tabela definida pelo Tribunal 
de Contas. 

16.65. Importar dados PPA. 

16.66. Estimativas das Receitas Orçamentárias. 

16.67. Metas das Ações do Programa de Governo. 

16.68. Programação das Transferências Financeiras 

16.69. Projeções das Receitas e das Despesas 

16.70. Riscos Fiscais. 

16.71. Metas Fiscais Consolidadas. 

16.72. Evolução do Patrimônio Líquido. 

16.73. Alienação de Ativos. 

16.74. Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS. 

16.75. Projeção Atuarial. 

16.76. Renúncia da Receita. 



 

 

16.77. Margem de Expansão. 

16.78. Cadastro de Elaboração da LDO, Seleção da LDO, Fundamento Legal, Programa 
de Governo,  Ação de Governo, Produto e tipo de Ação de Governo, Subação de 
Governo, Classificação Institucional – Orgão/unidade orçamentária, Gerente de 
Programas e Ações de Governo, Indices Econômicos e Transferência Financeira. 

16.79. Cadastro de Alterações Legais/Tramitações Legais. 

16.80. Permitir consultar o orçamento da receita e da despesa da LDO com valor 
orçado atualizado até a data selecionada. 

16.81. Permitir inserir as metas físicas realizadas. 

16.82. Acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica.
  

16.83. Consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, despesa, 
transferência financeira e alteração orçamentária da despesa. 

16.84. Confrontar as receitas e despesas da LDO por fonte e destinação de recursos, 
consolidando uma ou mais entidades e trazendo valor orçado atualizado até a data 
selecionada. 

16.85. Emitir os relatórios gerenciais consolidando uma ou mais entidades e com 
valor orçado atualizado até a data selecionada: 

16.86. Demonstrativo das Receitas. 

16.87. Demonstrativo das Despesas. 

16.88. Programas de Trabalho. 

16.89. Emitir o cadastro das obras que serão executadas no ano da LDO informando 
a entidade responsável pela obra, a descrição, a data de início, o valor previsto, o 
valor de gastos com conservação, o valor em novos projetos e o valor do ano da LDO. 

16.90. Emitir o relatório Demonstrativo de Obras e Conservação do Patrimônio. 

16.91. Emitir relatório: 

16.92. Demonstrativo de Riscos Fiscais. 

16.93. Metas Anuais, Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 
Anterior. 

16.94.  Das Metas Fiscais Atuais Comparadas às Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores. 



 

 

16.95.  Evolução do Patrimônio Líquido, Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos 
com Alienação de Ativos. 

16.96.  Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS. 

16.97.  Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 

16.98. Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carácter Continuado. 

16.99. Estimativa das Receitas, Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ 
Custos. 

16.100. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa de 
Governo. 

16.101. Metas das Ações do Programa de Governo, Proposta de Programa - 
Identificação das Ações. 

16.102. Possuir controle de versão para a LDO com controle de todas as consultas e 
relatórios por versão. 

16.103. As inclusões e alterações realizadas na LDO automatizadas no PPA. 

2.3. LOA - Lei Orçamentária Anual 

16.104. Cadastrar os vínculos para a LOA de acordo com tabela definida pelo 
Tribunal de Contas.  

16.105. Aprovação do Orçamento Geral com Reordenação de Códigos 
Receita/Despesa. 

16.106. Importar dados do PPA /LDO / LOA anterior. 

16.107. Possibilitar o cadastro  e importação da Classificação Institucional/ Programa 
de Governo/ Ação de Governo/ Subação de Governo/ Histórico Padrão/ Pessoa/ 
Identificador de Pessoa/ Controle Limite de Crédito Adicional/ Gastos com Pessoal/ 
Atualização de Relacionamentos, entre outros. 

16.108. Cadastrar a programação da receita e da despesa, possibilitando a 
identificação de cada fonte e destinação de recurso. 

16.109. Cadastro de Despesa, Receita, Desdobramento da Despesa, Cadastro de 
Vários Desdobramentos, Relacionamento entre Origens e Aplicações, 
Relacionamento das Naturezas de Receitas e Despesas do SIOPS com a Entidade, 
Relacionamento das Naturezas de Receitas e Despesas do SIOPE com a Entidade. 

16.110. Permitir importar as receitas e despesas da LOA anterior e da LDO. 

16.111. Permitir informar as receitas da LOA por meio de rateio automático para 



 

 

cada conta de receita e suas respectivas fontes de recursos. 

16.112. Permitir a inclusão de atualização de receitas mantendo o histórico das 
inclusões. 

16.113. Permitir a inclusão de novas naturezas de receita não previstas na LOA. 

16.114. Efetuar os lançamentos contábeis de alteração orçamentária de receita 
automaticamente na contabilidade. 

16.115. Consultar o orçamento de receita e despesa da LOA com valor orçado 
atualizado até a data selecionada, consolidando uma ou mais entidades.  

16.116. Cadastrar as despesas que compõem o orçamento, com identificação do 
elemento de despesa, destinação de recursos e valores. 

16.117. Permitir nas alterações orçamentárias, adicionar diversas dotações e 
subtrair de diversas fontes para uma mesma Lei ou decreto. 

16.118. Acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem 
cronológica. 

16.119. Permitir para cada alteração orçamentária de despesa, a visualização de 
seus respectivos lançamentos contábeis. 

16.120. Gerenciar as dotações constantes no orçamento do Consórcio decorrentes 
de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. 

16.121. Cadastro de Alterações Orçamentárias / Fundamento Legal. 

16.122. Anulação Externa/ Estorno de Anulação Externa. 

16.123. Transposição / Estorno de Transposição. 

16.124. Gerar Cronograma de Desembolso Mensal. 

16.125. Gerar Programação Financeira da Receita. 

16.126. Cadastro de Transferências Financeiras e Programação das Transferências 
Financeiras. 

16.127. Consultar saldo do Cronograma de Desembolso, Razão da Despesa, Saldo da 
Despesa, Limite de Créditos Adicionais, Razão da Receita, Saldo da Receita. 

16.128. Consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, 
despesa, transferência financeira e alteração orçamentária. 

16.129. Disponibilizar no início do exercício, o orçamento aprovado para a execução. 



 

 

16.130. Mostrar alteração orçamentária, demonstrando os valores de receita, 
despesa, transferência financeira e os dados da Lei que o aprovou. 

16.131. Permitir cadastrar o cronograma mensal de desembolso por entidade. 

16.132. Permitir cadastrar o valor mensal das metas de arrecadação por entidade. 

16.133. Permitir que o usuário gerencie os códigos reduzidos para as contas de 
receita orçamentária e consignação. 

16.134. Possuir rotina de solicitação de alteração orçamentária onde são informados 
os dados da alteração para envio ao legislativo e posteriormente os mesmos são 
incluídos no sistema sem a necessidade de redigitação.  

16.135. Possuir consistência de dados para o PPA, LDO e LOA que identifique 
possíveis inconsistências na elaboração dos mesmos. 

16.136. Possuir cronograma de desembolso por fonte de recursos e por mês com 
geração de relatório 

16.137. Possuir cadastro das metas de arrecadação por fonte de recursos e por mês 
com geração de relatório. 

16.138. Emitir relatórios: 

16.139. Razão da Despesa. 

16.140. Balancete da Despesa. 

16.141. Relação da Despesa. 

16.142. Saldo da Despesa. 

16.143. Resumo da Despesa Orçamentária. 

16.144. Suplementações e Reduções. 

16.145. Controle da Despesa por Órgão. 

16.146. Decreto Orçamentário. 

16.147. Razão da Despesa Fixada. 

16.148. Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias. 

16.149. Demonstrativo da Despesa por Programa de Governo. 

16.150. Balancete do Desdobramento da Despesa. 

16.151. Relação do Desdobramento da Despesa. 



 

 

16.152. Resumo do Desdobramento da Despesa. 

16.153. Programas Governamentais. 

16.154. Razão da Receita. 

16.155. Balancete da Receita. 

16.156. Relação da Receita. 

16.157. Razão da Receita Orçada. 

16.158. Dedução da Receita. 

16.159. Balancete por Fonte de Recursos. 

16.160. Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos. 

16.161. Execução Orçamentária Bimestral. 

16.162. Síntese da Execução Orçamentária. 

16.163. Demonstrativo Do Excesso de Arrecadação. 

16.164. Evolução da Despesa Orçamentária. 

16.165. Evolução da Receita Orçamentária. 

16.166. Evolução da Despesa por Órgão. 

16.167. Evolução da Despesa por Categoria. 

16.168. Conferência das Origens e Aplicações dos Recursos. 

16.169. Relatório Comparativo das Peças do Planejamento. 

16.170. Demonstração da Receita e Despesa. 

16.171. Receita Segundo as Naturezas. 

16.172. Despesa Segundo as Naturezas. 

16.173. Programa de Trabalho. 

16.174. Programa de Trabalho de Governo. 

16.175. Demonstrativo da Despesa Conforme Vínculo. 

16.176. Demonstrativo da Despesa por Funções. 

16.177. Detalhamento do Programa de Trabalho. 



 

 

16.178. Sumário Geral da Receita e da Despesa. 

16.179. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD. 

16.180. Plano de Aplicação. 

16.181. Demonstrativo por Natureza da Despesa. 

16.182. Demonstrativo por Natureza da Receita por Fonte de Recursos. 

16.183. Estudos e Estimativas das Receitas. 

16.184. Programação Financeira da Receita Mensal, Programação Financeira da 
Receita Analítica, Programação Financeira da Receita Bimestral. 

16.185.  Cronograma de Desembolso Mensal, Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso. 

16.186. Importação de relacionamentos de despesas e receitas para a LOA dos anos 
anteriores; 

16.187. Os cadastros e relatórios dos módulos PPA – LDO – LOA deverão estar em 
conformidade com as exigências e normas do TCE-PR, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei Federal 4.320/1964, Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica do Munícipio e 
demais alterações e legislações necessárias. 

16.188. Relatório comparativo do exercício e nos 3 últimos exercícios de receitas 
previstas e arrecadadas em cada ano por tributo e fonte de recursos bruto e com 
deduções (mensal e anual); 

16.189. Relatório comparativo no exercício e nos 3 últimos exercícios das despesas 
fixadas com as realizadas por categoria econômica, por órgão e unidade 
orçamentária e fonte de recursos, gerar por natureza, categoria, elemento da 
despesa, ação e fonte de recursos; 

16.190. Relatório de receitas e Deduções: comparativo do previsto com o 
arrecadado por receita/fonte de recursos/categoria, no ano e comparativo com anos 
anteriores; 

16.191. Relatório comparativo resumido por fonte de recursos das receitas previsto 
x arrecadado mensal e anual; 

16.192. Relatório comparativo resumido por fonte de recursos das despesas fixada 
x realizada mensal e anual; 

16.193. Emitir relatório das despesas por fonte de recursos, por ação, natureza, por 
órgão, comparativo previsto x realizado; 

16.194. Relatório Folha de pagamento previsto x realizado por secretaria e fonte de 



 

 

recursos/categoria econômica/natureza/elemento da despesa; 

16.195.  Comparativo por fonte de recursos entre PPA - LOA - LDO previsto; 

16.196. Relatório comparativo previsto x realizado por ação, por natureza/elemento 
e fonte de recursos; 

16.197. Relatório das Ações com justificativa geradas por secretaria e órgão unidade 
orçamentária, 

16.198. Relatório dos programas com descrição gerado por órgão; 

16.199. Relatório das ações validadas gerar com indicadores por ano, com 
detalhamento; 

16.200. Gerar os decretos orçamentários automaticamente conforme normas para 
publicação. 

16.201. Gerar projetos de Lei das alterações orçamentárias e do PPA, LDO e LOA. 

16.202. Módulo de CONTABILIDADE PÚBLICA 

16.203. Permitir controlar o cadastro de contas em formato de plano de contas 
único, onde alterações, exclusões e inclusões no plano devem ser visualizadas por 
todas as entidades conforme legislação vigente o plano de contas aplicadas ao setor 
público e plano de contas definidos pelo TCE/PR. 

16.204. Utilizar rotina de eventos para todas as rotinas existentes no sistema, 
permitindo a visualização dos lançamentos contábeis efetuados trazendo histórico 
padrão para cada evento utilizado. 

16.205. Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível 
de desdobramento do Plano de Contas, lançamentos definidos conforme manual de 
contabilidade aplicada ao setor público. 

16.206. Permitir o gerenciamento das notas de despesa extra orçamentárias e dos 
seus estornos. 

16.207. Permitir o cadastro e gerenciamento de convênios e subvenções sociais, 
publicando-os automaticamente no Portal da Transparência. 

16.208. Permitir o gerenciamento da dívida fundada, e dos precatórios permitindo 
que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento. 

16.209. Permitir a inclusão de prestação de contas de recursos antecipados, com 
visualização dos lançamentos contábeis efetuados e emissão do balancete de 
prestação de contas. E a inserção de notas das despesas da prestação de contas. 

16.210. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais 



 

 

divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em 
lançamentos contábeis já efetuados. 

16.211. Possuir consulta unificada dos lançamentos contábeis efetuados nas 
diversas rotinas do sistema, por fonte de recurso definida. 

16.212. Possuir consulta dos saldos das contas contábeis e dos saldos por vínculo de 
recursos de cada conta, demonstrando os valores mês a mês. 

16.213. Elaborar o balancete mensal e o balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, 
Lei Complementar 101/00 – LRF e Resolução do Tribunal de Contas, todos os anexos 
da 4320 conforme definição do demonstrativo fiscal do Tesouro Nacional. 

16.214. Permitir a consolidação do balancete da administração direta e indireta. 

16.215. Permitir a emissão de DARF/PASEP/GPS e impressão de recibo de IRRF e 
ISSQN. 

16.216. Emitir “razões analíticos” de todas as contas integrantes dos Sistemas 
Financeiro, Patrimonial e de Controle. 

16.217. Emitir Livro Razão e Livro Diário com termo de abertura e encerramento. 

16.218. Emitir relatório das notas extra orçamentárias emitidas, estornadas e pagas, 
consolidando por entidade. 

16.219. Emitir relatório da posição dos precatórios. 

16.220. Permitir o gerenciamento e prestação de contas dos consórcios. 

16.221. Emitir Balancete Analítico por Fonte, que lista as contas do balancete 
demonstrando a fonte de recursos, com opção de resumir por vínculo e selecionar 
conta, fonte de recursos e indicador de superávit. 

16.222. Emitir Balancete por Fonte de Recursos SIM AM, que deve demonstrar a 
receita e a despesa por fonte de acordo com layout do SIM AM. 

16.223. Possuir integração com o sistema de Patrimônio efetuando 
automaticamente na contabilidade os lançamentos de movimentação dos bens, bem 
como os lançamentos de depreciação, exaustão e amortização. 

16.224. Possuir integração com o almoxarifado efetuando automaticamente na 
contabilidade os lançamentos de movimentação dos estoques. 

16.225. Possuir integração com o sistema tributário lançando automaticamente na 
contabilidade os valores de correção, multas, juros, cancelamentos, inscrições e 
provisão para perdas de dívida ativa tributária e não tributária mantendo assim a 
integridade entre o sistema contábil e o sistema tributário. 



 

 

16.226. Integração com o sistema de Gestão de Pessoal, integrando a folha com suas 
devidas provisões e lançamentos conforme Manual Aplicado a Contabilidade Pública 
versão atualizada. 

16.227. Permitir inserir notas explicativas nas demonstrações contábeis. 

16.228. Integrar qualquer sistema/módulo que forneça informações para registro 
contábil. 

16.229. Atender às exigências da Receita Federal do Brasil, relativas ao SPED 
(Sistema Público de Escrituração digital na emissão dos arquivos EFD e ECF). O 
arquivo da EFD-Contribuições e de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deverão ser 
validados, assinados digitalmente e transmitidos, via internet, ao ambiente SPED, 
conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.252 de 01 de Março de 2012. 

2.4. Encerramento e Abertura do Exercício: 

16.230. Gerar automaticamente os lançamentos de abertura do orçamento anual 
demonstrando na rotina o total a ser lançado de receita e de despesa. 

16.231. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que 
o anterior ainda não esteja encerrado.  

16.232. Possuir rotina na abertura do exercício para informar os valores de superávit 
na fonte de recurso correta, para cada conta bancária. 

16.233. Efetuar antes do encerramento uma consistência da base de dados com 
emissão de relatório de inconsistências. 

16.234. Permitir a anulação de “empenhos estimativos” para que os mesmos não 
sejam inscritos em restos a pagar. 

16.235. Possuir no encerramento do exercício, rotina que possibilite o cancelamento 
e cópia para o exercício seguinte das programações de pagamento (borderôs) que 
estão em aberto ou aguardando retorno do banco. Efetuando os lançamentos das 
regras definidas pelo TCE/PR. 

16.236. Efetuar a inscrição dos restos a pagar individualmente para os empenhos do 
exercício que serão inscritos e para os restos de exercícios anteriores, demonstrando 
quais os valores processados e não processados. 

16.237. Efetuar o encerramento do exercício em etapas, permitindo ao usuário o 
acompanhamento e a conferência dos valores a cada etapa.    

16.238. Efetuar os lançamentos contábeis de encerramento do exercício 
automaticamente, conforme regras definidas pelo TCE/PR. 

16.239. Permitir a cópia das notas extra orçamentárias a pagar para o exercício 



 

 

seguinte. 

16.240. Permitir desfazer a movimentação do encerramento do exercício, da 
inscrição dos restos a pagar e das notas extra orçamentárias separadamente. 

16.241. Permitir a transferência dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no 
encerramento do exercício. 

16.242. Gerar a MSC a ser enviado para o SICONFI conforme layout definido pelo 
Tesouro Nacional obedecendo a taxonomia definida. 

16.243. Efetuar a contabilização de conta corrente por fonte de recurso. 

16.244. Permitir consulta de conta corrente por fonte para MSC. 

2.5. Gestão do Orçamento 

16.245. Permitir o controle das cotas de despesa para o orçamento por entidade. 

16.246. Permitir a configuração do controle das cotas para os períodos: bimestral, 
trimestral e semestral. 

16.247. Possuir rotina de gerenciamento das cotas de despesa que demonstre os 
valores do orçamento, bem como os definidos para cada período e os saldos 
atualizados por dotação. 

16.248. Permitir calcular os valores das cotas com base nos valores:  

16.249. Realizados no ano anterior, onde o sistema calcula os valores mês a mês de 
acordo com o executado no ano anterior. 

16.250. Realizados nos últimos três anos, onde o sistema calcula os valores mês a 
mês de acordo com o executado nos últimos três anos. 

16.251. Dividindo o valor orçado por 12 meses. 

16.252. Não permitir informar valores para cotas em meses contabilmente fechados. 

16.253. Permitir remover os valores de cotas não utilizadas em meses já fechados e 
distribuí-las em meses abertos. 

16.254. Permitir transferir valores de uma dotação para outra para controle 
gerencial. 

16.255. Não permitir a emissão da ordem de compras para dotações sem saldo de 
cotas disponível.  

16.256. Não permitir a emissão de empenho sem saldo de cotas disponível. 

16.257. Possuir relatório de acompanhamento das cotas de despesa para 



 

 

acompanhamento dos valores. 

16.258. Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas 
as três fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento com a escrituração 
contábil automática. 

16.259. Permitir para o empenho da despesa, cadastrar histórico padrão e utilizar 
históricos com texto livre. 

16.260. Permitir que cada entidade faça a emissão de seus empenhos, restringindo 
o usuário de utilizar dotações orçadas para outras entidades. 

16.261. Permitir o gerenciamento de empenhos globais, estimativos e ordinários. 

16.262. Possibilitar o registro de subempenhos sobre o empenho Global e 
Estimativo. 

16.263. Na emissão do empenho ter um campo onde informado qualquer parte da 
dotação, o sistema mostre uma consulta filtrando todas as dotações que contém 
aquela informação. 

16.264. Na rotina de empenho, permitir a visualização do “saldo da dotação” 
atualizado até a data de emissão do empenho e também até a data atual, não 
permitindo em nenhuma das duas situações que o valor do empenho seja superior 
ao saldo da dotação. 

16.265. Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não 
permitindo bloquear ou empenhar sem que exista saldo disponível. 

16.266. Possibilitar a distinção de contribuinte autônomo/MEI objetivando geração 
de arquivo para SEFIP. 

16.267. Nos empenhos globais permitir que seja informado o número e ano de 
contrato. 

16.268. Permitir empenhar bem como apropriar mês a mês despesas com 
assinaturas e seguros, mantendo controle das mesmas. 

16.269. Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no sistema de 
controle nos empenhos que gerem adiantamento de valores e o respectivo 
lançamento de baixa, quando da prestação de contas. 

16.270. Permitir a visualização de todos os campos do empenho tanto na alteração 
quanto na visualização. 

16.271. Permitir a alteração da dotação, do valor da dotação, e do credor antes da 
liquidação do empenho e encerramento do mês. 



 

 

16.272. Permitir o estorno parcial ou total do empenho, informando o motivo da 
anulação e permitir emissão da nota de estorno. 

16.273. Permitir o cancelamento do estorno de empenho. 

16.274. Permitir emitir prévia e geração automática de empenhos da folha de 
pagamento. 

16.275. Permitir o empenhamento automático da folha por Centro de Custo, por 
Grupo de Centro de Custo, por Grupo de Empenho e por Regime. 

16.276. Possuir rotina integrada com a folha de pagamento para lançamentos das 
provisões de férias e 13º salário bem como de seus encargos. 

16.277. Permitir o empenhamento automático das ordens de compra geradas pelo 
departamento de compras. 

16.278. No estorno de empenhos gerados através de ordens de compra, permitir 
estornar também os itens da ordem. 

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

16.280. Permitir o gerenciamento dos restos a pagar, permitindo consultar o valor 
empenhado, liquidado e pago. 

16.281. Permitir o cancelamento de restos a pagar demonstrando no momento do 
cancelamento o valor processado e não processado. 

16.282. Permitir efetuar liquidação sobre empenho global. 

16.283. Permitir informar as retenções nas liquidações nos casos em que se aplicam. 

16.284. Gerar automaticamente as notas de despesa extra orçamentária para as 
retenções que são passíveis de recolhimento na liquidação do empenho de despesa. 

16.285. Permitir gerenciamento da despesa não empenhada 

16.286. Permitir informar um ou vários documentos fiscais na liquidação do 
empenho. Anexar documento na liquidação. 

16.287. Validar na liquidação a emissão documento fiscal duplicado para mesmo 
fornecedor. 

16.288. Permitir na liquidação do empenho, ao informar as notas fiscais que 
compõem a liquidação, o cadastramento dos itens da lista de serviços em 
conformidade com a LC116/2003, possibilitando que o Consórcio realize a declaração 
de serviços tomados sem a necessidade de redigitação das informações. 



 

 

16.289. Permitir liquidar todos os empenhos provenientes da folha de pagamento 
gerados num determinado período de uma única vez. Fazer a liquidação dos 
empenhos de folha na integração com o sistema de gerenciamento da folha. 

16.290. Permitir estorno total ou parcial tanto do saldo da liquidação quanto do 
valor das retenções, possibilitando a substituição ou alteração dos documentos 
fiscais. 

16.291. Efetuar automaticamente os lançamentos contábeis na emissão de 
empenho, estorno de empenho, liquidação, estorno de liquidação e cancelamento 
de restos a pagar. Conforme Manual da Contabilidade Pública da versão atualizada. 

16.292. Emitir nota de empenho, nota de estorno de empenho, nota de liquidação e 
nota de estorno de liquidação. 

16.293. Permitir que, nas rotinas de Empenhos, Restos a Pagar e liquidação de 
empenho seja possível anexar documentos de forma digitalizada. 

16.294. Permitir na emissão do empenho, na liquidação e no pagamento a validação 
da existência de débitos do credor com a entidade. 

16.295. Permitir na emissão do empenho a validação da data de vencimento 
certidões negativas apresentadas na licitação.  

16.296. Permitir na emissão do empenho o controle dos valores empenhados, sem 
licitação, por credor e permitir o bloqueio da emissão do empenho se desejado. 

16.297. Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, por valor e por percentual 
(%), efetuando os respectivos lançamentos contábeis objetivando atender ao artigo 
9º da Lei Complementar 101/2000 (LRF). 

16.298. Permitir a consulta dos bloqueios de dotação por tipo de modalidade de 
licitação. 

16.299. Permitir o controle de superávit financeiro por fonte de recursos 
demonstrando para cada fonte, os valores já utilizados e o saldo disponível para 
suplementação. 

16.300. Permitir o gerenciamento das multas de trânsito, identificando o infrator, o 
valor da multa, os ressarcimentos já efetuados, bem como os lançamentos contábeis 
de controle. 

16.301. Possuir consulta de empenhos por contrato e empenhos por convênio. 

16.302. Possuir consulta de excesso de arrecadação por conta de receita e por fonte 
de recursos. 

16.303. Permitir a emissão de relatórios de empenhos emitidos, liquidados e pagos 



 

 

consolidando por entidade. 

16.304. Permitir a emissão de relatórios de empenhos emitidos, liquidados e pagos 
por credor, agrupando por secretarias e fonte de recursos. 

16.305. Permitir a emissão de relatórios de restos a pagar inscritos, processados e 
pagos consolidando por entidade. 

16.306. Permitir gerar relatórios de reserva e dos saldos disponíveis das dotações. 

16.307. Permitir a emissão dos relatórios de execução da LOA consolidando por 
entidade: 

16.308. Anexo 01 - Demonstr. Rec. e Desp. Cat. Econômicas. 

16.309. Alínea 1 - Receita (Fonte) Despesa (Função). 

16.310. Anexo 02 - Despesa Categoria Econômica (Elemento). 

16.311. Anexo 02 - Despesa Categoria Econômica (Ação). 

16.312. Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão). 

16.313. Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica (Órgão Unidade.). 

16.314. Anexo 02 - Despesas Por Unidade Orçamentária Seg. Cat. Econ. 

16.315. Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. 

16.316. Anexo 07 - Programa de Trabalho (Func/Sub/Pro/Ativ). 

16.317. Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Prog. e Vinc. 

16.318. Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função. 

16.319. Permitir emissão de relatório consolidado do quadro de detalhamento da 
despesa. 

16.320. Possuir relatório da programação mensal das metas de arrecadação 
comparando o previsto com o arrecadado e possibilitando a emissão consolidada. 

16.321. Possuir relatório de programação das cotas de despesa comparando o 
previsto com o executado, permitindo o acompanhamento do cronograma de 
desembolso das despesas conforme artigo 9º da Lei 101/2000. 

16.322. Possuir os seguintes relatórios com gráficos comparativos para 
apresentação em audiências públicas: 

16.323. Amortização da Dívida. 



 

 

16.324. Avaliação das Metas de Resultado Nominal. 

16.325. Avaliação das Metas do Resultado Primário. 

16.326. Avaliação dos Gastos com Pessoal. 

16.327. Comparativo de receita e despesa. 

16.328. Avaliação das Metas de Arrecadação. 

16.329. Confronto Arrecadação x Desembolso. 

16.330. Demonstrativo das Transferências Financeiras. 

16.331. Demonstrativo Metas Investimento. 

16.332. Renúncia de Receita. 

16.333. Layout definido pelo Demonstrativo Fiscal do Tesouro Nacional versão 
atualizada. 

16.334. Possuir controle dos serviços solicitados ao  Consórcio.  

16.335. O cadastro de serviços deve conter o tipo de serviço, o responsável, o 
solicitante, o endereço e a descrição do serviço a ser realizado. 

16.336. O serviço solicitado deve possuir mecanismo de avaliação indicando se ele 
está pendente ou realizado, bem como quem e quando o mesmo foi executado. 

16.337. Sistema deve permitir a impressão da solicitação do serviço bem como 
emitir relatórios de todos os serviços incluídos. 

16.338. Possuir rotina de requisição contábil integrada ao sistema de Processo 
Digital que permita solicitar valores de adiantamentos e diárias. 

16.339. Permitir que na requisição contábil, o processo tramite de acordo com 
roteiro pré-estabelecido. 

16.340. Permitir que após aprovada a requisição de diária e/ou adiantamento, o 
sistema emita automaticamente o empenho de despesa. 

16.341. Não permitir empenho de processos licitatórios fora de vigência. 

16.342. Validar, na liquidação, a chave de acesso do documento fiscal para que não 
permita lançar notas canceladas e/ou não autorizadas na Receita Federal/Sefaz. 

16.343. Consistir chave eletrônica da nota fiscal, aceitando apenas caracteres 
numéricos e com 44 posições para, exceto nos casos de Nota Fiscal Avulsa e Nota 
Fiscal de serviço. 



 

 

16.344. Módulo de EXECUÇÃO FINANCEIRA  

16.345. Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização 
automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.  

16.346. Permitir a informação de uma ou mais fontes de recursos para as contas 
bancárias. 

16.347. Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente tendo 
como contrapartida uma única conta bancária. Integração com o Sistema de 
Arrecadação Municipal. 

16.348. Permitir a informação da fonte de recurso no momento do lançamento da 
receita, para os casos em que não há rateio de percentual entre as fontes. 

16.349. Permitir o cadastramento das deduções de receita utilizando rubricas 
redutoras, conforme Manual de Procedimentos Contábeis Orçamentários da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

16.350. Permitir a inclusão de vários tipos de dedução de receita orçamentária 
simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária. 

16.351. Permitir incluir receitas extra orçamentárias identificando a fonte de 
recursos. 

16.352. Efetuar os lançamentos contábeis de receitas, dedução de receitas e receita 
extra orçamentária automaticamente. 

16.353. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada receita, dedução 
de receita e receita extra orçamentária os lançamentos contábeis, permitindo 
estorná-los fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno e 
mantendo registro da situação. 

16.354. Permitir efetuar os lançamentos de movimentação bancária (depósitos, 
transferências, resgates e aplicações), informando as fontes/destinações de recursos. 

16.355. Controlar os saldos por conta bancária, e por fonte/destinação de recursos 
no momento dos lançamentos das suas movimentações (depósitos, transferências, 
resgates e aplicações).  

16.356. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações bancárias 
automaticamente. 

16.357. Permitir consultar para cada movimentação bancária incluída, os 
lançamentos contábeis, e para cada lançamento, permitir o seu estorno, fazendo 
automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da 
situação. 



 

 

16.358. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da 
Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência 
(Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. 

16.359. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os 
lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo 
automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da 
situação. 

16.360. Permitir o controle de diárias, permitindo incluir o funcionário/servidor, 
objetivo, destino, período, valor concedido, empenho da despesa e a Lei que autoriza 
a concessão de diárias. 

16.361. Permitir que os dados das diárias estejam disponíveis no portal da 
transparência assim que forem incluídos. 

16.362. Permitir criação de um lote com diversas liquidações e notas extras para 
pagamento posterior, definindo a data de vencimento, podendo ser pago através da 
rotina de pagamento ou envio/baixa de borderô. 

16.363. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, 
bem como o saldo por fonte/destinação de recursos. 

16.364. Permitir incluir no mesmo lote de pagamento, empenhos, restos a pagar e 
notas extra orçamentárias. 

16.365. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, 
visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica. 

16.366. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a 
diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo 
tratamento para os pagamentos individuais. 

16.367. Durante a emissão de borderôs, nos casos em que o credor possuir mais de 
uma conta bancária cadastrada, identificar qual a conta bancária está como padrão 
em seu cadastro. 

16.368. Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de 
pagamento automática pelo software. 

16.369. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do 
banco. 

16.370. Permitir efetuar a baixa dos registros no sistema na geração do borderô. 

16.371. Permitir agrupar os pagamentos por credor na geração do borderô. 

16.372. Permitir efetuar o pagamento do borderô de forma manual quando 



 

 

desejado. 

16.373. Permitir gerar borderô das transferências financeiras realizadas entre as 
entidades. 

16.374. Permitir gerar borderô das movimentações bancárias da entidade 

16.375. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os 
pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis 
automaticamente nas respectivas contas contábeis. 

16.376. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, 
destinação/ fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar 
simultaneamente os registros mostrados. 

16.377. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extra orçamentárias geradas 
através de retenção efetuada na liquidação. 

16.378. Permitir no momento do pagamento, informar o número da parcela do 
convênio que está sendo paga. 

16.379. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de 
vencimento. 

16.380. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou 
parciais de pagamentos. 

16.381. Permitir consultar para cada pagamento incluído, os lançamentos contábeis 
realizados; permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos 
contábeis de estorno. 

16.382. Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, 
despesa extra orçamentária e de empenhos. 

16.383. Permitir a emissão de nota de estorno de pagamento. 

16.384. Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os 
lançamentos contábeis e movimentação bancária numa única tela. 

16.385. Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX 
para a conciliação bancária. 

16.386. Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos 
contábeis quanto para os registros do extrato. 

16.387. Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto 
para os lançamentos contábeis. 

16.388. Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos 



 

 

mesmos e permitindo conciliar com um ou vários registros do extrato. 

16.389. Permitir a conciliação de forma parcial. À medida que os valores vão sendo 
conciliados deverão ser ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando 
a conferência dos valores que ainda não foram conciliados.  

16.390. Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores. 

16.391. Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na 
localização dos valores: data, descrição, valor, controle de lançamento. 

16.392. Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos 
lançamentos contábeis quanto no lado do extrato bancário.  

16.393. Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação. 

16.394. Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária. 

16.395. Permitir controle das operações financeiras, por período, impedindo o 
usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros.  

16.396. Imprimir recibo das ordens de pagamento. 

16.397. Permitir consultar as aplicações financeiras, os resgates de aplicação, as 
transferências bancárias e os depósitos efetuados. 

16.398. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, 
e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os 
lançamentos contábeis de estorno.  

16.399. Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar por unidade 
orçamentária. 

16.400. Possuir controle de assinaturas para envio de borderô ao banco. Sem as 
autorizações necessárias o sistema deve bloquear a geração e envio do borderô ao 
banco. 

16.401. Emitir relatório dos pagamentos efetuados com cheque. 

16.402. Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas. 

16.403. Emitir relatório de disponibilidade de caixa por fonte de recursos. 

16.404. Emitir relatório de programação de pagamentos onde conste as 
programações por situação: aberta, aguardando retorno do banco, pago por retorno 
do banco, pago pelo assistente, borderô cancelado, em liberação, liberado, não 
liberado, cancelado no encerramento. 

16.405. Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos 



 

 

empenhos e dos restos a pagar na mesma opção. 

16.406. Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática 
os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas.  

16.407. Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores 
antes de efetuar a integração, bem como a emissão de relatório de críticas caso haja 
inconsistências ou falta de configurações nas receitas. 

16.408. Possuir integração com o tributário para fazer automaticamente os 
lançamentos de dívida ativa (inscrição, correção, baixas) bem como os valores dos 
créditos do exercício. 

16.409. Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida 
antecipadamente com o sistema tributário. 

16.410. Módulo de PRESTAÇÃO DE CONTAS 

16.411. Emitir os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária de acordo com a 
Portaria da STN vigente para o período de emissão, conforme demonstrativo Fiscal 
Versão atualizada STN: 

16.412. Anexo I - Balanço Orçamentário. 

16.413. Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função / Subfunção. 

16.414. Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. 

16.415. Anexo IV - Demonstrativo do Resultado Nominal. 

16.416. Anexo V - Demonstrativo do Resultado Primário - Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

16.417. Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão. 

16.418. Anexo VII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE. 

16.419. Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas 
de Capital. 

16.420. Anexo IX - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores. 

16.421. Anexo X - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 
Recursos. 

16.422. Anexo XII - Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas 
Próprias com Ações de Saúde. 



 

 

16.423. Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas. 

16.424. Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária. 

16.425. Emitir os relatórios de Gestão Fiscal de acordo com a Portaria da STN vigente 
para o período de emissão, conforme demonstrativo Fiscal Versão atualizada STN: 

16.426. Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal. 

16.427. Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – DCL. 

16.428. Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores. 

16.429. Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito. 

16.430. Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa. 

16.431. Anexo VI - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal. 

16.432. Emitir os relatórios Anuais Obrigatórios consolidando por entidade, período 
de emissão conforme demonstrativo Fiscal Versão atualizada STN: 

16.433. Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada com Arrecadada (Lei 4320/64). 

16.434. Anexo 11- Comp. Desp. Autorizada c/ Realizada. 

16.435. Anexo 12 - Balanço Orçamentário (Lei 4320/64). 

16.436. Anexo 13 - Balanço Financeiro (Lei 4320/64art.103). 

16.437. Anexo 14 - Balanço Patrimonial (Lei4320/64 art.105). 

16.438. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei 4320/64). 

16.439. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4320/64). 

16.440. Anexo 18 – Demonstrativo de Fluxos de Caixa. 

16.441. Anexo 19 – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido. 

16.442. Emitir relatórios de acompanhamento da programação financeira em 
atendimento aos Artigos 8º ao 13º da LRF: 

16.443. Cronograma de Desembolso - Por Modalidade. 

16.444. Cronograma de Desembolso - por Órgão e Unidade. 

16.445. Meta do Resultado Primário. 

16.446. Metas Arrecadação de Receita. 



 

 

16.447. Programação Financeira da Receita. 

16.448. Receitas por Destinação de Recursos. 

16.449. Emitir os relatórios com as informações para SIOPS. 

16.450. Emitir relatório de Notificação de Recebimento de Recursos em 
atendimento a LEI 9452/97. 

16.451. Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos 
Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. 

16.452. Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a serem 
corrigidas no software antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado 
- TCE. 

16.453. Possuir os relatórios para auxiliar o preenchimento do SICONFI, conforme 
abaixo, gerar o arquivo da importação para o preenchimento do SICONFI: 

16.454. Balanço Patrimonial. 

16.455. Receitas Orçamentárias 

16.456. Despesa Orçamentária- Por Elemento. 

16.457. Despesa Orçamentária – Por Função/Subfunção. 

16.458. Restos a Pagar – Desp. Orç. Por Elemento. 

16.459. Restos a Pagar – Desp. Orç. Por Função/Subfunção. 

16.460. Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 

16.461. Possuir relatório de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 

16.462. Permitir gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado. 

16.463. Permitir a geração de arquivos para o SIT, SIM AM, SIAP, GFIP, DIRF, ESOCIAL, 
DCTF  e qualquer obrigação acessória, sendo todas elas por CNPJ, 

16.464. Módulo de Custos 

16.465. Permitir cadastrar os objetos de custos.  

16.466. Permitir controle dos objetos de custos em níveis sintéticos e analíticos. 

16.467. Permitir a identificação dos objetos de despesa, para controle dos materiais 
no Almoxarifado. 

16.468. Possuir rotina para relacionamento entre dotação orçamentária e objetos 



 

 

de custo. 

16.469. No relacionamento da dotação orçamentária e objeto de custo, não permitir 
níveis diversos de objeto de custo (sintético/analítico); 

16.470. Possuir rotina para relacionamento entre dotação orçamentária e objetos 
de despesa; 

16.471. Possuir cadastros de custos indiretos. 

16.472. No cadastro de telefones, permitir a identificação de telefones fixos e 
celulares.  

16.473. No cadastro de telefones, permitir a identificação de telefones sem 
bloqueio, bloqueados para ligações para celulares, para interurbanos, e bloqueados 
para celulares e interurbanos. 

16.474. No cadastro de telefones, permitir informar o vínculo para apropriação de 
custos vinculados.  

16.475. No cadastro de energia elétrica possuir campos para informar o 
identificador, descrição detalhada e descrição resumida.  

16.476. No cadastro de energia elétrica permitir informar o vínculo para apropriação 
de custos vinculados. 

16.477. Permitir cadastrar os objetos de custos e o percentual de rateio de cada um 
no cadastro de energia elétrica. 

16.478. No cadastro de água e esgoto possuir campos para informar o identificador, 
descrição detalhada e descrição resumida.  

16.479. No cadastro de energia água e esgoto, permitir informar o vínculo para 
apropriação de custos vinculados.  

16.480. Permitir cadastrar os objetos de custos e o percentual de rateio da cada um 
no cadastro de água e esgoto. 

16.481. Na emissão da ordem de compra de custos diretos deve fazer a chamada da 
tela para realizar a apropriação nos objetos de custos relacionados à dotação 
(Conforme configuração). 

16.482. A apropriação de custos deve ser realizada na ordem de compra ordinária 
ou no parcelamento da Global/Estimativa. 

16.483. Na liquidação do empenho deve ser emitida a Nota de Apropriação para os 
custos diretos. Nesta fase ocorre a apropriação efetiva dos custos diretos. 

16.484. Na Nota de Apropriação deve trazer os objetos de custos e valores 



 

 

apropriados na Ordem de Compra e permitir alteração tanto de valores quanto dos 
objetos de custos. 

16.485. Ter rotina para importar as faturas de telefone, energia elétrica e água 
/esgoto para apropriação dos custos indiretos. 

16.486. Na importação das faturas, em caso de inconsistências (cadastros 
inexistentes, cadastros sem objetos de custos informados) deve haver opção para 
consultar os registros inconsistentes.  

16.487. Permitir a visualização das faturas importadas 

16.488. Na apropriação de custos indiretos deve ser informada a ordem de compra 
e a fatura a ser apropriada. 

16.489. A apropriação de custos indiretos deve realizar a apropriação dos custos de 
telefone, energia elétrica e água/esgoto em rotina única.  

16.490. Deve permitir a apropriação da fatura parcial. Para uma fatura podem existir 
várias ordens de compra. 

16.491. Na apropriação de custos indiretos deve haver controle do valor total da 
fatura, valor apropriado da fatura, valor da ordem de compra, valor apropriado da 
ordem de compra e valor a apropriar da ordem de compra. 

16.492. Na apropriação de custos indiretos deve haver opção para consultar 
somente os cadastros com valor a apropriar.  

16.493. A rotina de apropriação de custos indiretos de energia elétrica e 
água/esgoto já deve trazer os valores da fatura rateados pelos objetos de custos 
informados nos respectivos cadastros, permitindo alterações desses valores.  

16.494. Na emissão da ordem de compra de materiais que vão para o almoxarifado 
deve-se permitir a apropriação nos objetos de despesa. 

16.495. Na requisição ao almoxarifado deve-se permitir informar o objeto de 
despesa e o objeto de custo. 

16.496. Permitir a informação dos saldos iniciais dos objetos de despesa. 

16.497. Possibilitar a emissão de relatório de controle “despesa x custos”, no qual 
deve ser demonstrado o valor da despesa (ordem de compra, empenhado, liquidado) 
e o valor dos custos (apropriado e o saldo a apropriar). 

16.498. Possibilitar a emissão do relatório de controle “despesa x custos” de forma 
analítica, onde devem ser demonstrados o número da ordem de compra, do 
empenho e o nome do fornecedor/credor. 



 

 

16.499. Possibilitar a emissão do relatório de controle “despesa x custos” 
selecionando os objetos de custos desejados. 

16.500. Possibilitar a emissão de relatório de controle “despesa x custos” 
selecionando os elementos de despesa desejados e permitindo informar um título de 
cabeçalho, de forma que o relatório seja personalizado conforme a necessidade. 

16.501. Possibilitar a emissão de relatório de custos de telefone, demonstrado mês 
a mês o valor apropriado de cada telefone por objeto de custo.  

16.502. Possibilitar a emissão de relatório de custos de telefone, permitindo filtrar 
por número de telefone, tipo (Fixo e celular) e exibir a descrição do telefone. 

16.503. Possibilitar a emissão de relatório de custos de energia elétrica, 
demonstrado mês a mês o valor apropriado de cada identificador por objeto de 
custo.  

16.504. Possibilitar a emissão de relatório de custos de água/esgoto, demonstrando 
mês a mês o valor apropriado de cada identificador por objeto de custo.  

16.505. Possibilitar a geração de relatórios gráficos, permitindo a seleção do tipo de 
gráfico (Colunas, Linhas, Pizza e Barras) em 2D ou 3D. 

16.506. Possibilitar a geração de relatórios gráficos, permitindo a demonstração de 
valores ou percentuais.  

16.507. Possibilitar a geração de relatórios gráficos, com a seleção de objetos de 
custos, e a digitação de título de cabeçalho, permitindo assim a personalização do 
relatório conforme a necessidade.  

16.508. Possibilitar a geração de relatórios gráficos, com a seleção de objetos de 
custos sintéticos e a geração dos gráficos considerando os custos analíticos, 
eliminando a necessidade da digitação de muitos registros. 

16.509. Permitir a configuração das chamadas das rotinas de apropriação de forma 
automática, possibilitando a realização das apropriações pelo setor de Custos ou 
pelos setores que realizam a Ordem de Compra. 

SUBSISTEMA de Gestão Administrativa e Patrimonial 

16.510. Módulo de PATRIMÔNIO 

16.511. Permitir cadastrar bens da instituição classificando o seu tipo, pelo menos 
em: móveis e imóveis, com a identificação do bem se adquirido, recebido em doação, 
comodato, permuta e outras incorporações configuráveis pela instituição. 

16.512. Deverá permitir a inclusão de bens patrimoniais proveniente de empenho 
da contabilidade ou de ordem de compra, permitindo a importação dos itens sem a 



 

 

necessidade de redigitação dos produtos, fornecedor, valor e conta contábil. 

16.513. Ao cadastrar o bem, deverá permitir anexação da imagem da nota fiscal de 
compra, para posterior consulta. Esse documento deverá estar indexado no GED 
(gerenciamento eletrônico de documentos) dos processos digitais. 

16.514. Relacionar automaticamente na incorporação do bem a conta contábil (ativo 
permanente) utilizada no empenhamento para que não tenha diferença nos saldos 
das contas entre os módulos do patrimônio com o contábil.  

16.515. Possuir controle do saldo dos itens do empenho ou ordem de compra não 
permitindo incorporar mais de uma vez o mesmo item. 

16.516. Permitir o cadastramento de diversos Tipos de bens além do móvel e do 
imóvel para ser usado no cadastramento dos mesmos. 

16.517. Permitir adicionar no cadastro de bens campos personalizados, de forma 
que o usuário possa modelar a tela do cadastro de acordo com as necessidades da 
instituição. 

16.518. Relacionar o bem imóvel ao cadastro imobiliário, tornando também 
disponíveis as informações geridas nesta base cadastral. 

16.519. Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir do cadastro 
contínuo. 

16.520. Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua 
responsabilidade. 

16.521. Visualizar no cadastro e permitir o controle do estado de conservação, 
exemplo: bom, ótimo, regular. 

16.522. Visualizar no cadastro e permitir o controle da situação em que o bem se 
encontra com relação ao seu estado, exemplo empréstimo, locação, manutenções 
preventivas e corretivas. 

16.523. O sistema deverá possuir através de consulta dos bens patrimoniais, uma 
rotina onde seja possível visualizar todos os bens que já atingiram o valor residual. 

16.524. Permitir consulta aos bens por critérios como código de identificação, 
localização, responsável, código do produto, descrição. 

16.525. Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o 
patrimônio da instituição, permitindo de maneira rápida seu cadastramento, 
classificação, movimentação, localização e baixa. 

16.526. Possuir cadastro de comissões, com indicação do texto jurídico que 
designou, indicação dos membros responsáveis, com o objetivo de realizar registros 



 

 

de reavaliação, depreciação, inventário. 

16.527. Possibilitar o controle da situação e do estado de conservação do bem 
patrimonial através do registro dos inventários realizados. 

16.528. Efetuar atualizações de inventário através de escolhas em grupos, exemplo: 
repartição, responsável, conta contábil, grupo, classe. 

16.529. Permitir através da rotina de inventário de bens, a transferência automática 
do bem quando o mesmo está alocado fisicamente em departamento incorreto. 

16.530. Possibilitar a alimentação do sistema com as informações dos inventários 
dos bens patrimoniais, informando seu estado e localização atual (no momento do 
inventário). 

16.531. Emitir relatórios de inconsistência no momento que o bem estiver com 
status em inventário, desde que não esteja em seu lugar de origem. 

16.532. Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e 
fechamento.  

16.533. Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial, 
seja física, por exemplo: transferência ou financeira: agregação, reavaliação, 
depreciação.  

16.534. Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a 
visualização de todas as movimentações, físicas e financeiras, inventário, anexos 
(fotos e/ou documentos). 

16.535. Permitir consultar e vincular ao cadastro de bens o número do empenho ou 
da ordem de compra. 

16.536. Permitir registrar a depreciação e a reavaliação dos bens individualmente, 
bem como demonstrar um histórico com o valor contábil atual, valor referente a 
alteração, seja ela a menor ou a maior.  

16.537. Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora. 

16.538. Possuir rotina de transferência de bens de uma entidade para outra, 
realizando a baixa automática na entidade de origem e incorporação na entidade de 
destino, sem a necessidade de cadastro manual, possibilitando fazer o estorno da 
transferência entre entidades. 

16.539. Possuir rotinas de reavaliação e depreciação de acordo com as orientações 
das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

16.540. Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem de acordo com a 
necessidade da instituição. 



 

 

16.541. Permitir nas consultas a impressão de relatórios operacionais a partir dos 
dados fornecidos pelo usuário. 

16.542. Possuir emissão de etiquetas com brasão da instituição, número de 
identificação do bem em código de barras, que são utilizadas na gestão patrimonial. 

16.543. Ter integração com os sistemas de Contabilidade Pública, Compras, 
Almoxarifado, Frota e Tributário. 

16.544. Deverá possuir rotina para solicitação de Transferência dos bens 
patrimoniais, disparando notificações para a pessoa responsável, para avisar que 
existem solicitações de transferências pendentes. 

16.545. Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, espécie, 
localização e data de aquisição. 

16.546. Permitir a consulta dos lançamentos contábeis através do gerenciamento do 
bem patrimonial.  

16.547. Permitir a impressão e registro do termo de responsabilidade para bens 
patrimoniais, individuais, setoriais ou por responsável. 

16.548. Permitir a impressão do termo de baixa patrimonial.  

16.549. Possuir rotina de virada mensal, onde deverá efetuar o cálculo automático 
da depreciação, para os bens que estiverem cadastrados com data de início da 
depreciação, dentro do mês corrente. 

16.550. Permitir o estorno da virada mensal, verificando se o mês contábil ainda está 
ativo. 

16.551. Deverá emitir relatórios estatísticos para consulta e gerenciamento das 
informações patrimoniais, permitindo diversos tipos de agrupamento das 
informações. Ex.: Conta Contábil, Tipo do Bem, Responsável e Centro de Custo. 

16.552. Possuir relatório das manutenções previstas e realizadas para os bens 
patrimoniais. 

16.553. Permitir realizar avaliações patrimoniais a partir de fórmulas previamente 
cadastradas, podendo ser editadas pelo próprio usuário. 

16.554. Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens móveis e imóveis 
que compõem o patrimônio, permitindo de maneira rápida, o cadastramento, 
classificação, movimentação, baixa, localização, tombamento, depreciação e a 
realização de inventário dos bens cadastrados. 

16.555. Possibilitar o cadastramento dos bens de maneira a permitir o agrupamento 
e 



 

 

16.556. classificação dos bens com relação às a sua natureza. 

16.557. Possibilitar o lançamento de informações cadastrais de bens próprios, 
locados, em comodato, emprestados e cedidos, constando dados necessários ao 
controle patrimonial, incluindo identificação do local e pessoa responsável pelo bem. 

16.558. Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou 
em conjunto. 

16.559. Permitir efetuar depreciação, amortização ou a redução do valor 
recuperável para toda uma classificação de bens, de maneira automática, conforme 
taxa informada. 

16.560. Possibilitar a emissão de relatório por número, itens, localização, 
departamento, classe, unidade, responsável, tipo e grupo. 

16.561. Possibilitar a emissão de termo de responsabilidade pelos bens, individual 
ou conjunta (departamento, setor). 

16.562. Possibilitar emitir relatórios de inclusão, baixa, reavaliação, transferência, de 
acordo como item ou local. 

16.563. Possibilitar a transferência de bens entre setores e dentro do próprio, 
incluindo um módulo de controle interno de transferências. 

16.564. Codificar os bens permanentes de forma a grupá-los por natureza. 

16.565. Permitir a consulta aos bens através das diversas variáveis atribuídas. 

16.566. Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros 
órgãos. Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens. 

16.567. Realizar inventário, registrando sua abertura e fechamento, bloqueando as 

16.568. movimentações durante a sua realização, e emitir relatórios relacionados. 

16.569. Permitir o registro das comissões de inventários, informando os dados dos 
membros destas comissões. 

16.570. Realizar o controle dos bens enviados para manutenção, classificando esta 
em corretiva ou preventiva. 

16.571. Permitir a inclusão de novos campos no cadastro dos bens, para registro de 
informações adicionais. 

16.572. Permitir a inclusão de imagens no cadastro dos bens, para melhor 
caracterização. 

16.573. Possuir relatórios gerenciais, como a emissão de balancetes, os quais podem 



 

 

ser 

16.574. classificados de acordo com o local, tipo de bem, conta contábil, 
responsável, entre outros. 

16.575. Permitir o registro da baixa dos bens, e sua classificação. 

16.576. Possuir relatórios de controle de gastos de manutenção. 

16.577. Possibilitar a emissão de etiquetas em código de barras para anexar aos 
bens. 

16.578. Emitir relatório para prestação de contas, mensal e anual, da movimentação 
de bens, informando saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual. 

16.579. Possibilitar cadastramento, transferências e baixas em conjunto. 

16.580. Emitir relatório de notas de alienação, seguro, manutenção. 

16.581. Emitir relação geral, de inclusões, baixa, reavaliações, depreciação e 
transferências dos bens, classificados por item, tipo, local, entre outros. 

16.582. Emitir e registrar “termo de responsabilidade”, individual ou coletivo dos 
bens. 

16.583. Permitir o acesso ao cadastro do bem através de qualquer de suas variáveis 
lançadas. 

16.584. Possuir controle de privilégios, podendo ser definidos diferentes níveis de 
acesso. 

16.585. Deverá possibilitar a geração e importação de dados dos módulos, conforme 
layout do SIM AM 2021 e subsequentes, atendendo ao Sistema de Informação 
Municipal – Acompanhamento Mensal (SIM – AM) do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná. 

16.586. Permitir anexar foto do bem. 

16.587. Módulo de ALMOXARIFADO 

16.588. Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, como entrada, 
saída e transferência de materiais, realizando a atualização do estoque de acordo 
com cada movimentação efetuada. 

16.589. Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao 
almoxarifado, anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as 
quantidades disponíveis em estoque. 

16.590. Permitir informar para controle os limites mínimos de saldo físico de 



 

 

estoque. 

16.591. Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas 
de consumo, para poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele 
poderá requisitar ao almoxarifado mensalmente. 

16.592. Permitir consultar as últimas aquisições, com informação do preço das 
últimas compras, para estimativa de custo. 

16.593. Possibilitar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, 
possibilitando a realização do pedido ao Compras por meio de requisição ao 
Compras. 

16.594. Possibilitar integração com o sistema de compras para realização de 
entradas de materiais importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar 
entradas por meio de informações de notas fiscais, acesso ao centro de custos, 
materiais e fornecedores. 

16.595. Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do 
almoxarifado, bem como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos 
para fornecimento de materiais. 

16.596. Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, 
permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo 
não atendido das requisições. 

16.597. Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de 
materiais, através das requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para 
controle do consumo. 

16.598. Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua 
atualização a cada entrada de produto em estoque. 

16.599. Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a 
movimentação, seja de entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou 
produto estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá ocorrer após 
a conclusão do inventário. 

16.600. Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize 
bloqueios por depósito, por produto ou por produto do depósito, a fim de não 
permitir nenhum tipo de movimentação (entrada/saída). 

16.601. Ter a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento 
do estoque, possibilitando ao menos a consulta dos “vencidos” e os “com vencimento 
em 30 dias”. 

16.602. Possuir integração com a contabilidade, para disponibilizar os dados 



 

 

referentes a entradas e saídas de materiais para serem contabilizadas pelo 
departamento de contabilidade. 

16.603. Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, 
mostrando as movimentações por material e período com saldo anterior ao período 
(analítico/sintético). 

16.604. Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por 
produto, nota fiscal e setor. 

16.605. Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoque 
mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período. 

16.606. Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro 
mês a mês por estoque e o resultado final no ano. 

16.607. Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando 
seleção por: almoxarifado/depósito; período; materiais vencidos; materiais a vencer. 

16.608. Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes 
nos diversos almoxarifados/depósitos. 

16.609. Possuir registro do ano e mês, bem como rotina de virada mensal para que 
seja realizada a atualização do mês e ano do almoxarifado. 

16.610. Módulo de FROTAS 

16.611. Permitir gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos, 
máquinas e equipamentos. 

16.612. Manter integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não 
duplicar dados relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como 
integrantes do patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial, a exemplo 
da transferência de centro de custo (setor/departamento) deverão refletir 
imediatamente nos dados destes. 

16.613. Possuir rotina para inclusão de anexos ao cadastro do veículo, onde seja 
possível anexar, fotos, documentos do veículo, multas, pagamentos e demais 
arquivos que sejam pertinentes ao cadastro, no mínimo com as seguintes extensões: 
png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, dwg. 

16.614. Possibilitar a emissão/impressão de autorizações de abastecimento para 
preenchimento manual, ou por uma ordem já cadastrada no sistema. 

16.615. Permitir o cadastramento das autorizações para serviços ou abastecimento. 

16.616. Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço. 



 

 

16.617. Permitir o lançamento de despesas através de um registro referente a 
ordem de compra dispensável ou de licitação. 

16.618. Permitir o controle de troca de pneus possibilitando o lançamento 
automático da despesa. 

16.619. Registrar toda a utilização dos veículos, incluindo o motorista, o setor 
requisitante, o tempo de utilização e a distância percorrida. 

16.620. Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, 
trocas de óleo e de pneu e etc., em dependências próprias ou de terceiros. 

16.621. No cadastro do veículo, possuir consulta a tabela FIPE (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas). 

16.622. Permitir o controle das obrigações dos veículos, como IPVA, seguros e 
licenciamento. 

16.623. Possuir tabela com todos os tipos de infração, conforme CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

16.624. Possuir um gerenciador de multas de trânsito, possibilitando informar a 
cidade da ocorrência da infração, infração de acordo com CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro), motorista, data de vencimento. 

16.625. Possuir uma Consulta de multas, para acesso a qualquer momento pelo 
usuário. 

16.626. Possibilitar o registro de dados referente aos pagamentos da referida multa 
informada. 

16.627. Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e 
chegada e a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para 
preenchimento e acompanhamento. 

16.628. Permitir o agendamento de viagens, serviços e consertos para cada veículo 
da frota. 

16.629. Visualizar todo o histórico do veículo em apenas uma tela, dividida por 
assistente de visualização. 

16.630. Possibilitar consultas para as manutenções e taxas (IPVA, Licenciamento, 
Seguro Obrigatório, Seguro Facultativo), bem como consultar as manutenções 
previstas e realizadas. 

16.631. Permitir o cadastro e a consulta de ocorrências por veículo, informando o 
motorista envolvido, bem como um texto para descrever a ocorrência. 



 

 

16.632. Oferecer à guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e 
saídas dos veículos, bem como consulta dos respectivos registros. 

16.633. Permitir o controle do seguro facultativo do veículo. 

16.634. Possuir rotina de validação da carteira de motorista, que alerte quanto a 
utilização de motoristas com a CNH vencida, bem como não permitir a utilização de 
funcionário como motorista sem que o mesmo possua CNH. 

16.635. Possuir cadastro de motoristas, integrado com o setor de recursos humanos, 
possibilitando definir se o motorista é terceirizado, cadastro da CNH (categoria, 
número e data de validade) 

16.636. Possibilitar controlar se o motorista relacionado à saída de um veículo 
atingiu os 20 pontos necessários para suspensão da CNH. 

16.637. Permitir controlar os veículos por hodômetro, horímetro e sem marcador. 

16.638. Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, 
sendo obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário. 

16.639. Possibilitar trabalhar com privilégio de visualização de veículos por 
repartição, onde o usuário logado poderá somente dar manutenção nos veículos da 
sua repartição. 

16.640. Quando o abastecimento for externo, permitir que o próprio frentista do 
posto através de privilégios no sistema, efetue o lançamento do abastecimento 
mediante apresentação da autorização de abastecimento emitida pelo órgão 
responsável. 

16.641. Possuir cadastro de destinos, para os veículos e máquinas. 

16.642. Permitir o cadastro de períodos de utilização do veículo e máquinas, 
mediante agenda, para registrar obrigações para os veículos. 

16.643. Possuir consulta ao combustível disponível proveniente de licitação. 

16.644. Deverá permitir a consulta dos modelos de veículos. 

16.645. Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: repartição, 
período, veículo e fornecedor. 

16.646. Possuir relatório de processos, onde seja possível imprimir todas as 
informações de um ou diversos veículos, conforme os filtros selecionados no 
momento da impressão. 

16.647. Permitir controlar o consumo de combustível (por tipo) e média por veículo, 
emitindo relatório com o status de consumo: alto, normal, baixo. 



 

 

16.648. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados 
referentes a frota, de acordo com as regras e sistema vigente. 

16.649. Possibilitar o cadastro de veículos e seus dados relevantes por categoria tais 
como: data de aquisição, descrição, RENAVAN, Tabela FIPE estado de conservação, 
fornecedor, espécie do veículo, lotação, ano, cor, tipo de combustível, modelo, 
marca, centro de custo, capacidade do tanque e dados de seguro. 

16.650. O cadastro de fornecedor e materiais deverá ser compartilhado com o 
sistema de compras e contabilidade, sem utilização de rotinas de 
importação/exportação.  

16.651. Possuir cadastro de materiais e serviços compartilhado com o sistema de 
compras e contabilidade, sem utilização de rotinas de importação/exportação. 

16.652. Disponibilizar controle de vencimento dos itens do veículo, emitindo um 
alerta quando houver algum item vencido ou próximo a vencer, bem como 
licenciamento, multa, CNH, apólice de seguros, revisões, manutenções, troca de 
óleos, entre outros, permitindo que o usuário determine com quantos dias de 
antecedência, seja notificado sobre os vencimentos dos itens. 

16.653. Gerenciar todos os gastos do veículo, através de requisições ou ordens de 
Serviço. 

16.654. Identificar os pneus da frota incluindo: data em que o pneu foi colocado no 
veículo, identificação específica para o pneu, posição que o pneu foi colocado no 
veículo. 

16.655. Ter previsão para hodômetro 2 (dois), para os casos de hodômetro zerado, 
iniciando nova contagem e estabelecendo que a quilometragem seja registrada em 
outro campo no sistema de gerenciamento e não na mesma sequência; 

16.656. Emitir requisições a partir do número do empenho da Secretaria (integrado 
a contabilidade) com saldo de combustível total, onde o saldo do empenho diminua 
a partir das requisições emitidas de combustível daquele empenho.  

16.657. Realizar o Bloqueio de emissão de requisições que não tenham saldo no 
empenho.  

16.658. Possibilitar a importação de arquivo posto de terceiro referente aos 
abastecimentos da Frota.  

16.659. Deverá possibilitar a geração e importação de dados dos módulos, conforme 
layout do SIM AM 2021 e subsequentes, atendendo ao Sistema de Informação 
Municipal – Acompanhamento Mensal (SIM – AM) do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, executando na geração validações total ou individual de acordo com 
Layout do TCE-PR, (abertura, diário, Mensal e encerramento) que possibilitem a 



 

 

identificação e correção de erros pelo usuário e indicativos de avisos, possibilitando 
relatórios para impressão e gravação em PDF. 

16.660. Atender regras específicas para inserção de dados do abastecimento e 
exportação, quantidade abastecida em litros por combustível, atendendo o layout do 
Tribunal de Contas em regras específicas como exemplo a exigência de três casas 
decimais depois da vírgula; 

16.661. Possibilitar que o usuário informe o caminho para salvamento do(s) 
arquivo(s) de natureza obrigatória do SIM-AM. 

16.662. Módulo de PROCESSOS DIGITAIS 

2.6. Workflow 

16.663. A solução deve possuir o recurso de workflow integrado, que possibilite 
acesso dos usuários diretamente em fluxogramas e o trâmite dos processos por 
roteiros pré-estabelecidos. 

16.664. Possuir recurso de desenho, configuração e execução do workflow como 
parte do sistema de gestão, com a possibilidade de documentação, execução 
automática de funções e carregamento de formulário/telas integrantes da solução 
através de um gerenciador único, no mesmo SGBD, sem necessidade de acesso ou 
integração com outro sistema. 

16.665. Possibilitar a utilização de funções para realizar a montagem e definição de 
atividades de workflow, as quais podem ser configuradas através de parâmetros 
previamente definidos. As atividades podem ser automáticas ou manuais, sendo: 

16.666. Automaticamente: permitir a execução de funções como tramitação, 
cancelamento e encerramento de processos, envio de e-mail, execução de relatórios 
disponíveis na solução de gestão, aguardo de prazos para execução de etapas do 
processo, lançamento de tributos, verificação de débito pago, geração de autorização 
de requisição ao departamento de compras/almoxarifado, lançamento de férias 
programadas, verificação de obra concluída, entre outros. 

16.667. Manualmente: permitir vincular funções integrantes da solução de gestão 
na atividade que estarão disponíveis para o usuário/cidadão durante a execução do 
workflow, como acesso ao cadastro de pessoas, cadastro imobiliário, cadastro de 
funcionários, cadastro de empenhos, acesso ao cadastro econômico, leis, decretos, 
portarias, inclusão de documentos anexados ao processo, digitalização de 
documentos, entre outros. 

16.668. Permitir adicionar atividades ao desenho do workflow, permitindo as 
seguintes funcionalidades: 

16.669. Definição de título. 



 

 

16.670. Texto de observações/Informações Auxiliares. 

16.671. Definição de cor predominante. 

16.672. Definição se a atividade pode ser retornada, bem como configuração das 
condições de retorno. 

16.673. Definição através do conjunto de funções disponíveis na solução, regras para 
finalização da mesma. As regras de finalização servem para indicar ao processo 
quando determinada atividade está pronta para que este possa avançar. 

16.674. Permitir definir a situação e fase do workflow a cada atividade ou decisão 
realizada ou pendente. 

16.675. Possibilitar a configuração de quais formulários/telas do sistema estarão 
acessíveis nas atividades do workflow, com a possibilidade de definir no mínimo: 

16.676. Título. 

16.677. Regras para que a mesma esteja habilitada, como por exemplo: se o 
processo está deferido ou indeferido em determinada etapa. 

16.678. Inferência de dados através de parâmetros pré-definidos que possibilitem 
alterar o comportamento de acordo com a necessidade de cada workflow. 

16.679. Possibilitar adição de expressão ao workflow, para realização de cálculos e 
expressões aritméticas fazendo uso de funções matemáticas sendo que o resultado 
possa ser utilizado para configurar a execução de outras funções e etapas futuras do 
processo. 

16.680. Conter mecanismos que permitam realizar a homologação de workflow 
onde será realizada a execução prévia de testes. 

16.681. Conter mecanismo para controle de anexação de documentos digitais.  

16.682. Permitir que a anexação de documentos referida no item anterior aconteça 
pela entrada de novos documentos online (integrando-os ao GED). 

16.683. Conter mecanismos que permitam a configuração de formulários de entrada 
de dados que possam ser acionados conforme necessidade em cada atividade 
executada. Os dados informados pelo usuário durante a execução, devem estar 
disponíveis para acesso pelas demais funções do workflow em questão, conforme 
necessidade em atividades e/ou decisões futuras. 

16.684. Possibilitar que os processos gerenciados por workflow sejam tramitados 
em determinado momento para avaliação do requerente ou responsável do 
processo. A função do trâmite deve ser informada nas etapas do workflow e que a 
configuração para tramitação seja por assunto e sub-assunto. 



 

 

2.7. Protocolo Digital 

16.685. Permitir o trâmite de todo o processo em ambiente digital com dispensa do 
trâmite de papéis. 

16.686. Permitir apenas um cadastro de usuário externo no Protocolo Digital por CPF 
e CNPJ. 

16.687. Ao realizar cadastro no protocolo, deverá consultar nas bases do sistema de 
folha de pagamento da Administração direta e indireta, para verificar se o cidadão, 
por meio do número do CPF, é servidor público municipal ativo ou inativo e se for, 
isentar da taxa de protocolo ou outra forma prevista em legislação municipal. 

16.688. Possibilitar a configuração de roteiro interno de cumprimento automático 
para cada assunto, inclusive com a definição de prazo para que cada etapa seja 
realizada. 

16.689. Notificar o requerente, e demais interessados, a cada trâmite processual, 
através de envio de e-mail e permitir a sua interação. 

16.690. Dispor de controle de prazos, de acordo com o definido em roteiro, 
possibilitando que processos pendentes sejam classificados através de cores (prazo 
final ou da etapa atual). 

16.691. Possibilitar a emissão de guia para pagamento de taxas e tarifas 
automaticamente, em padrão bancário, possibilitando configurar para cada assunto 
sua correspondente sub-receita e a verificação automática do pagamento. O 
processo não poderá tramitar sem a confirmação automática do pagamento pelo 
módulo da contabilidade. 

16.692. Possibilidade de gerar novas guias para pagamento de serviços 
complementares ou impossíveis de verificar no momento do protocolo e a verificação 
automática do pagamento. 

16.693. Permitir ao requerente no momento da abertura de processo, utilizando o 
autoatendimento, a visualização dos documentos obrigatórios para cada assunto. 

16.694. A impossibilidade da retirada de qualquer documento anexado e/ou 
documento/despacho realizado. 

16.695. Possibilidade de inclusão para download do requerente, de documentos 
como modelo de requerimentos, entre outros. 

16.696. Possibilidade de campo informativo ao requerente em cada assunto para 
informar e orientar o mesmo, com orientações, leis, primeiro trâmite, entre outros. 

16.697. Possibilitar assinatura eletrônica com a utilização de certificado digital (e-
CPF) na abertura, trâmites, complementos e no encerramento dos Processos. 



 

 

16.698. Dispor de relatórios de gerenciamento por processos, centro de custo, 
assunto, sub assunto, gráficos, etiquetas, Secretarias, setores, requerentes e 
funcionários. 

16.699. Controlar as fases de um processo, desde seu registro até seu arquivamento, 
passando por todos os trâmites necessários, de acordo com as permissões de acesso 
dos usuários cadastrados. 

16.700. Controlar a vinculação de processos por apensamento. 

16.701. Permitir anexar arquivos digitais (pdf, .png, .doc, entre outros) nos 
processos. 

16.702. Na tramitação de processos, enviar notificação ao usuário de destino do 
processo, avisando da ocorrência da movimentação. 

16.703. Permitir a movimentação do processo por centro de custos ou por usuário. 

16.704. Permitir a transferência entre arquivos, após o processo estar arquivado. 

16.705. Permitir emissão de relatórios a partir das telas de Consulta de: Assunto, Sub 
assunto, Documento e Processo. 

16.706. Emitir relatórios estatísticos com opção de agrupamento por: Assunto, Sub 
assunto, Centro de Custo Atual, Requerente, Parecer e Situação. 

16.707. Permitir emissão de comprovante de encerramento. 

16.708. Permitir o cadastro de processos com Requerente anônimo, com a 
possibilidade de informar telefone e/ou e-mail para contato, desde que configurado. 
Permitir desativar esta funcionalidade por decisão da Administração. 

16.709. Permitir emissão de etiquetas personalizadas contendo informações do 
Processo, através dos filtros: Número, Ano, Assunto, Sub-assunto, Nome do 
requerente, Data e Situação do Processo. 

16.710. Permitir receber os processos coletivamente, não necessitando receber um 
a um. 

16.711. Permitir movimentar vários processos em lote, com a possibilidade de 
informar pareceres diferentes para cada um dos processos. 

16.712. Permitir arquivar vários processos de uma única vez. 

16.713. Na abertura do processo, permitir especificar a finalidade do processo: 
atendimento ao público ou processo interno da Entidade. 

16.714. Possibilitar a emissão de gráficos dos processos por assunto, sub-assunto e 
centro de custos. 



 

 

16.715. No momento da abertura de um processo, possibilitar que o usuário seja 
notificado da existência de débitos em nome do requerente, através de integração 
com o sistema Tributário. 

16.716. Dispor de notificação, durante a abertura de um processo, da existência de 
outros processos para o requerente informado. 

16.717. Permitir relacionar Requerentes Adicionais a um processo, tanto no 
momento da abertura quanto em eventuais alterações. 

16.718. Dispor de opção para paralisar processos que estejam com seu prazo 
suspenso, notificando o requerente automaticamente via e-mail. 

16.719. Permitir a inserção dos textos, de abertura e movimentações dos processos, 
sem limite de caracteres. 

16.720. Permitir ao gestor do sistema a visualização de todos os processos, 
independente do centro de custos em que o processo esteja localizado. 

16.721. Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação via internet, sendo 
necessário informar o número do Processo e o código verificador, inclusive com a 
possibilidade de informar novos anexos e lançar novas informações através de 
complementos no processo. 

16.722. Possuir rotina específica onde o usuário visualize apenas os processos da sua 
repartição. 

16.723. Nas rotinas de gerenciamento de processos, dispor dos seguintes filtros: 
situação, número, ano, requerente, endereço do requerente, assunto e sub assunto. 

16.724. Manter um histórico de tudo que foi realizado com o processo, com as 
informações de data de abertura, trâmites e recebimentos, além de quais 
movimentos foram assinados digitalmente. 

16.725. Possuir validação no cadastro de assuntos e documentos não permitindo a 
inserção de registros com descrição duplicada. 

16.726. Possibilitar a criação de repositório de modelos (Templates), que poderão 
ser utilizados como base para a criação de novos documentos dentro dos processos 
digitais. 

16.727. Deverá conter rotina para gerenciamento dos documentos, salvando o 
arquivo editado como anexo do processo. 

16.728. Possuir histórico de alterações efetuadas principalmente de requerente, 
assunto, sub-assunto, cadastro imobiliário e endereço do processo. 

16.729. Na rotina de gerenciamento do processo, permitir que os processos sejam 



 

 

ordenados pela data da última movimentação, possibilitando visualizar os últimos 
processos movimentados. 

16.730. Permitir configurar o envio de e-mail, ao requerente do processo, nas 
situações de: Abertura, Cancelamento, Trâmites e Encerramento. 

16.731. Permitir que usuários relacionados ao perfil engenheiro, arquitetos, 
contadores, entre outros, sejam eles CPF ou CNPJ, possam realizar a abertura de 
processos para seus clientes, conforme configuração disponível no assunto x sub-
assunto, sendo selecionável o requerente no momento da abertura do processo 
online. 

16.732. Permitir que o usuário interno possa escrever textos, inserir traços e linhas, 
marca texto, carimbo e anotações sobre os documentos revisados. 

16.733. Permitir aceitar e recusar anexos, notificando automaticamente o 
requerente via e-mail. 

16.734. Permitir assinaturas de documentos e plantas técnicas por usuários internos 
e externos, com certificado digital, sem custos adicionais, nem limite de quantidade 
de documentos ou assinaturas. 

16.735. Permitir geração (emissão) de documentos (Certidões e Licenças). 

2.8. Produção de Documentos 

16.736. Permitir o trâmite de todo o processo em ambiente digital com dispensa do 
trâmite de papéis. 

16.737. A impossibilidade da retirada de qualquer documento anexado e/ou 
documento/despacho realizado. 

16.738. Possibilitar a assinatura digital nativa a todos os usuários internos e 
externos. 

16.739. Possibilitar de assinatura um, alguns ou todos os documentos anexados em 
um documento/despacho. 

16.740. Possibilitar a invalidação de um documento anteriormente assinado, com a 
possibilidade de inclusão de justificativa. 

16.741. Possibilitar a recusa a uma solicitação de assinatura. 

16.742. Permitir o controle automático da numeração dos documentos 
administrativos criados pelos modelos, por órgão/subórgão; (Ex.: Memorando 
123/22-CIS5RS/ADM). 

16.743. Permitir utilizar modelos “DOCx”, “XLSx” e “ODT”, abrindo automaticamente 
o editor local para edição e salvamento automático no servidor; 



 

 

16.744. Deverá permitir a produção de documentos de trâmites internos como: 
memorandos, circulares, processos administrativos, entre outros e de trâmites 
externos como: ofícios, entre outros e todos deverão permitir a realização de novos 
despachos e a possibilidade de incluir novos anexos (imagens, planilhas, documentos, 
etc.). 

16.745. Apenas os setores/locais envolvidos no documento poderão ter acesso ao 
mesmo. 

16.746. A encaminhar um documento, seja ele de trâmite interno ou externo, deverá 
permitir verificar: o envio do e-mail; se ele foi entregue; se foi lido e todos os trâmites 
que foram realizados. 

16.747. Deverá permitir ver quais as pessoas que visualizaram cada documento e/ou 
cada despacho. 

16.748. Deverá permitir gerar arquivos em formato PDF, em ordem cronológica e 
contendo todos os anexos em cada despacho. 

16.749. Os servidores responsáveis deverão ter acesso de forma simples e 
automática a todos os setores/locais que forem de sua responsabilidade conforme 
organograma, sem a necessidade vinculação um a um. 

16.750. Deverá permitir a possibilidade da marcação no corpo do texto do 
documento produzido de teclas de atalho para: vincular uma pessoa ao documento; 
solicitar assinatura e mencionar outro documento a esse, permitindo acesso a 
visualização, sem permissão de alterações. 

16.751. Deverá permitir assinar documentos e memorandos distintos em lotes. 

16.752. Deverá permitir a inclusão de marcadores (identificados por nomes e cores) 
e modelos que possam ser utilizados e visíveis por todo o Consórcio e/ou por setores. 

16.753. Deverá permitir consulta geral nos documentos das caixas de entrada, saída 
e arquivados, simultaneamente. 

16.754. Deverá permitir a inclusão de tabelas e imagens no corpo do texto, sem 
alteração das mesmas. 

16.755. Deverá permitir marcar para arquivar ou arquivar e parar de acompanhar 
um documento, no ato de sua confecção ou ao realizar um novo despacho. 

16.756. Gerar um documento a partir de outro, deixando os dois ou mais vinculados. 

16.757. Os ofícios encaminhados deverão ser respondidos pelo destinatário, que 
não precisam ser usuário, dentro do próprio e-mail recebido e sua resposta deverá 
obrigatoriamente estar como novo despacho na plataforma. 



 

 

16.758. Deverá permitir e ser listados, com data e horário, em cada despachos os 
pedidos de assinatura e se eles foram realizados ou recusados. 

16.759. Permitir o envio de memorando em formato privado, onde apenas o 
remetente e o destinatário (servidor e não local de trabalho) tem acesso ao 
documento, seus despachos e anexos. 

16.760. Os documentos ainda não lidos pelo destinatário (local e servidor) deverão 
estar diferenciados em escala de cores ou negrito. 

16.761. Ao enviar o documento, ele deverá sair da caixa de “entrada” e ficar na caixa 
de “saída” ou “enviados” e caso seja arquivado deverá ir para caixa de “arquivados”. 
O documento não poderá permanecer em mais de uma caixa ao mesmo tempo, 
exceto favoritos ou algo do gênero.  

2.9. Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

16.762. Este módulo deve permitir digitalizar, indexar e armazenar em banco de 
dados todas as espécies de documentos em uso pelo Consórcio; 

16.763. Possibilitar a assinatura digital nativa a todos os usuários internos e 
externos. 

16.764. Possibilitar de assinatura um, alguns ou todos os documentos anexados em 
um documento/despacho. 

16.765. Possibilitar a invalidação de um documento anteriormente assinado. 

16.766. Possibilitar a recusa a uma solicitação de assinatura. 

16.767. A impossibilidade da retirada de qualquer documento anexado e/ou 
documento/despacho realizado. 

16.768. Os documentos uma vez incorporados nos demais módulos da Solução, 
deverão estar indexados e armazenados e disponíveis neste módulo, para consulta, 
impressão, download e envio por e-mail conforme o nível de acesso (permissão) 
concedida ao usuário ou grupo de usuários; 

16.769. O sistema deve permitir o armazenamento de dados temporais e de origem 
dos documentos; 

16.770. Deverá permitir a inclusão de novos documentos no mínimo pelas seguintes 
fontes: Através do upload de arquivos, Através da digitalização de documentos 
diretamente pela aplicação e através da câmera do dispositivo; 

16.771. Permitir a inclusão de “novos documentos” baseado em templates (modelo) 
que deverá ser previamente cadastrado no sistema, para emissão de “documentos 
administrativos” (ofícios, memorandos, laudos, pareceres, etc.). 



 

 

16.772. Permitir o controle automático da numeração dos documentos 
administrativos criados pelos modelos, por órgão/subórgão; (Ex.: Memorando 
123/22-CIS5RS). 

16.773. Permitir utilizar modelos “DOCx”, “XLSx” e “ODT”, abrindo automaticamente 
o editor local para edição e salvamento automático no servidor; 

16.774. Deverá prever a configuração do plano de classificação e temporalidade, 
permitindo definir a estrutura de níveis do PCD (plano de classificação documental). 
Deverá dispor na ferramenta do plano de classificação padrão do CONARQ (Conselho 
Nacional de Arquivos) como base, podendo ser remodelado a qualquer instante pelo 
Consórcio; 

16.775. O sistema deve manter controle de integridade relacional, não permitindo a 
exclusão de documento já utilizado como anexo de qualquer processo, trâmite ou 
módulo da Solução, mesmo pelo usuário que originou o documento; 

16.776. O sistema deve possuir algoritmo de compressão de imagem a fim de reduzir 
o consumo de espaço e agilizar a recuperação das informações; 

16.777. O sistema deve possuir algoritmo de reconhecimento de caracteres (OCR) 
para indexar o conteúdo a fim de pesquisa textual de informações contidas no corpo 
do documento; 

16.778. Deve possuir cadastro de arquivos físicos (locais de armazenagem) e 
endereços internos dos locais dos documentos (rua, armário, gaveta, caixa, envelope, 
etc.) e tabelas de temporalidade a fim de identificar a data limite de guarda 
obrigatória do documento físico; 

16.779. Permitir a emissão de relatórios de documentos vencidos (com endereços) 
para expurgo e relatórios estatísticos de documentos por tipo, origem, proprietários, 
etc. 

16.780. Deve registrar, no mínimo, para a indexação dos dados a fim de posterior 
recuperação dos documentos, informações como: palavras chaves, conteúdo OCR e 
descrição resumida (síntese do conteúdo); 

16.781. Permitir o cadastramento de Documentos Administrativos, Ofícios, 
Memorandos, Processos Administrativos e Comunicação Interna. 

16.782. Possibilitar o envio de Leis e Documentos Administrativos por e-mail para 
vários destinatários. 

16.783. O GED deve ser compatível com “Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil, do módulo 
SIGAD e deve abranger todos os documentos arquivísticos digitais do órgão ou 
entidade, ou seja, textos, filmes, fotografias, registros sonoros, mensagens de correio 



 

 

eletrônico, páginas web, bases de dados, dentre outros.  

16.784. Requisitos arquivísticos que caracterizam um SIGAD: 

16.785. Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 
documentos arquivísticos. 

16.786. Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os 
componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa. 

16.787. Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a 
relação orgânica entre os documentos; Um documento arquivístico digital pode ser 
constituído por vários componentes digitais, como, por exemplo, um relatório 
acompanhado de planilhas, fotografias ou plantas, armazenados em diversos 
arquivos digitais. 

16.788. Registro de metadados associados aos documentos para descrever os 
contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de proveniência, de 
procedimentos, documental e tecnológico). 

16.789. Estabelecimento de relacionamento entre documentos digitais e não 
digitais. 

16.790. Manutenção da autenticidade dos documentos. 

16.791. Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos, 
permitindo a seleção dos documentos para eliminação ou para guarda permanente. 

16.792. Exportação de documentos para realizar a transferência ou recolhimento. 

16.793. Apoio à preservação dos documentos. 

16.794. A gestão arquivística de documentos digitais produzidos em sistemas de GED 
pode ser feita de três maneiras: 

16.795.  Implementação de funcionalidades para que os sistemas de GED exportem 
os documentos arquivísticos e seus metadados para um SIGAD (nesse caso os 
documentos são mantidos e gerenciados no SIGAD). 

16.796. Integração dos sistemas de negócio com um SIGAD (nesse caso os 
documentos são mantidos no sistema de negócio e a gestão arquivística é realizada 
pelo SIGAD por meio da interação entre os dois sistemas). 

16.797. Implementação de funcionalidades de gestão arquivística de documentos no 
próprio sistema de GED (nesse caso os documentos são mantidos e gerenciados no 
sistema de GED até a destinação final, ou seja, eliminação ou guarda permanente). 

16.798. Módulo de RECURSOS HUMANOS 



 

 

16.799. Dos ASPECTOS GERAIS 

16.800. Todas as funcionalidades do sistema de gestão de recursos humanos devem 
estar disponíveis, quando aplicadas, aos servidores, empregados, estagiários ativos, 
inativos e pensionistas, permitindo o controle de todas as informações e geração de 
pagamento para todos os servidores, empregados e estagiários ativos, inativos e 
pensionistas.  

16.801. Todos os cadastros devem prever, além dos campos citados, os campos 
necessários para a prestação de informações ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e demais órgãos fiscalizadores e para a realização das rotinas 
mensais ou anuais de pessoal (DIRF, RAIS, CAGED, SEFIP, etc.). 

16.802. Quando obrigatório, o Sistema de Gestão de Recursos Humanos deverá 
estar perfeitamente aderente à sistemática do E-SOCIAL; 

16.803. A contagem de tempo deverá observar a duração de um ano como o período 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.  

16.804. O sistema de gestão de recursos humanos deverá possuir integração total 
entre seus submódulos.  

16.805. Deverá permitir o cadastramento de diversas entidades a serem controladas 
pelo sistema de gestão, possibilitando ao usuário escolher qual entidade irá utilizar 
após o login no sistema e a troca de entidade a qualquer momento sem a necessidade 
de efetuar login. Permitir que sejam configuradas por usuário as entidades que o 
mesmo terá acesso.  

16.806. Todos os lançamentos que afetem a vida funcional e a folha de pagamento 
de um servidor deverão obedecer a um regramento de início de validade, evitando 
que lançamentos efetuados sejam considerados para cálculos e emissão de arquivos, 
documentos e relatórios em períodos indevidos.  

16.807. O sistema deverá permitir total independência entre os lançamentos da vida 
funcional (férias, licenças, nomeações de função gratificada, remoções, relotações, 
etc.) e cálculos de ponto e folha de pagamento, garantindo, dessa forma, que os 
setores que realizam lançamentos e consultas não sejam paralisados para a 
realização destes cálculos.  

16.808. O acesso para consulta, inclusão, alteração ou exclusão a todos os cadastros 
que envolvam quaisquer informações dos servidores deverá estar sujeitos à validação 
de permissão, de acordo com as lotações, tipo de escala e regimes contratuais 
permitidos ao usuário logado.  

16.809. Permitir a criação de perfis de usuários do sistema de gestão de recursos 
humanos onde sejam configuradas as permissões de lotações, tipos de escala e 



 

 

regimes contratuais permitidos.  

16.810. Permitir a vinculação de um perfil de usuário do sistema de gestão de 
recursos humanos para um usuário.  

16.811. Permitir a emissão de relatório de usuários por perfil de usuário do sistema 
de gestão de recursos humanos. Possibilitar a seleção das informações por usuário, 
perfil de usuário ou qualquer um dos parâmetros configurados no perfil.  

16.812. As funcionalidades e parametrizações do sistema de gestão de recursos 
humanos deverão ser entregues de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Guarapuava e demais Leis Complementares, Decretos ou Instruções 
Normativas regulamentadores das atividades e funcionamento das rotinas de 
administração de pessoal do Consórcio. 

16.813. O sistema deverá manter histórico com período de vigência de todas as 
alterações da vida funcional dos servidores (cargos, regimes, lotações, padrões 
salariais, nomes, carga horária, etc.).  

16.814. Permitir o cadastramento do organograma de lotações, permitindo informar 
quais funções gratificadas pertencem a quais lotações.  

16.815. Permitir a manutenção de histórico completo do organograma de lotações, 
possibilitando a alteração ou reformulação de toda a estrutura organizacional de uma 
competência para outra. Possuir ferramenta de migração da estrutura 
organizacional.  

16.816. Possibilitar, utilizando o histórico funcional dos servidores, a emissão de 
qualquer relatório ou documento retroativo, que deverá conter as informações 
vigentes no período considerado.  

16.817. Possibilitar, utilizando o histórico funcional dos servidores, recuperar as 
informações totais de servidores por lotação, regime contratual, cargo, etc. em 
qualquer competência de folha de pagamento retroativa.  

16.818. Realizar validação de modo a não permitir a realização de lançamentos ou 
movimentações para servidores desligados.  

16.819. Possibilitar, através de funcionalidade específica, o lançamento de eventos 
da vida funcional (férias, vantagens temporais, faltas injustificadas, incorporações, 
etc.) de servidores referentes a períodos em que o servidor esteve afastado por 
cedência ou anteriores à nomeação, transferência, adido, etc. Tal funcionalidade 
deve permitir o lançamento dos fatos que alterem a vida funcional do servidor 
enquanto o mesmo esteve a serviço de outros órgãos ou entidades.  

16.820. As rotinas devem implementar validação dos números de CPF e PIS/PASEP; 



 

 

16.821. Submódulo: Cadastro único do RH 

16.822. Permitir o cadastramento de pessoas com, no mínimo, as seguintes 
informações: nome, CPF, data de nascimento, data de falecimento, nacionalidade, 
município de origem, sexo, estado civil, raça, tipo e fator sanguíneo, declaração de 
doador de sangue e órgãos, tipo de deficiência, nível de escolaridade, instituição de 
ensino, RG (número, UF, órgão emissor, data e órgão emissor), CTPS (número, UF, 
data e série), registro profissional (nome do órgão de registro, número, UF e data de 
validade), carteira nacional de habilitação (número, categoria, validade e UF), título 
de eleitor (número, zona, seção, UF), certificado de reservista (categoria e número), 
informações de entrada no país para estrangeiros (data de chegada, país de origem, 
informação de naturalização, número do passaporte), PIS/PASEP (número e data de 
inclusão), e-mail, telefones (residencial e celular), nome do pai e da mãe e endereço 
residencial (UF, município, bairro, logradouro, número, CEP).  

16.823. O cadastro único de pessoas, em relação aos servidores, deve possuir todos 
os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tal que possibilite, 
inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41 de 
28/03/2007, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de 
informações adicionais. 

16.824. Permitir informar o vínculo que o servidor teve e/ou tem com o órgão, com 
no mínimo os seguintes dados: regime jurídico, cargo, salário, data de nomeação, 
data de posse, data de admissão, data de término de contrato temporário, lotação, 
vínculo previdenciário, matrícula previdenciária, horário de trabalho e local de 
trabalho. 

16.825. Permitir o cadastramento de: Estados civis; das nacionalidades; dos níveis 
de escolaridade; dos tipos de deficiência; das raças; dos países; dos estados ou 
províncias vinculando-os ao país; dos municípios vinculando-os ao estado/província; 
dos bairros vinculando-os ao município; dos logradouros vinculando-os aos 
municípios e a bairros e ainda permitir a inclusão de diversos CEP; dos órgãos de 
registro profissional; dos tipos de dispositivos legais com, no mínimo, informação de 
descrição.  

16.826. Permitir o cadastramento de dispositivos legais com, no mínimo, as 
seguintes informações: descrição, tipo de dispositivo legal, número, ano, data de 
publicação, início da vigência e ementa.  

16.827. Permitir o cadastramento de cursos contendo, no mínimo, a informação do 
nome do curso.  

16.828. Permitir o cadastramento de instituições de ensino. 

16.829. Permitir o Registro de tempo de serviço anterior. 



 

 

16.830. Permitir a análise de inconsistências de CPFs cadastrados por funcionários. 

16.831. Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de 
natureza efetiva, comissionado e temporário com no mínimo: nomenclatura, 
natureza, grau de instrução, CBO, referência salarial inicial e quantidade de vagas 
criada. 

16.832. Submódulo: Informações de Inativos e Pensionistas 

16.833. Permitir o cadastramento de, no mínimo, as seguintes informações para 
servidores inativos: entidade de origem, matrícula, data da aposentadoria, número 
do processo e da portaria de aposentadoria e tipo de aposentadoria.  

16.834. Permitir o cadastramento das quantidades, percentuais, vantagens 
incorporadas ao vencimento dos servidores inativos e demais informações 
necessárias para compor o provento de aposentadoria no cálculo de folha de 
pagamento destes servidores.  

16.835. Permitir o cadastramento de, no mínimo, as seguintes informações para os 
pensionistas: entidade de origem, matrícula e nome do servidor falecido, data do 
falecimento, grau de parentesco, número do processo de pensão, data do processo 
de pensão, número e data da portaria de concessão da pensão, tipo de pensão 
(temporária ou vitalícia).  

16.836. Permitir o cadastramento das quantidades, percentuais, vantagens 
incorporadas ao vencimento do servidor ou inativo falecido e demais informações 
necessárias para compor o provento de pensão no cálculo de folha de pagamento 
dos pensionistas.  

16.837. Realizar o controle de vigência das pensões de acordo com a legislação em 
vigor.  

16.838. Submódulo operacional de Cargos e Salários 

16.839. Possuir rotina de importação de arquivos tipo AFD de controle de ponto 
digital. 

16.840. Possibilitar e realizar a integração total e direta com sistema de acesso, 
catracas e pontos de trabalho biométricos. 

16.841. Permitir ao servidor a consulta do seu Espelho do Cartão Ponto no portal de 
autoatendimento. 

16.842. Permitir ao servidor emitir justificativa online (via portal de 
autoatendimento) da ausência do registro, sujeita a aprovação eletrônica do 
supervisor da área de lotação; 

16.843. Permitir ao operador realizar ajustes nos cartões de ponto eletrônico, 



 

 

diferenciando os horários inseridos manualmente dos de origem do REP. 

16.844. Permitir a emissão de relatório dos servidores que trabalharam menos do 
que a carga horária padrão do mês, com filtros: por órgão, departamento, cargo, 
período, etc. 

16.845. Permitir a emissão de relatório dos servidores que trabalharam mais do que 
a carga horária padrão do mês, com filtros: por órgão, departamento, cargo, período, 
etc. 

16.846. Possuir controle de estagiários vinculados com a entidade, incluindo a sua 
escolaridade, data inicial e final do estágio, supervisor/orientador, e o agente de 
integração (quando existente), incluindo a funcionalidade de poder emitir o “Termo 
de Compromisso de Estágio”. 

16.847. Registrar e manter o histórico das alterações de cargo, lotação, vínculo 
previdenciário, local de trabalho dos servidores e quaisquer outros dados que 
influenciem em seu histórico pessoal, profissional e salarial. 

16.848. Controlar a quantidades de vagas disponíveis por cargo, por grupo de cargos 
e por centro de custos. 

16.849. O Sistema deve permitir a emissão de ficha de informações funcionais dos 
servidores, contendo minimamente: dados da documentação pessoal, dependentes, 
endereço, contatos, relacionamento com as previdências, cargos ocupados, 
atestados médicos, afastamentos, faltas, períodos de licença prêmio, períodos de 
férias, atos (portarias), empregos anteriores, locais de trabalho, centro de custo, 
cargos comissionados ocupados, proventos e descontos fixos, cursos prestados, 
conselho de classe, sindicato, vale transporte, vale alimentação, histórico salarial, 
avaliações de estágio probatório, advertências, transferências, acidentes de trabalho, 
diárias, beneficiários de pensão e compensação de horas. 

16.850. Em rotinas que haja necessidade de consultar funcionários, permitir a 
pesquisa pela Matrícula, Nome (ou fração), CPF e RG; 

16.851. Permitir filtros nos cadastros funcionais por características como: idade, tipo 
sanguíneo/fator RH, sexo, estado civil, tipo deficiência, cor dos olhos, cor do cabelo, 
tipo de aposentadoria, cor da pele, mês da admissão e data de nascimento. 

16.852. Controlar a transferência de servidor, identificando o tipo (local de trabalho, 
centro de custo, local de origem) indicando o destino e se a solicitação foi deferida 
ou indeferida, com o respectivo responsável pela análise. 

16.853. Permitir registrar todos os locais de trabalho do servidor, especificando o dia 
da semana e horário de trabalho em cada local (escalas). 

16.854. Permitir a inclusão da foto no cadastro do servidor e que a mesma fique 



 

 

armazenada no banco de dados, sem a necessidade de inclui-la novamente quando 
o servidor possuir novo contrato. 

16.855. Deve permitir registrar os atos de pessoal relativos ao servidor, podendo 
consultar/imprimir o documento legal/infralegal, que, caso a Solução contemple o 
módulo GED, este documento deverá estar digitalizado e disponível no Módulo de 
GED (Gestão Eletrônica de Documentos); 

16.856. O sistema deverá permitir o registro coletivo de atos legais, como 
nomeações de concursados, férias coletivas, aposentadorias onde mais de um 
servidor adquire o benefício, entre outros casos. 

16.857. Possuir cadastro dos concursos públicos e processos seletivos, incluindo os 
candidatos inscritos, indicando o cargo para o qual o candidato se inscreveu se foi 
aprovado ou não, sua classificação e a nota final.  

16.858. Possuir rotina de importação para os candidatos dos concursos e dos 
processos seletivos (PSS), evitando a digitação manual ou manipulação de 
informações via banco de dados. 

16.859. Possuir parametrização de férias especiais, possibilitando indicar o número 
de dias de direito de gozo de férias para o número de meses trabalhado. 

16.860. Possibilitar relacionar para cada servidor a parametrização das férias 
especiais.  

16.861. Possuir cadastro de férias calculada, possibilitando ao usuário identificar o 
dia de cálculo de cada período de férias. 

16.862. Possuir cálculo de férias, possibilitando a baixa automática dos dias de gozo 
e pecúnia de dois períodos aquisitivos diferentes.  

16.863. Possuir consulta de posição de férias, indicando para o período aquisitivo de 
férias o período de gozo, e a data que a mesma foi calculada.  

16.864. Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores, 
desde a admissão até a exoneração, possibilitando a configuração do período 
aquisitivo indicando dias de direito, dias de perda e dias de prorrogação. 

16.865. Permitir o lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias. 

16.866. Permitir o lançamento de mais que um período de gozo e pecúnia para o 
mesmo período aquisitivo de férias, controlando o saldo restante dos dias de férias.
  

16.867. Permitir a baixa do saldo de férias de dois períodos aquisitivos, para o 
mesmo período de gozo. 



 

 

16.868. Emitir relação de férias vencidas, a vencer, vencidas em dobro, a vencer em 
dobro, vencidas em dobro no próximo mês e proporcional. 

16.869. Emitir os avisos e recibos de férias. 

16.870. Permitir lançar a programação de férias dos servidores. 

16.871. Permitir o controle de férias, possibilitando que as mesmas sejam pagas em 
um período e fruídas em outro. 

16.872. Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando o registro 
da licença prêmio dos servidores, desde a admissão até a exoneração. 

16.873. Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo 
período aquisitivo de licença prêmio, quando aplicável. 

16.874. Permitir o lançamento de licença prêmio (quando aplicável) em gozo e 
pecúnia para o mesmo período aquisitivo.  

16.875. Permitir o controle para compensação de horas extras e folgas. 

16.876. Possibilitar o registro de tempo de serviço cumprido em outras entidades 
e/ou empresas. 

16.877. Emitir Certidão de Tempo de Serviço. 

16.878. Emitir Certidão de Tempo de Serviço Consolidada, incluindo todos os 
vínculos do servidor com o órgão. 

16.879. Emitir Certidão de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria. 

16.880. Efetuar cálculo da média de 80% das maiores remunerações, conforme 
legislação vigente. 

16.881. Emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo 
INSS. 

16.882. Permitir a alteração ou mesmo reformulação total da estrutura 
organizacional de uma competência para outra, oferecendo também ferramentas 
que permitam a alteração de uma estrutura para outra. 

16.883. Gerar arquivos para DIRF e RAIS sem a necessidade de “intervenção manual” 
em banco de dados. 

16.884. Manter histórico mensal do cadastro de cada servidor e seus pagamentos. 

16.885. Gerar empenhamento automático para a contabilidade, evitando trabalhos 
de digitação para empenhamento, sem a necessidade de exportação/importação de 
arquivos de texto. 



 

 

16.886. Possibilitar a inclusão dos autônomos no arquivo da SEFIP/GFIP de forma 
automática, buscando os dados necessários diretamente na base contábil.   

16.887. Permitir o cadastramento de todas as referências salariais, contendo no 
mínimo, o histórico dos valores salariais para cada referência, posição vertical, 
posição horizontal, nível inicial e final. 

16.888. Permitir o reajuste parcial ou global do valor dos níveis salariais. 

16.889. Permitir o reajuste parcial ou global do valor do salário-base dos servidores. 

16.890. Permitir o reajuste parcial ou global do valor ou referência dos proventos e 
descontos fixos. 

16.891. Permitir o reajuste parcial ou global do valor salarial dos cargos. 

16.892. Possuir cadastro de processos judiciais, permitindo que sejam cadastrados 
os processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas.  

16.893. Possuir cadastro de receitas de eventos desportivos/patrocínios e valores da 
comercialização da produção rural (física e jurídica) e a posterior geração automática 
no arquivo SEFIP. 

16.894. Possuir cadastro de obras e a posterior geração automática no arquivo 
SEFIP. 

16.895. Permitir registrar e controlar os empréstimos consignados em folha de 
pagamento. 

16.896. Permitir realizar importação dos empréstimos consignados para desconto 
em folha de pagamento. 

16.897. Dispor de WebService próprio para integração com empresas de gestão de 
empréstimos consignados, sem a necessidade de importação ou exportação de 
arquivos de texto. 

16.898. Permitir o cadastramento das empresas que fornecem o vale-transporte. 

16.899. Permitir a configuração dos roteiros para os quais serão utilizados o vale-
transporte. 

16.900. Permitir o registro da quantidade de vales-transportes diários ou mensal 
utilizados pelo servidor no percurso de ida e volta ao local de trabalho. 

16.901. Possibilitar informar se deverá ser descontado ou não vale-transporte do 
servidor. 

16.902. Possibilitar informar se deverá ser pago como provento o valor calculado do 
vale-transporte em folha ao servidor.  



 

 

16.903. Possuir rotina para cálculo de vale-transporte, controlando o valor máximo 
de desconto conforme percentual, indicando o custo total do vale-transporte, o custo 
para o funcionário e o custo para a entidade.  

16.904. Permitir a configuração dos códigos para desconto do vale-transporte em 
folha de pagamento. 

16.905. Gerar automaticamente informação para desconto do vale-transporte em 
folha de pagamento.  

16.906. Controlar a entrega do vale-transporte, reduzindo a sua quantidade em 
casos de férias, licenças e afastamentos. 

16.907. Emitir mapa de custo do vale-transporte, discriminando a parcela custeada 
pelo servidor e a parcela a cargo da entidade. 

16.908. Permitir configurar se para o cálculo do vale-transporte deverá ser 
considerado os afastamentos do mês atual ou do mês anterior, bem como se o 
desconto será realizado na competência atual ou posterior. 

16.909. Efetuar o lançamento dos afastamentos do servidor, possibilitando 
identificar o motivo do afastamento e data de início e término. 

16.910. Permitir adicionar ou diminuir manualmente uma quantidade do valor 
mensal calculado de vale-transporte, sem alterar a quantidade padrão recebida pelo 
funcionário, porém deverá ficar registrada esta alteração. 

16.911. Permitir o lançamento de falta justificada, falta injustificada e suspensão, 
com a informação da data da ocorrência, permitindo informar a competência que 
será realizado o efetivo desconto. 

16.912. Possuir cadastro de abono de faltas, permitindo informar à competência que 
será realizada o efetivo ressarcimento de forma automática em folha de pagamento. 

16.913. Controlar o tempo de serviço para fins de férias, adicional por tempo de 
serviço e aposentadoria. 

16.914. Permitir o cálculo automático do adicional por tempo de serviço (quando 
aplicável), e a emissão de relatório dos servidores que obtiveram o benefício no mês, 
possibilitando a configuração se o benefício será pago no dia do vencimento, no dia 
posterior ou no mês posterior. 

16.915. Permitir o cálculo de: folha de pagamento mensal, folhas complementares, 
rescisão, rescisão complementar, férias, adiantamento de 13º salário (1º parcela), 
13º salário, 13º salário complementar e adiantamentos salariais. 

16.916. Permitir o cálculo de férias de forma individual e coletiva, ou ainda, baseado 
na programação de férias dos servidores. 



 

 

16.917. Permitir o cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e por data de 
término de contrato, com cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário 
automaticamente. 

16.918. Emitir Termo de Rescisão de contrato de trabalho, conforme a Lei nº 
1057/2012 de 06/07/2012. 

16.919. Emitir Termo de Exoneração (servidores estatutários e comissionados).
  

16.920. Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento. 

16.921. Permitir simulações de folha de pagamento para calcular reajustes salariais 
retroativos, lançando automaticamente as variáveis de proventos e descontos em 
folha. 

16.922. Gerar automaticamente os valores relativos a salário-família dos 
dependentes. 

16.923. Permitir configurar a fórmula de cálculo de qualquer vencimento ou 
desconto, adequando o cálculo da folha de pagamento ao estatuto da unidade 
gestora, a qual poderá ser administrada pelo próprio usuário do sistema.  

16.924. Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal 
para previdência.  

16.925. Gerar o arquivo da SEFIP/GFIP nos padrões da legislação vigente. 

16.926. Emitir folha analítica geral, possibilitando a separação por grupo de 
servidores de mesmo vínculo, regime, cargo, faixa salarial, banco, lotação e local de 
trabalho. 

16.927. Emitir a ficha financeira mensal com o resumo dos vencimentos e descontos, 
incluindo os encargos patronais. 

16.928. Permitir inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de 
horas extras, descontos diversos e ações judiciais, permitindo o lançamento coletivo 
ou individual (por servidor). 

16.929. Permitir o lançamento de proventos/descontos fixos para determinado 
período, permitindo o lançamento coletivo ou individual (por servidor). 

16.930. Permitir o lançamento de proventos/descontos recebidos acumuladamente 
pelos servidores, contendo número do processo e período de referência, para 
posterior geração no arquivo da DIRF. 

16.931. Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco. 



 

 

16.932. Emitir a planilha contábil com os valores da folha de pagamento e dos 
respectivos encargos patronais. 

16.933. Possibilitar a impressão do contracheque, com opção de filtro por grupo de 
servidores do mesmo regime, cargo, faixa salarial, banco, lotação e local de trabalho. 

16.934. Permitir a emissão do comprovante de rendimentos para servidores com 
retenção de imposto de renda na fonte e para aqueles que não tiveram retenção 

16.935. Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via 
arquivo de texto, para importação no software do Ministério do Trabalho, 
possibilitando o envio do arquivo mensal ou diário. 

16.936. Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o contracheque dos 
servidores, sem a necessidade de impressão de relatório. 

16.937. Permitir detalhar o cálculo realizado das verbas de provento e descontos, 
pelo menos na folha mensal, possibilitando verificar como o sistema chegou em 
determinado resultado/valor calculado (memória de cálculo). 

16.938. Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em 
todos os contracheques ou para determinados servidores de acordo com filtro. 

16.939. Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede 
bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e 
valor a ser creditado. 

16.940. Emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social. 

16.941. Possuir rotinas de controle e cálculo para pagamento das pensões judiciais, 
a partir do desconto efetuado na folha do servidor, incluindo depósito em conta. 

16.942. Permitir o desconto e o pagamento de pensão alimentícia para vários 
dependentes de um mesmo servidor. 

16.943. Permitir consulta do pagamento de pensão judicial e por morte. 

16.944. Efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja necessário 
paralisar os setores que efetuam lançamentos e/ou consultas. 

16.945. Emitir contracheques de meses anteriores (segunda via). 

16.946. Possibilitar o registro da concessão de diárias de viagem para servidores e a 
emissão de relatório de autorização. 

16.947. Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, 
para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário. 

16.948. Permitir informar valores de IR ou base de cálculo de IR já apurados em 



 

 

outras empresas. 

16.949. Permitir informar valores de previdência ou base de cálculo de previdência 
já apurados em outras empresas. 

16.950. Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os 
valores de cada um dos campos do comprovante de rendimentos. 

16.951. Controlar o FGTS recolhido em GRRF, para evitar duplicidade de 
recolhimento em SEFIP/GFIP. 

16.952. Emitir a relação dos salários de contribuição para o INSS, com a respectiva 
discriminação das parcelas que compõem o salário de contribuição. 

16.953. Permitir o cálculo automático da diferença entre um cargo comissionado e 
um cargo de concurso, quando um concursado assume a vaga, permitindo ainda a 
opção por um percentual deste valor. 

16.954. Permitir cálculo de férias coletivas de forma automática e sem programação 
prévia, com opção de seleção por servidores e organograma, indicando apenas a 
seleção e a quantidade de dias a gozar e o sistema deve iniciar dos períodos 
aquisitivos mais antigos para os mais recentes, calculando as férias e baixando os 
períodos automaticamente. 

16.955. Permitir consultar todos os períodos de férias detalhadamente, saldo 
disponível, abonado e gozado, com seus respectivos períodos de lançamento. 

16.956. Permitir o lançamento automático de afastamento do servidor nos períodos 
de férias e licença prêmio (quando aplicável). 

16.957. Permitir o envio de remessas bancárias individualizadas para todos os tipos 
de folha. 

16.958. Permitir calcular médias de rescisão. 

16.959. Permitir a consulta da base de cálculo das verbas de impostos (previdência 
e imposto de renda). 

16.960. Permitir o lançamento dos afastamentos por motivo de doença do servidor. 

16.961. Permitir o cadastro de dois afastamentos dentro do mesmo mês (não 
concomitantes), para cálculo proporcional. 

16.962. Possibilitar cadastrar vários motivos de afastamento indicando os proventos 
e descontos pagos para cada motivo. 

16.963. Controlar os dias de carência para afastamentos com o mesmo motivo.  

16.964. Possibilidade de calcular todos os tipos de folha em uma única tela. Possuir 



 

 

a possibilidade de opção de filtros com todos os campos existentes no cadastro de 
servidor. 

16.965. Possibilitar a visualização de todos os pagamentos do servidor ou dentro de 
um determinado período.  

16.966. Possibilitar cadastro de admissões futuras. 

16.967. Possibilitar que os usuários trabalhem em competências diferentes. 

16.968. Possibilitar o cálculo automático do DSR (Descanso Semanal Remunerado).  

16.969. Possibilitar o cálculo de margem consignável, descontando os empréstimos 
consignados existentes para o servidor, permitindo configurar outras verbas para 
desconto e abatimento. Com a possibilidade de impressão de relatório com as 
devidas informações. 

16.970. Permitir a entidade controlar a emissão das margens consignadas pelo 
Portal de Serviços por banco de forma que o funcionário consiga realizar a emissão 
para outro banco somente depois de determinado período. 

16.971. Permitir através da consulta de pagamentos, consultar o histórico de 
pagamentos, com informação de data, hora e usuário que fez o cálculo ou o 
cancelamento. 

16.972. Permitir o cálculo e contabilização automática de provisão. 

16.973. Permitir busca das diárias automaticamente do módulo de contabilidade, 
sem necessidade de geração de arquivo texto para importação. 

16.974. Permitir configuração para que o responsável pelo centro de custo receba 
via e-mail uma notificação informando que foi realizado um lançamento de férias 
para o servidor subordinado. 

16.975. Permitir exportação de arquivos para o Tribunal de Contas. 

16.976. Permitir exportação de arquivo para Avaliação Atuarial. 

16.977. Permitir a geração de relatório com as informações de quais servidores 
possuem dois contratos. 

16.978. Permitir efetuar a substituição de carga horária, informando a quantidade 
de horas, motivo e verba para pagamento da substituição, podendo também ser paga 
retroativamente. 

16.979. Permitir exportar as informações referentes ao vale transporte para geração 
de carga em cartões das empresas de transporte coletivo. 

16.980. Possuir rotina para importação de saldo de vale transporte, arquivo 



 

 

fornecido pelas empresas de transporte coletivo que contem a quantidade ou valor 
de saldo em cada cartão de funcionário. 

16.981. Permitir configurar para que rotina de cálculo de vale transporte considere 
ou não a quantidade de saldo de vale transporte na quantidade a ser apurada de 
direito de cada funcionário. 

16.982. Permitir efetuar importação de: 

16.983. Proventos/descontos variáveis. 

16.984. Proventos/descontos fixos. 

16.985. Permitir restringir login do servidor, no cálculo de férias, rescisão e no 
cadastro de afastamentos, impossibilitando automaticamente o acesso dele ao 
sistema. 

16.986. Permitir restringir login do servidor conforme o seu horário de trabalho. 

16.987. Possuir relatório que apresente a média atualizada de proventos e 
descontos, permitindo informar o período de médias, e utilizando os índices de 
atualização disponibilizados pela Previdência Social. 

16.988. Possuir relatório que apresente os funcionários cedidos e recebidos, bem 
como apresente seu período de cessão, local de cessão e número do ato legal.  

16.989. Permitir gerar cálculo de vale alimentação para os funcionários com valor 
fixo mensal ou valor por dia útil. 

16.990. Permitir realizar a exportação em arquivo das quantidades ou valores 
calculados de vale alimentação para carga do cartão de alimentação/refeição. 

16.991. Possuir exportação do arquivo MANAD (Manual Normativo de Arquivos 
Digitais). 

16.992. Possuir rotina de importação e análise do arquivo SISOBI (Sistema de 
Controle de Óbitos), indicando se algum funcionário que esteja ativo no sistema 
consta no arquivo. 

16.993. Possuir rotina que permita a alteração do código de funcionário (matrícula) 
para qualquer outro código não existente na base de dados. 

16.994. Possuir configuração para que gere acesso automaticamente ao funcionário 
para o sistema de autoatendimento (onde terá a acesso a sua folha de pagamento, 
relatório de férias, dentre outros) quando o departamento de recursos humanos 
realizar seu cadastro funcional. 

16.995. Possuir configuração que permita realizar automaticamente o cadastro de 



 

 

gratificações para os funcionários, para determinados cargos pré-estabelecidos, 
quando o departamento de recursos humanos realizar seu cadastro funcional. 

16.996. Possuir configuração que permita realizar automaticamente o cadastro do 
nível salarial inicial do funcionário quando o departamento de recursos humanos 
realizar seu cadastro funcional. 

16.997. Possuir configuração para ativar validação no lançamento de proventos e 
descontos variáveis que informe se o funcionário que está sendo realizado o 
lançamento possui cargo comissionado. 

16.998. Possuir configuração para ativar validação no lançamento de proventos e 
descontos variáveis que informe se o funcionário que está sendo realizado o 
lançamento possui função gratificada. 

16.999. Permitir exibir o recibo de pagamento, por tipo de folha e regime, no sistema 
de autoatendimento mesmo sem a competência de cálculo estar completamente 
fechada. 

16.1000. Submódulo Saúde Ocupacional 

16.1001. Possuir rotina para cadastro de atestados médicos com emissão de 
relatórios analíticos, sintéticos, parciais, especiais e gráficos apontando 
especificamente o índice e custos do absenteísmo. 

16.1002. Permitir ao servidor cadastrar o atestado médico pelo portal de 
autoatendimento do servidor, identificando (pelo menos) Nome do Servidor, Data do 
Atestado, Todos os CIDs, CRM, dias de atestado e motivo. 

16.1003. Permitir ao servidor agendar perícia médica pelo portal de 
autoatendimento escolhendo a data/horário que estiver disponível, gerando a 
impressão do requerimento e ficha de perícia para o servidor.  

16.1004. Permitir configurar se a data de entrega do atestado será gerada 
automaticamente ou deve ser informada manualmente. 

16.1005. Permitir efetuar o cadastro de afastamento a partir do cadastro de 
atestado médico. 

16.1006. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com 
identificação dos médicos que a compõem. 

16.1007. Possuir cadastro de plano de saúde para os servidores e seus 
dependentes, permitindo informar o valor da mensalidade separadamente (titular e 
dependentes), bem como número do contrato (uso futuro, se aplicável). 

16.1008. Permitir controlar os valores de despesa (consultas, exames médicos, 
etc.), devoluções e saldos (valores para desconto em folha posterior) dos planos de 



 

 

saúde (uso futuro, se aplicável). 

16.1009. Permitir cadastrar os fatores de risco com os tipos insalubridade e 
periculosidade, com verba para pagamento e se deverá ser pago na competência 
atual ou na competência seguinte. 

16.1010. Permitir cadastrar os acidentes de trabalho e emissão da CAT 
(Comunicação Acidente do trabalho) e de todos os relatórios legais para 
acompanhamento de acidente, inclusive a ficha de investigação, e relatório de custo 
anual dos acidentes. 

16.1011. Possuir rotina para cadastrar laudo médico, se foi deferido, indeferido ou 
deferido parcialmente. 

16.1012. Permitir efetuar a importação do arquivo do Plano de Saúde  (uso futuro, 
se aplicável). 

16.1013. Possuir rotina para cadastro de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), 
Prontuário médico com o registro de todos os atendimentos admissionais, 
demissionais, mudança de função e periódicos e emissão do ASO, permitindo 
relacionar os exames realizados/apresentados com o seu respectivo resultado e data 
de realização. 

16.1014. Permitir cadastrar junto ao Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) um 
questionário médico/social com respostas Sim e Não. 

16.1015. Possuir rotina para cadastro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes), contendo período de vigência, membros e suas funções. 

16.1016. Realizar a emissão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 
conforme as informações já cadastradas no sistema. 

16.1017. Possuir cadastro de restrição médica que permita informar o tipo de 
restrição (readequação ou reabilitação), o período, o médico e os CIDs relacionados. 

16.1018. Possuir cadastro de CID (Classificação Internacional de Doenças). 

16.1019. Emitir relatório de comprovante de entrega de atestado médico. 

16.1020. Emitir automaticamente aviso via e-mail ao responsável pelo Setor de 
Perícia Médica, e-mail pessoal do Servidor e para o Órgão de lotação do mesmo, 
quando uma restrição médica estiver próxima ao seu prazo final. 

16.1021. Permitir os controles dos exames ocupacionais e complementares. 

16.1022. Permitir o registro das audiometrias e emissão do PCA através da 
aplicação de variados métodos de avaliação na audiometria, inclusive com a 
utilização de regras que permitirão gerar automaticamente os pareceres e a 



 

 

impressão dos modelos gráficos. 

16.1023. Emissão de todos os relatórios do PCMSO, ou seja, periódicos, de 
admissão, acompanhamento demitidos, entre outros. 

16.1024. Permitir cadastrar a aplicação das vacinas através da identificação das 
campanhas, periódicas ou não. 

16.1025. Submódulo Segurança do Trabalho  

16.1026. Permitir cadastrar e movimentar os Equipamentos de Proteção Individual 
e Coletivo (EPI, EPC), conforme os locais, fabricantes, registrar um histórico das 
revisões efetuadas e controlar os equipamentos das próximas revisões, controlar o 
vencimento do uso, CAs e estoque com relatório de entrega e baixa. Realizando todo 
o gerenciamento e consequentemente a emissão da ficha de EPI e do recibo de 
entrega. 

16.1027. Permitir a realização do registro da gestão dos riscos ambientais da 
empresa, sendo inseridas todas as informações do programa PPRA vigente na 
empresa, controle das funções com suas características: riscos e condições 
ambientais; controle de grupo homogêneo de riscos, histórico profissiográfico, 
emissão dos relatórios como PPRA e LTCAT. 

16.1028. Permitir o controle de extintores através de cada classe com 
cadastramento e gerenciamento de no mínimo 1.000 extintores com opção de 
configurações, onde permite adicionar os tipos de extintores, nome da empresa e 
técnico responsável, bem como o período de validade da recarga e do teste 
hidrostático, imprimir a tabela com informações referentes aos extintores; 
apontando se o extintor está válido, vencido e tiver perto de vencer mostrando 
quantos dias faltam para vencer. 

16.1029. Permitir o cadastro dos Planos de Ação (SESMT) planejados na empresa, 
para que sejam registradas as recomendações ou prevenções feitas a determinadas 
situações. 

16.1030. Permitir cadastrar relatórios de visita técnica, Local/ data/ 
hora/profissional /motivo/relatório/conclusão e emissão do relatório. 

16.1031. Permitir cadastro de treinamentos realizados, contendo dados do 
servidor: RG / CPF / endereço / contato / lotação / cargo, bem como empresa 
responsável/ carga horaria/responsável legal/objetivo/observações e emissão do 
certificado. 

16.1032. Permitir o controle e gerenciamento da Brigada de Incêndio como cálculo 
de Brigada, Fichas de Inscrição, Exames Médicos; Plano de ação da Brigada; 
Organograma da Brigada; Plano de Emergência; Atestado de Brigada, Entre outros 
que serão gerados no decorrer do ano de gerenciamento dessa brigada. Emissão de 



 

 

certificados, controle de reuniões e dimensionamento da Brigada. 

16.1033. Submódulo Estágio Probatório 

16.1034. Possuir cadastro de período de estágio probatório e períodos de 
avaliação. 

16.1035. Possuir cadastro de avaliação para estágio probatório, podendo informar 
o tipo, as considerações, os critérios, fatores, alternativas, comissão que efetuará a 
avaliação e os modelos. 

16.1036. Possuir relatórios de gerenciamento do estágio probatório. 

16.1037. Permitir cadastrar os períodos de estágio automaticamente no momento 
do cadastro do contrato do funcionário.  

16.1038. Permitir relacionar uma exceção para efetuar a avaliação de determinado 
centro de custo, podendo ainda informar o período de vigência dessa exceção. 

16.1039. Permitir relacionar várias comissões de avaliação para um único 
funcionário. 

16.1040. Efetuar o relacionamento dos períodos de estágio com os modelos de 
avaliação correspondente a cada centro de custo automaticamente. 

16.1041. Possuir rotina de ajuste de períodos de estágio e períodos de avaliação. 

16.1042. Possuir cadastro automático de avaliadores para cada avaliação de 
acordo com o tipo de avaliador informado e que corresponda ao período de 
permanência do funcionário no local de trabalho ou no centro de custo. 

16.1043. Permitir gerar avaliação subsidiária por troca de local de trabalho e por 
cadastro de afastamentos.  

16.1044. Permitir a definição de peso para cada fator da avaliação. 

16.1045. Permitir que a pontuação seja do tipo somatório ou média. 

16.1046. Permitir efetuar liberação dos períodos de estágio individualmente, 
coletivamente ou de forma automática através do ajuste de períodos. 

16.1047. Permitir configurar a quantidade de anos de avaliação necessária para a 
conclusão do estágio probatório e ainda poder classificar quantas avaliações devem 
ocorrer para cada ano de estágio conforme a necessidade do cliente. 

16.1048. Possuir rotina para relacionamento de vários cargos com um cargo 
similar. 

16.1049. Possuir um cadastro para avaliador padrão onde esse pode ser o 



 

 

responsável pelo módulo e precisará efetuar manutenções nas avaliações. 

16.1050. Possuir consulta das avaliações realizadas e pendentes para um 
avaliador. 

16.1051. Permitir impressão da ficha de avaliação e gabarito para preenchimento 
manual. 

16.1052. Permitir impressão da ficha de avaliação e gabarito com preenchimento 
automático de acordo com as notas cadastradas para cada alternativa. 

16.1053. Possuir relatório para impressão do resultado da avaliação onde 
demonstre o resultado de todas as avaliações e períodos para um funcionário. 

16.1054. Ter a possibilidade de consultar as avaliações pendentes e realizadas 
relacionadas com um avaliador através da internet em um sistema de 
autoatendimento ao servidor. 

16.1055. Permitir efetuar a avaliação ou imprimi-la através da internet em um 
sistema de autoatendimento ao servidor. 

16.1056. No serviço de avaliação via internet deve apresentar somente as 
avaliações relacionadas com o usuário logado. 

16.1057. Submódulo de avaliação de desempenho 

16.1058. Possuir cadastro de período de desempenho e períodos de avaliação. 

16.1059. Possuir cadastro de avaliação para avaliação desempenho, podendo 
informar o tipo, as considerações, os critérios, fatores, alternativas, comissão que 
efetuará a avaliação e os modelos. 

16.1060.  Cadastrar automaticamente os períodos de desempenho e de avaliação 
no momento da inclusão de um novo período folha. 

16.1061. Permitir controle de funcionários que realizarão a avaliação. 

16.1062. Permitir relacionar uma exceção para efetuar a avaliação de determinado 
centro de custo, podendo ainda informar o período de vigência dessa exceção. 

16.1063. Permitir relacionar várias comissões de avaliação para um único centro 
de custo. 

16.1064. Efetuar o relacionamento dos períodos de desempenho com os modelos 
de avaliação correspondente a cada grupo de cargo automaticamente. 

16.1065. Possuir rotina para cadastro de grupo de cargo podendo relacionar os 
cargos correspondentes ao grupo. 



 

 

16.1066. Permitir configurar para cada grupo de cargo os tipos de progressão 
vertical, progressão horizontal, Adicional de Desempenho, Adicional de Titulação e 
Adicional de Capacitação separadamente. 

16.1067. Permitir configurar a frequência da avaliação para a geração dos períodos 
de avaliação, se anual ou por interstício. 

16.1068. Possuir rotina de ajuste de períodos de desempenho e períodos de 
avaliação. 

16.1069. Possuir cadastro automático de avaliadores para cada avaliação de 
acordo com o tipo de avaliador informado e que corresponda ao período de 
permanência do funcionário no local de trabalho ou no centro de custo. 

16.1070. Permitir gerar avaliação subsidiária por troca de local de trabalho e por 
cadastro de afastamentos.  

16.1071. Permitir a definição de peso para cada fator da avaliação. 

16.1072. Permitir que a pontuação seja do tipo somatória ou média. 

16.1073. Permitir efetuar liberação dos períodos de desempenho de forma 
individual e/ou coletiva. 

16.1074. Possuir um cadastro para avaliador padrão onde esse pode ser o 
responsável pelo módulo e precisará efetuar manutenções nas avaliações. 

16.1075. Possuir consulta das avaliações realizadas e pendentes para um 
avaliador. 

16.1076. Permitir impressão da ficha de avaliação e gabarito para preenchimento 
manual. 

16.1077. Permitir impressão da ficha de avaliação e gabarito com preenchimento 
automático de acordo com as notas cadastradas para cada alternativa. 

16.1078. Possuir relatório para impressão do resultado da avaliação onde 
demonstre o resultado de todas as avaliações e períodos para um funcionário em 
forma de gráfico. 

16.1079. Ter a possibilidade de consultar as avaliações pendentes e realizadas 
relacionadas com um avaliador através da internet em um sistema de 
autoatendimento ao servidor. 

16.1080. Permitir efetuar a avaliação ou imprimi-la através da internet em um 
sistema de autoatendimento ao servidor. 

16.1081. No serviço de avaliação via internet deve apresentar somente as 



 

 

avaliações relacionadas com o usuário logado. 

16.1082. Possuir rotina para cadastro dos motivos de perda do período de 
desempenho. 

16.1083. Módulo de COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

16.1084. Possuir no cadastro de materiais, campos para a descrição sucinta e 
detalhada sem limitação de caracteres, possibilitando organizar os materiais 
informando a que grupo, classe ou subclasse o material pertence, bem como 
relacionar mais de uma unidade de medida. 

16.1085. Possibilitar a identificação de materiais/produto conforme 
especificações de Classificação, exemplo: Consumo/Permanente/ Serviços/ Obras, de 
Categoria, exemplo: Perecível / Não perecível / Estocável / Combustível. 

16.1086. Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produto, 
campos cadastrais de sua escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-
definida. 

16.1087. Possibilitar o relacionamento do produto com Marcas pré-aprovadas. 

16.1088. Possibilitar relacionamento com produtos e elementos de despesas, 
impedindo que determinado produto seja comprado com elemento errado ou não 
relacionado. 

16.1089. Possibilitar através da consulta do material, pesquisar o histórico 
completo de aquisições, podendo consultar dados como as ordens de compras, 
fornecedor e valor unitário. 

16.1090. Possuir rotina de solicitação de cadastro de produto, disparando a 
notificação via sistema e/ou por e-mail automaticamente ao setor responsável, após 
a aprovação o sistema deverá enviar notificação ao solicitante que o produto foi 
cadastrado e o código utilizado, em caso de reprovação deverá ser enviado 
notificação para o solicitante com o motivo da rejeição do cadastro do produto. 

16.1091. Permitir o cadastramento de comissões de licitação: permanente, 
especial, pregoeiros, leiloeiros e cadastro de fornecedor, informando a portaria ou 
decreto que as designaram, permitindo informar também os seus membros, 
atribuições designadas e natureza do cargo. 

16.1092. Registrar os processos licitatórios, identificando número e ano do 
processo, objeto, modalidades de licitação e data do processo, bem como dados de 
requisições de compra, planilhas de preços, procurando, assim, cumprir com o 
ordenamento determinado no parágrafo único do artigo 4.º da Lei de Licitações e 
Contratos, que impõe a obrigatoriedade na formalização dos atos administrativos, 
bem como promover adequações necessárias para atendimento de legislação que se 



 

 

encontrarem vigentes.  No caso de dispensa e inexigibilidade possuir relacionamento 
com o inciso da lei correspondente com o fundamento legal. 

16.1093. Sugerir o número da licitação sequencial por modalidade ou por 
modalidade/objeto ou sequencial anual. 

16.1094. Disponibilizar ao usuário o gerenciamento dos processos através de 
fluxograma (conhecidos como Workflow), onde todas as decisões deverão estar de 
acordo com as exigências legais. Nesse fluxo deverá ser possível iniciar, julgar e 
concluir qualquer tipo de processo licitatório ou dispensável, sem a necessidade de 
abertura de novos módulos dentro do mesmo sistema. Deve acompanhar em tempo 
real o andamento do processo, habilitando a próxima etapa após a conclusão da 
etapa anterior, não bloqueando o retorno a etapas anteriores. Essa liberação de 
etapas deverá ser de fácil visualização, utilização e localização por parte do usuário 
dentro do sistema. A visualização deverá ser identificada por cores específicas para 
cada etapa do processo. O workflow poderá apresentar as possíveis decisões, 
mostrando o caminho a ser seguido de acordo com a escolha realizada. Em cada fase 
do workflow deverá constar um tópico de ajuda, para auxílio e orientação no caso de 
dúvidas do seu utilizador. Bem como disponibilizar para acompanhamento. 

16.1095. Possibilitar o anexo de documentos ao cadastro da minuta do edital. Ex. 
cópia de documentos obrigatórios, projeto básico, contratos, ao menos nas 
extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, rar. 

16.1096. Possibilitar a partir dos dados registrados em cada etapa, bem como dos 
arquivos anexados, gerar documento equivalente a uma “árvore do processo” 
constando todas as informações vinculadas a determinadas requisições, processo 
licitatório, ata de registro de preços, contrato, aditivo ou empenho. 

16.1097. De acordo com as etapas do processo de licitação, possibilitar a emissão 
de documentos como editais, atas de sessões de licitação, aviso de licitação, termo 
de homologação e adjudicação, parecer contábil, jurídico e relatório de propostas 
e/ou lances. Bem como armazenar esses documentos em banco de dados, 
possibilitando também o envio de documentos adicionais em substituição ao original 
emitido. 

16.1098. Permitir a definição de lotes/itens do processo como destinados à Ampla 
Concorrência, e com cotas ou exclusivos reservados à Micro empresas/empresas de 
Pequeno Porte, nos termos do Decreto Federal 8538/2015. 

16.1099. Permitir, no cadastramento do processo licitatório ou da requisição 
inicial, que o saldo dos produtos/serviços cadastrados sejam controlados tanto por 
quantidade quanto por valor. 

16.1100. Permitir que os processos sejam cadastrados com a finalidade de julgar e 
contratar a partir de desconto a ser aplicado em tabela de referência de preços, 



 

 

sendo possível o cadastramento dos produtos no momento da requisição de 
empenho. 

16.1101. Permitir o registro do parecer contábil, no processo de licitação, bem 
como sua impressão. 

16.1102. Permitir o registro do parecer jurídico e/ou técnico, no processo de 
licitação, conforme Art. 38.  Inciso – VI, da Lei 8.666/1993 (ou nova legislação que 
passar a vigorar), bem como sua impressão. 

16.1103. Registrar a interposição de recurso ou impugnação do processo de 
licitação, bem como o seu julgamento, com texto referente ao parecer da comissão 
e/ou jurídico. 

16.1104. Registrar anulação e/ou revogação do processo de licitação, na íntegra, 
ou ainda, de lotes / itens específicos.  

16.1105. Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial 
conforme critérios de classificação determinados pela Lei Federal nº 10.520/2002, 
bem como Decreto Federal 8.538/2015, que regulamenta o tratamento diferenciado 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e ainda de empresas com sede 
Local ou Regional. 

16.1106. Para as Licitações na modalidade de Pregão Presencial possibilitar a 
visualização dos lances na tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por 
lote ou item, com opção de desistência/declínio do lance. Permitir que o pregoeiro 
estipule o valor do lance mínimo durante o cadastro dos itens do pregão ou durante 
a rodada de lances. Bem como possibilitar que o pregoeiro estipule tempo limite para 
cada rodada de lance por meio de cronômetro. 

16.1107. Possuir rotina de negociação do preço, com o fornecedor vencedor após 
cada rodada de lances. 

16.1108. Possibilitar o julgamento das propostas em relação à microempresa, 
empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da 
Lei Complementar 123/2006. 

16.1109. Possuir rotina que possibilite cadastrar os documentos dos fornecedores 
participantes da licitação. 

16.1110. Possuir rotina para o cadastro das propostas dos participantes, com 
indicação de valor unitário, valor total, bem como, permitir consultar por fornecedor 
os quadros comparativos de preços, identificando os vencedores. 

16.1111. Possibilitar o cadastro da desclassificação do participante, indicando a 
data e o motivo da desclassificação. 



 

 

16.1112. Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e 
o motivo da inabilitação. Nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item 
seja inabilitado permitir que o pregoeiro já identifique o remanescente e possibilite 
selecioná-lo para negociação e indicação de novo vencedor. 

16.1113. Possibilitar que a inabilitação seja processada por lote / item. 

16.1114. Para o caso de pregões eletrônicos, possibilitar a importação de dados 
cadastrais dos participantes, bem como do resultado da licitação da Plataforma BLL. 

16.1115. Possibilitar na consulta do processo visualizar dados do processo, como 
lances (nos casos de pregão presencial), requisições de compras, vencedores, 
propostas, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras 
emitidas e, dados sobre a homologação e adjudicação do processo. 

16.1116. Permitir o gerenciamento de processos de licitações “multientidade”. 
Onde a Licitação ocorre por uma entidade principal, onde será realizado todo o 
gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e ordens de compra; e, exista a 
indicação das entidades participantes, onde caberia somente a emissão da ordem de 
compra. 

16.1117. Possuir fluxo diferenciado para licitações de publicidade possibilitando o 
cadastro das sessões de abertura de envelopes não identificados e cadastro e 
julgamento das propostas técnicas, de acordo com a Lei 12.232/10. 

16.1118. Possibilitar cadastrar no sistema a pontuação e índices para os itens das 
licitações com julgamento por preço e técnica, possibilitando a classificação 
automática do vencedor de acordo com a pontuação efetuada na soma dos critérios 
de pontuação. 

16.1119. Permitir relacionar a comissão de licitação ao processo de licitação, bem 
como selecionar os membros da comissão que irão realizar o julgamento da licitação. 

16.1120. Possibilitar o cadastro das publicações das licitações, com indicação da 
data da publicação e o veículo de publicação. 

16.1121. Permitir realizar a indicação do recurso orçamentário a ser utilizado no 
processo de licitação, bem como sua respectiva reserva orçamentária, bem como, a 
cada compra efetuada deverá ser liberado o valor da reserva de acordo com a compra 
realizada. 

16.1122. Possibilitar executar a liberação da diferença reservada entre o valor 
vencido pelo fornecedor e o valor total estimado, no momento da adjudicação do 
processo de licitação, disponibilizando assim essa diferença de saldo para outras 
compras, não necessitando aguardar comprar todo o processo para que seja 
executada essa liberação da diferença. 



 

 

16.1123. Nos casos de licitações de Registro de Preço, permitir o cadastro dos 
registros referente a “Atas de Registro de preço”, bem como controlar os respectivos 
registros e, possibilitar a alteração de quantidades, preço e fornecedores, quando 
necessário. 

16.1124. Possibilitar o controle de saldo disponível mediante empenhos emitidos, 
bem como seus eventuais cancelamentos ou anulações. 

16.1125. Permitir que sejam gerados contratos a partir das Atas de registro de 
preços conforme demanda dos órgãos do Consórcio. 

16.1126. Permitir a integração com o sistema de contabilidade, onde deverá gerar 
lançamentos referente a reserva de dotação orçamentária no sistema de gestão 
orçamentária, bloqueando o valor da despesa previsto no processo licitatório ou 
compra dispensável. Deve também efetuar o desbloqueio automático dos valores 
reservados e não utilizados após a finalização do processo ou da compra. 

16.1127. Permitir realizar duplicidade (cópia) de processos de licitação já 
realizados pela entidade, de forma a evitar realizar o cadastro novamente de dados 
de processos similares. 

16.1128. Possibilitar nos processos que possuem a característica de 
credenciamento/chamamento a definição de cotas, em licitações do tipo 
inexigibilidade ou dispensa de licitação.  

16.1129. Possuir disponibilidade de publicação de dados e documentos do 
processo de licitação com o portal de serviços, podendo escolher o que deseja ser 
disponibilizado: Itens, Certidões, Documentos Exigidos, Quadro Comparativo Preços, 
Vencedores, Contratos, Ordem de Compra, Edital, Anexos, Pareceres, impugnação, 
Ata de Abertura de Envelope Documento, Ata de Abertura de Envelope Proposta, Ata 
do Pregão, Ata de Registro de Preço, Termo de Homologação, Termo de Adjudicação 
e contratos, ou ainda, outros dados conforme necessidade da Contratante. 

16.1130. Permitir o cadastro dos contratos de licitações, bem como o seu 
gerenciamento, como publicações, seus aditivos e reajustes, permitindo também 
gerenciar o período de vigência dos contratos.  

16.1131. Registrar a rescisão do contrato, informando: motivo, data da rescisão, 
inciso da Lei 8666/93, ou nova legislação que passar a vigorar,  possibilidade de gerar 
dispensa de licitação, gerar impeditivo para o fornecedor. 

16.1132. Possuir identificação dos contratos aditivos do tipo prazo, acréscimo, 
diminuição, equilíbrio, rescisão ou outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo 
de alteração (bilateral ou unilateral). 

16.1133. Registrar os aditivos ou supressões contratuais, realizando o bloqueio 
caso ultrapasse os limites de acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1º do 



 

 

Art. 65 da Lei 8.666/1993, ou nova legislação que passar a vigorar), deduzidos 
acréscimos de atualização monetária (reajustes). 

16.1134. Registrar alteração contratual referente a equilíbrio econômico 
financeiro. 

16.1135. Permitir registrar apostila ao contrato, para o registro da variação do 
valor contratual referente a reajuste de preços previstos no contrato, bem como 
atualizações financeiras, bem como alterações de dotações orçamentárias, de acordo 
com a Lei 8.666/93o u nova legislação que passar a vigorar. 

16.1136. Controlar o vencimento dos contratos automaticamente, enviando e-
mails aos colaboradores do setor com a relação dos contratos que estão a vencer em 
determinado período configurável. 

16.1137. Permitir a definição no contrato de aditivos de gestor/fiscais para 
fiscalizar a execução do contrato na sua íntegra. 

16.1138. Possibilitar o cadastro das publicações dos contratos. 

16.1139. Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos e termos 
aditivos de contratos. 

16.1140. Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de 
Registro Cadastral, controlando a sequência do certificado, visualizando os dados 
cadastrais, o objeto social e permitir a consulta das documentações. 

16.1141. Possibilitar a realização do julgamento do fornecedor, onde deverá 
validar se o fornecedor está em dia com a validade dos documentos obrigatórios 
definidos no cadastro de documentos, destacando as irregularidades no momento 
da emissão. 

16.1142. Registrar no cadastro de fornecedores a suspensão/impeditivos do 
direito de participar de licitações, controlando a data limite da reabilitação. 

16.1143. Controlar a validade dos documentos do fornecedor, com emissão de 
relatório por fornecedor contendo a relação dos documentos vencidos e a vencer. 

16.1144. Permitir o cadastro e o controle da data de validade das certidões 
negativas e outros documentos dos fornecedores. 

16.1145. Possuir relatório dos documentos vencidos e a vencer do fornecedor. 

16.1146. Possibilitar o cadastro do responsável legal/sócios do fornecedor da 
empresa/fornecedor. 

16.1147. Possibilitar o cadastro de índices contábeis, como: Ativo Circulante, Ativo 
Não circulante, Ativo Total, Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não 



 

 

Circulante, Índice de Solvência e Capital Social da empresa/fornecedor. 

16.1148. Possuir emissão de atestado de capacidade técnica para o fornecedor, 
emitindo documento com os produtos/serviços fornecidos para a entidade. 

16.1149. Permitir o controle de validade de documentos do fornecedor durante a 
emissão de contratos e ordens de compra. 

16.1150. Emitir relatórios gerenciais do fornecedor, mostrando registros 
referentes a ordens de compra, licitações, contratos no exercício, consolidado e por 
processo. 

16.1151. Permitir a emissão da ordem de compra ou serviços, ordinária, global ou 
estimativa, seja por meio de processo de licitação ou dispensável.  

16.1152. Ao emitir a ordem de compra, possibilitar informar dados referente a 
data de emissão e vencimento, fornecedor, finalidade, recurso orçamentário, para 
que essas informações sejam utilizadas na geração dos empenhos com suas parcelas. 

16.1153. Possibilitar mesmo em casos de contratos (despesas a serem processadas 
de forma global), o empenho de despesas parciais, conforme conveniência para a 
contratante. 

16.1154. Possibilitar alteração de dados da ordem de compra, como 
Finalidade/Histórico, Dados de Entrega, Condições de Pagamento, caso não exista 
empenho na contabilidade. 

16.1155. Permitir a realização do estorno da ordem de compra, realizando o 
estorno dos itens. Caso a ordem de compra esteja empenhada, permitir através do 
estorno do empenho estornar os itens de uma ordem de compra automaticamente 
sem a necessidade de estornar manualmente a ordem de compra. 

16.1156. Permitir informar dados referente retenção na ordem de compra. 

16.1157. Permitir registrar dado referente ao desconto, na ordem de compra. 

16.1158. Possibilitar a identificação se os produtos da ordem de compra terão 
consumo imediato a fim de fazer os lançamentos contábeis de saída do estoque já no 
momento do empenhamento. 

16.1159. Não permitir efetuar emissão de ordem de compra de licitações de 
registros de preço, em que ata esteja com a validade vencida. 

16.1160. Permitir consultar dados referentes ao recebimento da ordem de 
compra, visualizando o saldo pendente a ser entregue, contendo as quantidades, os 
valores e o saldo. 

16.1161. Possibilitar, na consulta da ordem de compra, emitir um extrato de 



 

 

movimentação. 

16.1162. Possibilitar a realização de pesquisa preço/planilha de preço para 
estimativa de valores para novas aquisições. 

16.1163. A partir da pesquisa de preço/planilha de preço, tendo como critério de 
escolha para base o preço médio, maior preço ou menor preço cotado para o item 
na coleta de preços, permitir gerar um processo administrativo ou permitir a emissão 
de ordem de compra, com base no menor preço cotado. 

16.1164. Possuir rotina para cotação de planilhas de preços on-line, possibilitando 
os fornecedores digitarem os preços praticados, permitindo fazer o cálculo dos 
preços médios, mínimos e máximos automaticamente, possibilitando importação 
desta planilha nos processos licitatórios a fins do cálculo da cotação máxima dos itens 
a serem licitados. 

16.1165. Possuir integração com o processo digital criando automaticamente um 
processo a partir da digitação de uma requisição e/ou solicitação de compras, 
podendo acompanhar a movimentação do processo entre os setores da entidade. 

16.1166. Possuir rotina para solicitação de compra dos itens homologados da 
licitação. 

16.1167. Possibilitar o controle das solicitações de compra autorizadas, pendentes 
e canceladas. 

16.1168. Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo 
que outros usuários acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu 
centro de custo. 

16.1169. Possuir rotina para avisar através de notificações ou por e-mail sempre 
que for cadastrada uma nova solicitação de compras, a fim de agilizar o processo de 
compra. 

16.1170. Possuir rotina para cadastro de requisições ao Compras, onde poderá ser 
realizada uma ordem de compra ou um processo de licitação para esta requisição, 
onde poderá informar os itens, bem como recursos orçamentários. 

16.1171. Permitir o cadastro não obrigatório dos recursos orçamentários nas 
requisições de compras, permitindo assim que o usuário escolha o recurso 
posteriormente na emissão da ordem de compra. 

16.1172. Possuir rotina para autorização da requisição ao Compras, onde permita 
realizar a reserva dos recursos orçamentários da requisição e compras sejam 
efetuados somente no momento de sua autorização. 

16.1173. Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, 



 

 

desde a abertura até a conclusão. 

16.1174. Permitir gerar a relação mensal de todas as compras feitas, para envio ao 
TCU, exigida no inciso VI, do Art. 1º da Lei 9755/98.  

16.1175. Permitir consulta on-line de débitos de contribuintes pessoa 
física/jurídica na emissão de ordem de compra, ou contrato. 

16.1176. Possuir rotina para o cadastro de propostas dos pregões presenciais 
apenas no valor do lote, sem a necessidade do preenchimento dos subitens do lote, 
possibilitando o fornecedor vencedor fazer a readequação dos valores dos subitens 
on-line nas suas dependências. Agilizando, com isso, o cadastro das propostas e início 
dos lances e posteriormente digitação da readequação pelos usuários. 

16.1177. Possuir rotina para preenchimento online da proposta comercial, sem a 
necessidade de exportação e importação de arquivos, possibilitando o 
preenchimento da proposta comercial pelo próprio fornecedor em suas 
dependências, os dados devem ficar criptografados na base de dados sendo 
necessária senha para descriptografar e importar as propostas ao sistema, sem 
necessidade de redigitação. 

16.1178. Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no 
sistema, possibilitando escolher os formatos de geração (pdf, html, doc e xls), 
quantidades de cópias e assinatura eletrônica. 

16.1179. Dispor as principais legislações vigentes e atualizadas para eventuais 
consultas diretamente no sistema. Ex. 8.666/1993, 10.520/2002, 123/2006, etc. 

16.1180. Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação 
com o sistema de pregões eletrônico “Compras Públicas”. 

16.1181. Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação 
com o sistema de Bolsas de Licitações e Leilões – BLL. 

16.1182. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados 
referentes às licitações e contratos, de acordo com as regras e sistema vigente. 

16.1183. Deve possui integração com dos demais módulos que possam ser 
envolvidos no processo, como contabilidade, patrimônio, frotas, etc. 

16.1184. Deve possuir funcionalidade específica para verificação, validação 
exportação de dados em conformidade com as regras de Layout exigido para 
prestação de contas no Sistema de Informações Municipal – Acompanhamento 
Mensal (SIM-AM) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), considerando 
a integração aos demais módulos contratados. 

16.1185. Módulo de OUVIDORIA 



 

 

16.1186. Tramitar todo o processo em ambiente digital com dispensa do trâmite 
de papéis. 

16.1187. Configurar roteiro interno de cumprimento automático para cada 
assunto, inclusive com a definição de prazo para que cada etapa seja realizada. 

16.1188. Informar o requerente e demais interessados, a cada trâmite processual, 
através de envio de e-mail. 

16.1189. Permitir ao requerente no momento da abertura de processo, utilizando 
o autoatendimento, a visualização dos documentos obrigatórios para cada assunto. 

16.1190. Dispor de relatórios de gerenciamento por: Processos, Centro de Custo, 
Assunto, Subassunto, Gráficos e Etiquetas. 

16.1191. Controlar as fases de um processo, desde seu registro até seu 
arquivamento, passando por todos os trâmites necessários, de acordo com as 
permissões de acesso dos usuários cadastrados. 

16.1192. Controlar a vinculação de processos por apensamento. 

16.1193. Possibilitar a assinatura eletrônica com a utilização de certificado digital 
(e-CPF) na abertura, trâmites, complementos e no encerramento dos processos de 
Ouvidoria. 

16.1194. Anexar arquivos digitais (.pdf, .png, .doc, entre outros) nos processos. 

16.1195. Tramitar processo informando por e-mail ao usuário de destino a 
movimentação do processo. 

16.1196. Movimentar processo por centro de custo ou por usuário. 

16.1197. Transferir arquivos após o processo estar arquivado. 

16.1198. Emitir relatórios a partir das telas de consulta de: assunto, subassunto, 
documento e Processo. 

16.1199. Emitir relatórios estatísticos com opção de agrupamento por: Assunto, 
Subassunto, Centro de Custo, Requerente, Parecer e Situação. 

16.1200. Emitir comprovante de encerramento. 

16.1201. Controlar prazos, de acordo com o definido em roteiro, possibilitando 
que processos pendentes sejam classificados através de cores (prazo final ou da 
etapa atual). 

16.1202. Emitir etiquetas personalizadas contendo informações do processo, 
através dos filtros: Número, Ano, Assunto, Subassunto, Data e Situação. 



 

 

16.1203. Receber os processos coletivamente (por lotes), não necessitando 
receber um a um. 

16.1204. Movimentar vários processos em lote, com a possibilidade de informar 
pareceres diferentes para cada um dos processos. 

16.1205. Arquivar vários processos de uma única vez. 

16.1206. Permitir especificar a finalidade do processo na abertura, sendo: 
atendimento ao público ou processo interno. 

16.1207. Emitir gráficos dos processos por: Assunto, Subassunto e Repartição 
atual/inicial. 

16.1208. Notificar o usuário da existência de débitos em nome do requerente no 
momento da abertura de um processo, através de integração com o sistema 
tributário. 

16.1209. Relacionar requerentes adicionais a um processo, tanto no momento da 
abertura quanto em eventuais alterações. 

16.1210. Paralisar processos que estejam com seu prazo suspenso. 

16.1211. Inserir textos de abertura e movimentações dos processos, sem limite de 
caracteres. 

16.1212. Permitir ao gestor do sistema a visualização de todos os processos, 
independente do centro de custo em que o processo esteja localizado. 

16.1213. Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação via internet, sendo 
necessário informar o número do processo e o código verificador, inclusive com a 
possibilidade de informar novos anexos e lançar novas informações através de 
complementos no processo. 

16.1214. Possuir rotina específica onde o usuário visualize apenas os processos da 
sua repartição. 

16.1215. Gerenciar processos com os filtros por: Situação, Número, Ano, 
Requerente, Endereço do requerente, Assunto e Subassunto. 

16.1216. Manter histórico de tudo que foi realizado com o processo, com as 
informações de data de abertura, trâmites e recebimentos, além de quais 
movimentos foram assinados digitalmente. 

16.1217. Dispor de repositório de modelos (Templates), que poderão ser utilizados 
como base para a criação de novos documentos dentro dos processos de ouvidoria, 
contendo rotina para gerenciamento dos documentos, salvando o arquivo editado 
como anexo do processo. 



 

 

16.1218. Gerenciar processos ordenando pela data da última movimentação, 
possibilitando visualizar os últimos processos movimentados. 

16.1219. Validar a inserção de registros com descrição duplicada no cadastro de 
assuntos e documentos. 

16.1220. Manter histórico de alterações efetuadas principalmente de requerente, 
assunto, Subassunto, cadastro imobiliário e endereço no processo. 

16.1221. Configurar o envio de e-mail ao requerente nas seguintes etapas do 
processo: abertura, cancelamento, trâmites e encerramento. 

16.1222. Módulo de PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

16.1223. Atender as Leis Complementares nº. 101 e nº. 131 da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

16.1224. Atender aos anexos da Lei nº. 9.755/98 do TCU. 

16.1225. Atender aos preceitos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação). 

16.1226. Permitir consultar as informações básicas sobre contratos e aditivos, 
convênios, compras diretas e licitações, consulta de entradas e saídas de materiais 
em estoque, consulta de bens públicos que integram o patrimônio, assim como as 
cessões, permutas e doação de bens; consulta de veículos relacionados à frota da 
entidade. 

16.1227. Sobre as compras diretas e licitações, possuir local para disponibilizar os 
arquivos relacionados à todas etapas do processo licitatório, podendo configurar eles 
como públicos ou para transparência, sem exigência de cadastro ou qualquer outro 
tipo de restrição de acesso, sendo de fácil usabilidade, atendendo também ao 
disposto na Lei do Estado do Paraná nº 19.581 de 2018. 

16.1228. Permitir consultar tributos arrecadados, receitas orçamentárias e 
receitas extra orçamentárias. 

16.1229. Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e 
pagamentos efetuados, assim como o acesso aos arquivos relacionados aos 
pagamentos. 

16.1230. Possuir consulta dos anexos da Lei 4.320 de 1964 a partir dos dados 
inseridos no Módulo Contábil e de Prestação de Contas. 

16.1231. Permitir consultar Relatórios Legais, gerados com base nos dados 
inseridos nos correspondentes sistemas de gestão. 

16.1232. Permitir consultar plano de cargos e salários e também os funcionários 



 

 

com sua referida função e lotação. 

16.1233. Permitir ordenação das consultas por códigos, valores, nomes e tipos. 

16.1234. Demonstrar a folha de pagamento dos funcionários, permitindo 
configurar os proventos e descontos. 

16.1235. Possuir consulta que disponha da quantidade de funcionários por regime 
de trabalho. 

16.1236. Possuir consulta que disponha da quantidade de vagas criadas e 
ocupadas por tipo de cargo (efetivo, comissionado, emprego público, etc.). 

16.1237. Demonstrar consulta de funcionários por tipo de contrato.  

16.1238. Possuir consulta de funcionários cedidos e recebidos por cessão ou 
permuta, informando no mínimo o nome, o cargo e os órgãos envolvidos. 

16.1239. Dispor de consulta de cargos com a quantidade de vagas disponíveis e 
ocupadas.  

16.1240. Possuir consulta de funcionários inativos com informação do tipo de 
aposentadoria/pensão. 

16.1241. Possuir consulta que permita visualizar no mínimo o nome, cargo, local 
de lotação, forma de investidura (concurso público ou livre nomeação), horário de 
trabalho e carga horária cadastrados para cada funcionário. 

16.1242. Possibilitar consulta de estagiários, contendo local de trabalho e período 
de contrato. 

16.1243. Permitir acesso às informações de forma consolidada e por Entidade 
gestora municipal. 

16.1244. Permitir consulta de informações com filtro de Período. 

16.1245. Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade 
de digitação, exportação ou importação de dados à medida que os demais módulos 
são alimentados, informando a data da última atualização de cada conjunto de 
informações. 

16.1246. Possibilitar que as consultas sejam gerenciadas permitindo ao usuário 
definir quais consultas serão disponibilizadas no Portal. 

16.1247. Possuir cadastro de Avisos que será exibido no Portal em pequenas 
janelas sobrepostas (semelhante as pop-ups), com possibilidade de adicionar 
imagens. 

16.1248. Possuir campo de busca para facilitar na localização das consultas. 



 

 

16.1249. Permitir a criação de novas consultas, com possibilidade de realizar 
upload de arquivos ou relacionar links externos. 

16.1250. Permitir imprimir as consultas nos formatos PDF, DOC, XLS, JPEG entre 
outros. 

16.1251. Possuir rotina para publicação de relatórios no Portal. 

16.1252. Permitir publicar relatórios em vários formatos no Portal, permitindo o 
upload desses relatórios. 

16.1253. Possuir consulta detalhada de Ajuda de Custos/Adiantamentos/Diárias 
realizados com visualização do respectivo empenho, apresentando no mínimo nome 
completo, número de matrícula e/ou RG do beneficiário; justificativa para a 
realização de cada viagem; datas de início e término das viagens realizadas; destino 
de cada viagem; meio de transporte utilizado em cada viagem; quantidade de diárias 
pagas em relação a cada viagem; valor unitário das diárias. 

16.1254. Possuir consulta de Convênios de Repasse e seus respectivos anexos. 

16.1255. Atender ao disposto na Instrução Normativa nº 89/2013 do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e suas alterações. 

16.1256. Atender ao disposto na Lei Federal nº 13.019 de 2014. 

16.1257. Sobre a acessibilidade do Portal da Transparência, atender ao disposto 
no Art. 63, caput e § 1º, da Lei Federal nº 13.146 de 2015. 

16.1258. Dispor de área que trate especificamente sobre as informações exigidas 
pelo Índice de Transparência Pública instituído pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. 

16.1259. As informações a serem apresentadas no Portal da Transparência devem 
ser desde o ano em que se possuem registros nos sistemas informatizados  do 
Consórcio. 

16.1260. Dispor de consulta via linha do tempo/fluxo dos processos de compra 
direta e licitações realizadas, englobando desde o termo de referência até o efetivo 
pagamento ou término do processo. 

16.1261. Dispor de glossário apresentando a definição dos termos técnicos 
utilizados. 

16.1262. tender as Leis Complementares nº. 101 de 2000 e nº. 131 de 2009. 

16.1263. Módulo de PORTAL DE AUTOATENDIMENTO VIA WEB 

16.1264. Permitir cadastrar serviços informativos, com a finalidade de orientação 



 

 

aos contribuintes, contendo requisitos e outros dados sobre quaisquer serviços 
prestados pela Entidade ao cidadão. 

16.1265. Possibilitar que na emissão de protocolos, através do autoatendimento, 
seja opcional ou obrigatória a utilização de assinatura digital com e-CPF ou e-CNPJ, 
padrão ICP-Brasil. 

16.1266. Permitir que sejam adicionados serviços específicos ao Portal, com 
possibilidade de integração com o sistema de Protocolo, podendo ser configurado 
roteiro de tramitação de acordo com o assunto e Subassunto informado. 

16.1267. Dispor de serviço de Acesso à Informação, possibilitando a protocolização 
de requerimentos de informação, além de disponibilizar para consulta os seguintes 
dados: obras e ações, estrutura organizacional e perguntas frequentes de acordo com 
a Lei 12.527/2011. 

16.1268. Possibilitar que processos de denúncias, dúvidas e sugestões sejam 
abertos através do autoatendimento e direcionados para o setor de Ouvidoria, 
permitindo que o requerente seja anônimo. 

16.1269. Dispor de consulta de Legislação Municipal, com possibilidade de definir 
quais categorias poderão ser exibidas para consulta externa. 

16.1270. Possibilitar que em serviços de emissão de protocolo possa ser 
configurada a emissão de guia para pagamento de taxas e tarifas, em padrão 
bancário, permitindo definir para cada assunto x Subassunto seu tributo 
correspondente. 

16.1271. Possibilitar o cadastro de enquetes no portal, com configuração para a 
necessidade de o usuário estar logado no sistema para o registro do voto. 

16.1272. Dispor de cadastro de notícias no portal, permitindo relacionar imagens 
e serviços e definir quais notícias serão exibidas em destaque. 

16.1273. O portal de autoatendimento deverá dispor de layout responsivo, se 
adaptando a qualquer dispositivo. 

16.1274. Possuir serviço para consulta do andamento de protocolos, sendo 
necessário informar o número do processo e seu código verificador, inclusive com a 
possibilidade de informar novos anexos e lançar novas informações através de 
complementos no processo. 

16.1275. Permitir que as liberações de acesso ao sistema possam ser efetuadas 
com base em solicitações de acesso realizadas pelo contribuinte através de serviço 
disponibilizado para autoatendimento. 

16.1276. Possibilitar que os usuários possam alterar ou recuperar a senha de 



 

 

acesso ao sistema, através de serviços com essas finalidades. 

16.1277. Possuir serviço para realização de autenticidade do Certificado de 
Registro Cadastral emitido pela entidade. 

16.1278. Possuir serviço para que o fornecedor vencedor da licitação realizada em 
lotes, possa fazer a readequação dos valores dos itens pertencentes aos lotes nas 
suas dependências. Indicando o valor unitário de cada item totalizando o valor 
ofertado no lote. 

16.1279. Possuir serviço para preenchimento online da proposta comercial, sem a 
necessidade de exportação e importação de arquivos, possibilitando o 
preenchimento da proposta comercial pelo próprio fornecedor em suas 
dependências. Os dados devem ficar criptografados na base de dados, sendo 
necessária senha para descriptografar e importar as propostas ao sistema, sem 
necessidade de redigitação. 

16.1280. Permitir realizar digitação de cotação de preços referentes a planilhas, 
para fins de cálculos médios de preços praticados entre os fornecedores. 

16.1281. Permitir disponibilizar informações sobre licitações, possibilitando 
configurar quais informações serão exibidas no serviço como: edital, anexos, 
pareceres, impugnação, ata de abertura envelope, proposta, ata do pregão, ata de 
registro de preço, termo de homologação, termo de adjudicação, contrato, certidões, 
documentos exigidos, quadro comparativo preços, vencedores e ordem de compra. 

16.1282. Possuir serviço onde os fornecedores da Entidade poderão consultar os 
valores retidos de seus empenhos. 

16.1283. Possibilitar aos credores da Entidade verificar o saldo dos valores a 
receber, podendo filtrar pelo número de empenho e data. 

16.1284. Possibilitar aos fornecedores da Entidade consultar todos os empenhos 
emitidos, sendo demonstrados os empenhos que já foram pagos, estão a pagar, as 
retenções dos empenhos e os saldos. 

16.1285. Possuir consulta do comprovante de retenção de IRRF pela entidade, 
para posterior declaração do imposto de renda de PF ou PJ. 

16.1286. Disponibilizar a emissão da folha de pagamento através de serviço de 
autoatendimento, devendo possibilitar que a Entidade defina previamente o layout 
que será utilizado na emissão. 

16.1287. Permitir ao funcionário realizar a emissão dos seus períodos aquisitivos e 
de saldos de férias através de serviço de emissão de relatório gerencial de férias. 

16.1288. Possibilitar ao servidor realizar a impressão da ficha financeira com os 



 

 

valores dos pagamentos em determinados períodos. 

16.1289. Possuir serviço onde o funcionário possa realizar a emissão do espelho 
de ponto com opção de filtrar por período, e de configurar previamente quais 
totalizadores serão exibidos. 

16.1290. Possibilitar ao funcionário emitir o comprovante de imposto de renda 
retido na fonte para posterior declaração do imposto de renda. 

16.1291. Disponibilizar ao servidor a emissão de relatório de tempo de serviço 
através de serviço de autoatendimento, devendo possibilitar que a Entidade defina 
previamente o layout que será utilizado na emissão. 

16.1292. Permitir ao funcionário realizar a emissão da declaração sobre o período 
de trabalho no magistério. 

16.1293. Disponibilizar ao funcionário realizar a alteração/atualização de seus 
dados pessoais através deste serviço. 

16.1294. Possibilitar ao servidor a emissão de relatório onde constem os 
empréstimos consignados realizados/pagos. 

16.1295. Permitir ao funcionário realizar qualquer tipo de solicitação ao RH, 
através de serviço com essa finalidade, possibilitando que o RH defina assuntos 
específicos, como por exemplo: Férias, Inscrição para Cursos, etc. 

16.1296. Dispor de serviço onde qualquer pessoa/entidade possa verificar, através 
de chave de verificação, a autenticidade do recibo de pagamento. 

16.1297. Permitir que empresas externas, através de convênio, ou departamentos 
internos, a critério do Departamento de Recursos Humanos, realizem lançamentos 
para desconto em folha de pagamento dos funcionários. 

16.1298. Permitir que a Entidade realize a publicação de editais de concursos, 
possibilitando que a inscrição no certame possa ocorrer através de serviço de 
autoatendimento. 

16.1299. Dispor de serviço de avaliação de desempenho, permitindo que o 
avaliado (através de autoavaliação) e a comissão designada procedam com a 
avaliação de estágio probatório. 

16.1300. Permitir que os departamentos realizem os lançamentos de atestados 
médicos de seus funcionários. 

16.1301. Permitir ao servidor realizar a emissão do relatório anual de 
contribuições para a previdência. 

16.1302. Permitir ao funcionário realizar a Emissão da Margem Consignável pelo 



 

 

Portal de Serviços com a opção de seleção entre os bancos conveniados à entidade. 

16.1303. Possuir serviço específico para solicitação de férias, de forma que o 
departamento de recursos humanos possa fazer a análise do pedido, bem como 
realizar a programação de férias a partir do requerimento efetuado. 

16.1304. Permitir a emissão de guias em atraso ou não, com atualização dos 
cálculos: ISSQN, ISSRF, ITBI, Dívida Ativa, ISS/Alvará, Fiscalização, Obras, Guia Única 
ou Receitas Diversas. 

16.1305. Módulo dos PAINÉIS GERENCIAIS (Dashboard) 

16.1306. Características Técnicas 

16.1307. Deverá possuir interface intuitiva e amigável ao gestor, com interação na 
análise através de cliques do mouse, executado em ambiente Internet e Intranet; 

16.1308. Permitir pesquisas de dados com filtros pré-definidos; 

16.1309. Possuir combinações dinâmicas de filtros de dados; 

16.1310. Ter capacidade de mostrar e ocultar as séries de dados nos gráficos; 

16.1311. Possuir capacidade de impressão de todas as consultas e gráficos visíveis 
pelo usuário; 

16.1312. Ter a Interface, mensagens e textos gerais em português; 

16.1313. Deve estar embarcado na solução de ERP, sem necessidade de acesso a 
ferramenta externa; 

16.1314. Permitir processamento de grandes volumes de dados em plataforma 32 
e 64 bits, não havendo limitação por parte da tecnologia; 

16.1315. Possuir interface web para os usuários com funcionamento nos principais 
navegadores (Internet Explorer, Firefox e Google Chrome); 

16.1316. Painéis do FINANCEIRO: Execução Orçamentária 

16.1317. Execução Orçamentária: Deve possuir um Painel (Dashboard) que 
permita a visualização de Comparativo entre a meta de arrecadação e o valor 
arrecadado;  

16.1318. Gráficos de análise de Despesa: Empenho, Liquidação e Pagamento; 

16.1319. Comparativo entre Receita Arrecadada e Despesas; 

16.1320. Receita: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a visualização 
da Meta versus Receita Arrecadada; Indicadores de acompanhamento das metas de 



 

 

arrecadação da receita por categoria, origem e fonte de recurso. 

16.1321. Despesas: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização das Informações de valores Empenhados, Liquidados e Pagos e da 
Comparação entre a Dotação Atual e a Despesa Empenhada. 

16.1322. Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a visualização da 
Evolução da Arrecadação na linha do tempo identificando as maiores e menores 
arrecadações e a evolução da Despesa na linha do tempo, identificando as maiores e 
menores arrecadações; 

16.1323. Saldos a pagar: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização do Ranking de Maiores Credores com saldos a pagar e a Análise dos 
saldos a pagar por órgãos. 

16.1324. Disponibilidade Financeira: Deve possuir um Painel (Dashboard) que 
permita a visualização da Análise da Disponibilidade Financeira por Recurso/ 
Destinação; 

16.1325. Restos a pagar: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização da Análise dos valores devidos por Fornecedor; Ranking dos maiores 
credores com Restos a Pagar Processados e o Ranking dos maiores credores com 
Restos a Pagar Não Processados. 

16.1326. Controles Legais: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização da Aplicação dos recursos em Pessoal, apresentando o percentual 
executado versus o percentual legal; Aplicação dos recursos em Saúde, apresentando 
o percentual executado versus o percentual legal, apresentando o percentual 
executado versus o percentual legal. 

16.1327. Painéis do FINANCEIRO: Compras Empenhadas 

16.1328. Dados gerais: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização de Estatísticas de compras pela classificação do Produto; Evolução anual 
de valores de compras empenhadas; Ranking de compras empenhadas por 
classificação do produto. 

16.1329. Detalhamento das compras: Deve possuir um Painel (Dashboard) que 
permita a análise de Compras Empenhadas por Órgão e Unidade. 

16.1330. Comparativo anual: Deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização de “Comparativo” dos últimos 5 anos dos valores de “Compras 
Empenhadas por classificação do Produto”; comparativo dos últimos 5 anos dos 
valores de “Compras Empenhadas por Órgão” e por “órgão/Unidade”. 

16.1331. Painel do CONSUMO DE MATERIAIS 



 

 

16.1332. Dados gerais: deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização de Indicador de Consumo por Classificação do Produto; 

16.1333. Detalhamento do consumo: deve possuir um Painel (Dashboard) que 
permita a visualização da Análise do Consumo por Produto, trazendo um Ranking dos 
produtos mais consumidos; 

16.1334. Comparativo Anual: deve possuir um Painel (Dashboard) que permita a 
visualização da evolução do consumo dos últimos 5 anos, bem como do último ano 
mês a mês; 

16.1335. Painel dos PROTOCOLOS. Deve permitir a visualização de: 

16.1336. Estatísticas dos processos abertos em quantidade e percentual; 

16.1337. Quantidade de processos abertos na linha do tempo (ano/mês); 

16.1338. Comparação da quantidade de protocolos dos últimos dois exercícios; 

16.1339. Comparação da quantidade de protocolos mensais dos dois últimos 
exercícios; 

16.1340. Ranking do número de processos; 

16.1341. Análise do crescimento da abertura de processos e os encerramentos na 
linha do tempo; 

16.1342. Percentual de processos pendentes e encerrados sobre o total de 
processos abertos; 

16.1343. Percentual do prazo excedido dos processos digitais gerenciados por 
workflow; 

16.1344. Quantidade de processos digitais gerenciados por workflow em atraso, 
agrupados por centro de custo ou usuário. 

17. Detalhamento da Avaliação de Conformidade 

17.1. DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

17.2. Do AMBIENTE computacional 

 O sistema roda nativamente em ambiente web? 

 Está instalado em datacenter de sua responsabilidade (próprio ou locado) ou tem 

gerência/domínio sobre os recursos utilizados? 

 Quanto ao sistema de BACKUP dos dados, possui capacidade de gerar e manter para 

fornecimento à CONTRATADA, no primeiro dia útil de cada mês uma cópia completa do banco de 

dados e, sob demanda, dispor de cópia dos últimos 15 dias corridos (diferencial ou completos), uma 



 

 

para cada dia, das últimas 4 semanas (completos), uma para cada semana e dos últimos 12 meses 

(completos), um para cada mês? 

 É capaz de dimensionar em seu datacenter os recursos de infraestrutura, bem como 

servidores de banco de dados, servidores de aplicativos e servidores de firewall, tal que promova 

atendimento satisfatório da demanda? 

 É capaz de garantir um SLA (Acordo de Nível de Serviço) físico de no mínimo 99.74%, 

de acordo com a classificação TIER (Certificação de Nível de Infraestrutura Local) nível 2; 

17.3. Da SEGURANÇA e alta disponibilidade. No datacenter utilizado, possui? 

 ENLACE EBGP (Protocolo de Roteamento Dinâmico) através dos roteadores com no 

mínimo 2 operadoras distintas para de garantir a alta disponibilidade do seu bloco IP; 

 FIREWALL'S de borda redundantes afim de filtrar técnicas de invasão por falhas nos 

protocolos TCP/IP; 

 Recurso de análise do tráfego a fim de inibir ataques do tipo SQL INJECTION e Negação 

de Serviço, ou seja, esta análise deverá atuar na camada de aplicação; 

 Tem capacidade de disponibilizar 1 (um) IP público exclusivo para a CONTRATANTE 

com acesso seguro (HTTPS) e com certificado válido; 

 Possui serviço de validação que indique ter o domínio um certificado digital SSL, 

garantindo que o software é AUTÊNTICO e que as informações são CRIPTOGRAFADAS.  

 Possui capacidade de fazer upgrade dos recursos computacionais em seu datacenter para 

atender aumento de demanda deste Consórcio , tais como: links de internet, espaço em disco, banco 

de dados e outros servidores para contingência e manutenções, quantidade de memória RAM por 

servidor, quantidade de vCPUs por servidor; 

17.4. Da APLICAÇÃO 

 O Sistema atende simultaneamente mais de um órgão do Consórcio, tal que seja 

transparente aos usuários e que as alterações dos parâmetros e regras de um órgão não influenciem 

no funcionamento dos demais? 

 Estão armazenados em “banco de dados relacional” toda parametrização dos módulos e 

fórmulas utilizadas pelas rotinas? 

 A aplicação foi desenvolvida em linguagem Java, PHP, Python ou Ruby, para ambiente 

Web e no seu desenvolvimento foi adotado o padrão de arquitetura MVC (Model-view-controller) 

bem como ter obedecido os padrões do consórcio W3C (World Wide Web Consortium) e ainda as 

normas de codificação segura definidas pela OWASP (The Open Web Application Security 

Project)? 

 O sistema foi desenvolvido de acordo com os conceitos de orientação a objetos e 

implementa o modelo de camadas, isto é, há separação lógica entre componentes de interface, 

regras de negócio e persistência (banco de dados), possibilitando a manutenção em uma camada 

sem interferir nas demais? 

 O sistema deve ser implementado para ambiente web, devendo suportar a utilização de 

todas as suas funcionalidades em qualquer um dos navegadores atuais, nas suas versões mais 

recentes. Deve suportar os navegadores “Internet Explorer”, “Firefox”, “Opera”, “Chrome”, 

“Safari” e outros que venham a ocupar posição relevante nos rankings globais dos navegadores 

mais utilizados. 

 O sistema é acessível através de navegadores WEB que operam em ambientes 

operacionais Windows, Linux, MacOs, Android e iOs, e em plataforma Desktop, Notebooks e em 

dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. 



 

 

 O sistema opera sem instalação de plugins, emuladores ou runtimes? 

 O sistema possui web-services para acesso a dados do cadastro de pessoas, cadastro 

imobiliário e integração com geoprocessamento? 

 Os dados estão armazenados em banco de dados relacional? 

 O banco de dados possui padronização quanto à nomenclatura dos objetos (tabelas, 

colunas, funções, gatilhos, visões, etc.)? 

 Todas as tabelas possuem chave primária? 

 Possui chaves estrangeiras para os campos que fazem referência a outras tabelas? 

 O banco de dados foi estruturado no conceito de “cadastro único”, tal que não haja 

redundância de dados distribuídos em mais de uma tabela? 

 O sistema possui integração com o Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios.  

 São as atualizações da solução realizadas de maneira automatizada sem necessidade de 

interferência do usuário? 

 Quando um novo release for disponibilizado e atualizado, os usuários são avisados por 

alertas da aplicação?  

 Permite ao usuário acesso a qualquer tempo à documentação de cada release lançada ou 

atualizada? 

 O sistema foi construído com o conceito de “controle de transações” (ou tudo é gravado ou 

nada é gravado e nada é corrompido/comprometido)? 

 O sistema guarda “log” de todas as operações realizadas no sistema? 

17.5. Do CONTROLE de acesso 

 Permite autenticação dos usuários por Login e Senha, bem como por e-CPF ou e-CNPJ? 

 São criptografadas as senhas armazenadas evitando a leitura da senha original? 

 Permite criar usuários a opção de alteração de senha no primeiro login? 

 Permite definir o período de validade do acesso do usuário ao sistema, impossibilitando 

acesso fora deste período? 

 Permite o bloqueio do usuário para acesso ao sistema? 

 Permite configurar a solução para bloquear o acesso do usuário com três tentativas de 

acesso sem sucesso? 

 Permite definir intervalos de horário nos quais os usuários poderão ou não acessar o 

sistema, vinculando tais usuários a esses horários? 

 Permite ao usuário alterar sua senha pessoal, sem intervenção do administrador do 

sistema? 

 Permite ser a senha do usuário redefinida pelo administrador? 

 Permite configurar perfis de acesso e vincular usuários a eles? 

 Permite que um usuário possua mais de um perfil de acesso? 

 Permite configurar “permissões de acesso” por perfil e também diretamente por usuário? 

 Permite criar novo perfil usando outro já existente como modelo? 

 Permite copiar permissões de acesso (de perfil e de usuário) de um usuário para outro? 



 

 

 Permite definir permissão ou restrição de acesso a usuários para órgãos ou entidades (onde 

isso for aplicável)? 

 Registra “logs” das operações realizadas pelos usuários do sistema? 

 Registra ou armazena em disco os relatórios emitidos? 

 Possuir rotina de consulta/auditoria das operações e versões dos dados. 

17.6. Da SEGURANÇA DOS DADOS 

 Implementa camada de tratamento e validação das entradas de dados do sistema, tal que 

impossibilite a exploração de falhas de segurança como SQL INJECTION, XSS e demais ameaças 

conhecidas? 

 Implementa validação “SERVER-SIDE” das permissões de acesso do usuário, evitando 

que os direitos de acesso sejam burlados através da edição da URL ou demais parâmetros da 

requisição? 

 A solução é executada em ambiente seguro (SSL/TLS) sob o protocolo HTTPS, utilizando 

o certificado WILDCARD fornecido pelo Consórcio ou pela Contratada? 

17.7. Da INTERFACE DO USUÁRIO 

 Está em “português brasileiro” a interface do usuário e todos os seus componentes (botões, 

menus, barras, mensagens, etc.)? 

 São realizadas todas as operações com os dados ou informações do sistema, tais como 

inclusão, alteração exclusão e consulta, através das telas da aplicação, obedecendo as restrições de 

acesso e peculiaridades? 

 Utiliza máscaras para entradas de valores de acordo com o tipo do campo (data, inteiro, 

decimal, CPF, CNPJ, CEP, telefone, etc.)? 

 Permite ao usuário selecionar quais colunas devem ou não ser exibidas no resultado de 

consultas em tela? 

 Permite ao usuário selecionar quais colunas serão usadas para ordenar o resultado de 

consultas em telas e em relatórios? 

 Possui o recurso de paginação dos registros encontrados em consulta tal que o usuário 

possa navegar pelas páginas? 

 Possibilita definir quantos registros por página serão utilizados para a paginação das 

consultas? 

 Disponibiliza rotina para emissão de relatório a partir do resultado de consultas em tela, tal 

que observe os filtros e critérios aplicados e ainda possibilite salvá-lo nas mesmas extensões 

previstas para os demais relatórios do sistema? 

 A interface possui suporte para o uso de diversas janelas simultaneamente (FLOATING 

WINDOWS)? 

 Dessas janelas, permite redimensionar, mover, maximizar, minimizar, fechar e favoritar e 

ainda disponibilizar uma barra de tarefas para visualização e seleção das janelas abertas.  

 Dessas janelas, permite fechar todas exceto a que está selecionada? 

 Possui barra de acesso rápido ou link ou tecla-rápida para acesso às telas favoritadas pelo 

usuário? 

 Permite executar ações em lote nos cadastros através da seleção de múltiplos registros 

(quando o contexto permitir)? 



 

 

 Permite a criação de campos adicionais nos cadastros mais importantes para inclusão de 

informações complementares? (Possibilitar que seja definido, no mínimo, o nome do campo, 

formato, tamanho, obrigatoriedade e tipo do dado). 

 Implementa tratamento de erros e exceções de forma que sejam exibidas mensagens 

detalhadas e autoexplicativas, que possibilitem ao usuário diagnosticar o motivo do problema? 

 Permite registrar em “log” as mensagens de alertas de exceções não previstas para 

auditoria e correção? 

17.8. Do GERADOR DE RELATÓRIOS 

 Possui ferramenta integrada ao sistema para criação de relatórios? Essa ferramenta permite 

visualizar a estrutura do banco de dados ou das tabelas as quais o usuário tem permissão? Permite 

criar instruções e filtros para busca dos dados de forma visual? 

 Permite a definição de variáveis de entrada com especificação do formato ou tipo 

(numérico, data, texto, etc.) para uso nas instruções ou na composição do relatório e ou consulta? 

 Permite criar e executar manualmente instruções SQL, validando as instruções para que os 

comandos sejam estritamente de consulta? 

 Permite a definição de leiautes complexos dos relatórios a serem gerados, utilizando textos 

fixos, variáveis, grids, imagens, cabeçalhos, rodapés, paginação e demais componentes necessários 

para emissão de qualquer documento? 

 Permite que sejam exibidos ou ocultados no relatório os parâmetros utilizados na 

execução? 

 Permite a utilização de diversos tipos de gráficos nos relatórios (pizza, linha, barras, etc.)? 

Possibilita que os dados do gráfico sejam provenientes de instruções SQL? 

 Permite que o relatório criado seja disponibilizado para os usuários no mesmo ambiente da 

aplicação, dentro de determinado módulo do sistema? Permite “permissionamento” do acesso ao 

relatório da mesma forma que é feito para os demais menus e ações do sistema? 

 Permite a geração do relatório em diversos formatos (PDF, DOC ou docx, ODT, XLS ou 

xlsx, ODS, HTML, CSV, XML, TXT, etc.). 

 Permite a criação de leiautes para geração de etiquetas? 

 Permite a utilização de códigos de barras para identificação do documento? Permite os 

formatos Padrão 128, Padrão 39, 2/5 Intercalado e QR-Code? 

 Permite replicar os modelos dos relatórios padronizados do sistema para alteração a fim de 

adequá-los às eventuais necessidades do Consórcio? 

 Permite selecionar o modelo do relatório (padrão ou o customizado no momento da 

execução? 

17.9. Dos PROCEDIMENTOS AGENDADOS 

 Possui rotina ou ferramenta que permita criação de procedimentos agendados? 

 Permitir o agendamento de execução de rotinas complexas, tais como: atualização de 

débitos (correção), cargas de dados de indicadores, etc.? 

 Permite agendamento de execução única?  Ou de repetidas execuções? Nestas, permite 

configurar se será diária, semanal, mensal ou anual?  

 Permite gerenciar esses agendamentos pela própria aplicação? Eles são armazenados no 

banco de dados junto com seus parâmetros de execução? 



 

 

17.11. DOS REQUISITOS FUNCIONAIS 

17.12. Esses requisitos são as funcionalidades que deverão ser disponibilizadas em 
cada módulo, sistema ou subsistema. Todas as funcionalidades, item por item serão 
pontuadas. O método de apuração da pontuação é aquele já descrito no capítulo 4. 
Após as sessões de avaliação, a comissão emitirá laudo conclusivo, remetendo-o em 
até 3 (três) dias ao Pregoeiro para tome as medidas cabíveis à continuidade do 
processo. Como já relacionado no capítulo 16.  

 

 

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Luiz Augusto de Abreu 

Diretor do Departamento da Tecnologia da Informação 

 

  

17.10. Do MONITORAMENTO e ajuda ao operador do sistema 

 A solução registra as informações de sessão (LOGIN e LOGOUT) de usuários, 

registrando no mínimo os dados da pessoa, perfil utilizado, IP, data e horário da entrada e da saída 

do sistema? 

 Possui ferramenta de monitoramento das sessões dos usuários, filtrando por situação 

(ativas ou encerradas) e usuário?  

 Permite nessa ferramenta a inativação da sessão do usuário? 

 Possui ferramenta de monitoramento dos processos agendados? Permite a identificação 

dos processos em execução, com horário inicial e final, caso concluídos? 

 Possui ferramenta de monitoramento das operações executadas? Identifica usuário 

responsável, IP, operação executada e data-horário? 

 A solução possui ajuda online? Ela está organizada em tópicos contendo descritivo da 

funcionalidade? Dispõe ela de acesso às notas técnicas e FAQ? 

 Possui conteúdo de ajuda sensível ao contexto (CONTEXT-SENSITIVE HELP)? 

 Possui ajuda diretamente na tela (HINT) para funcionalidades mais complexas que podem 

causar dúvidas quanto ao seu funcionamento? 



 

 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2022. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE 

SAÚDE E A EMPRESA XXX 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, sem vínculo 

empregatício, de um lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE 

DO PARANÁ - CIS5RS, pessoa jurídica de direito público, com sede a  Rua Brigadeiro Rocha, 901, 

Trianon, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 36.330.988/0001-02, neste 

ato representado pelo Presidente do Consórcio CIS5ªRS, Sr. Celso Goes a seguir denominado 

CONTRATANTE. 

De outro lado a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº XXX, com sede na Rua XXX, nº XXX, Município de XXX, Estado XX, CEPXXX, 

telefone XX, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXX inscrito no CPF n.º XXX, residente e 

domiciliado em XXX, doravante denominada CONTRATADA. 

As partes vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO N° 001/2022, de acordo com a Requisição Preliminar nº 001/2022, emitida pela 

Diretoria Executiva e proposta de preços apresentada pela vencedora do certame, que fazem 

parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. É objeto da presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE, SEM 
LIMITES DE USUÁRIOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, 
INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, EM AMBIENTE WEB E 
COM PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO 
INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIONAL DE SAÚDE DO PARANÁ - CIS5ªRS, conforme 
detalhamento constante da cláusula segunda e anexo I deste Contrato. 

1.2.  O regime de execução adotado para o presente contrato, conforme previsto em edital é o 
de contratação por lote. 

 



 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL  

2.1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 
x,xx (xxx), de acordo com a proposta descrita no item 2.3 deste Contrato: 

2.2. Nos preços contratados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

2.3. O CONTRATADO será remunerado conforme preços unitários oferecidos em sessão de 
licitação conforme a seguir: 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição  Marca V. Unit. V. Total 

        

2.3.1. Conforme planilha de custos apresentada pela contratada, ficam definidos os seguintes 
valores individuais pertinentes à implantação e mensalidade de cada módulo contratado: 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 

IMPLANTAÇÃO 
(i) 

LOCAÇÃO SUBTOTAL 
(i+a) MENSAL (m) ANUAL (m*12) 

Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira 

R$ - R$ - R$ - R$ - 

Módulo de Planejamento e Orçamento   R$ - R$ - 

Módulo de Contabilidade Pública   R$ - R$ - 

Módulo de Execução Financeira   R$ - R$ - 

Módulo de Prestação de Contas   R$ - R$ - 

Módulo de Custos   R$ - R$ - 

Gestão Administrativa e 
Patrimonial 

R$ - R$ - R$ - R$ - 

Módulo de Patrimônio   R$ - R$ - 

Módulo de Almoxarifado   R$ - R$ - 

Módulo de Frotas   R$ - R$ - 

Módulo de Processos Digitais   R$ - R$ - 

Módulo de Recursos Humanos   R$ - R$ - 

Módulo de Compras, Licitações e 
Contratos 

  R$ - R$ - 

Módulo de Ouvidoria   R$ - R$ - 

Módulo de Portal da Transparência   R$ - R$ - 

Módulo de Portal de Autoatendimento 
Via Web 

  R$ - R$ - 

BI – Painéis Gerenciais 
(Dashboards) 

R$ - R$ - R$ - R$ - 

Execução Orçamentária   R$ - R$ - 

Disponibilidades Financeira   R$ - R$ - 

Restos a pagar   R$ - R$ - 

Controles Legais   R$ - R$ - 

Compras Empenhadas   R$ - R$ - 



 

 

Consumo de Materiais   R$ - R$ - 

Protocolos   R$ - R$ - 

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - 

2.3.2. Compreende o detalhamento da prestação de serviços contrata todo o constante do 
anexo I deste instrumento, o qual considera-se totalmente vinculado. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

3.1. Os serviços contratados terão início em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato e serão 
executados conforme o Plano de Trabalho e Cronograma de Execução a ser apresentado pela 
CONTRATADA, que não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias, durante o período de 
vigência da ata ou do contrato, no(s) seguinte(s) local(is):  

3.1.1. Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná - CIS5ªRS, localizado 
na Rua Brigadeiro Rocha, nº 901, Bairro Trianon, em Guarapuava; 

3.2. O Plano de Trabalho e Cronograma de Execução deverá conter todas as etapas e atividades 
referentes aos serviços que serão prestados, sendo estes, distribuídos em no máximo 180 (cento 
e oitenta) dias. Esses serviços poderão ser agrupados e divididos em etapas, que poderão ser 
realizadas concomitantemente, sempre que aplicável, para permitir maior eficiência e atender 
às expectativas da Administração Pública. 

3.3. Os serviços deverão estar operando no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 
contados da data de assinatura do contrato, incluindo todas as funcionalidades requeridas neste 
Termo de Referência. 

3.4. Fica a CONTRATADA comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com 
detalhado na cláusula segunda, sendo verificado o cumprimento dos prazos a marca, 
quantidade, qualidade e a validade do oferecido. 

3.5. Reserva-se ao Consórcio o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou fora 
dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para atender ao 
pedido solicitado de maneira satisfatória, sem ônus adicional para o Consórcio, sendo que o ato 
do recebimento não importará na sua aceitação. 

3.6. O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
assinado pelo responsável pelo recebimento do mesmo. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento pertinente será efetuado mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em 
nome do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná e verificação da 
conformidade dos serviços prestados. 

4.2. Os pagamentos dos valores pertinentes à implantação do sistema (Lote 1/Item 1) ocorrerão 
de acordo com o andamento do projeto, nas seguintes etapas e percentuais: 

4.2.1.  10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do fornecimento 
do certificado do licenciamento e instalação da solução no 
datacenter, que deverá ocorrer em, no máximo, 30 (trinta dias 
consecutivos contados da publicação do contrato de aquisição do 
licenciamento e implantação da solução. 



 

 

4.2.2.  40% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 100% dos 
requisitos constantes nos Requisitos Técnicos Gerais e, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) do total de requisitos das Funcionalidades 
da Solução, caracterizando a entrega da primeira parte da 
implantação, que deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias 
consecutivos contados da publicação do contrato de aquisição do 
licenciamento e implantação da solução. 

4.2.3.  10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de  
parametrização e carga dos dados para a solução ofertada, que 
deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos 
contados da publicação do contrato de aquisição do licenciamento e 
implantação da solução. 

4.2.4.  10% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 
treinamentos para utilização e administração da solução ofertada, 
que deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos 
contados da publicação do contrato de aquisição do licenciamento e 
implantação da solução. 

4.2.5.  30% Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de 100% (cem 
por cento) do total de requisitos da Solução e entrada em produção, 
que deverá ocorrer em, no máximo, 90 (noventa) dias consecutivos 
contados da publicação do contrato de aquisição do licenciamento e 
implantação da solução. 

4.3. Os pagamentos pertinentes ao item 11.2 ocorrerão em até 30 (trinta) dias contados a 
apresentação da nota fiscal pertinente. 

4.4. Após a execução de todas as atividades previstas no cronograma conforme item 11.2 e 
cumpridos todos os requisitos deste Edital, o Gestor do Contrato emitirá o Termo de Aceite Final 
do produto que, a partir de então, a CONTRATANTE passará a pagar os valores referente à 
sustentação e manutenção dos conjuntos dos sistemas referenciados no Objeto deste edital 
(Lote 1/Item 2). 

4.4.1. As parcelas mensais referenciadas no item anterior serão pagas por período de até 12 
(doze) meses, ou enquanto perdurar a vigência do contrato, observados eventuais aditivos de 
prazo, prorrogáveis por igual período, até o limite estabelecido na legislação, a contar da data 
do Termo de Aceite Final. 

4.4.2. Os pagamentos que tratam o item 11.4.1 serão realizados mensalmente, até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte da prestação dos serviços, após o envio da NFSE à Administração. 

4.5. Os pagamentos pertinentes às horas técnicas (Lote 1/Itens 3 e 4) contratadas ocorrerão 
em até 30 (trinta) dias contados a apresentação da nota fiscal pertinente. 

4.6. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto ao departamento de Financeiro. 

4.7. O pagamento será creditado em favor da contratada, na ordem bancária, creditada na 
conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 



 

 

4.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná em favor do 
FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 
cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

4.9. A dotação orçamentária que proverá o pagamento das obrigações do consórcio, será a 
Seguinte: 

Fonte de Recursos Natureza Despesa Descrição da natureza 
001 3.3.90.40.06.00 Locação de Software 

4.9.1. As dotações indicadas estão sujeitas a alterações conforme as necessidades da 
Administração. 

4.10. A Contratada e a Contratante sujeitam-se ao disposto no art. 40, inc. XIV, al. d, da Lei 
Federal 8.666/93, sendo observado o percentual de 0,1% para sua aplicação, mediante 
provocação da parte interessada. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

5.1. A vigência do Contrato terá seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de cumpridas 
as formalidades legais, perdurando por 12 (doze) meses, desde que constatado sempre, o total 
cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério do CONTRATANTE, 
mediante termo aditivo, ser alterado, pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem 
inconvenientes o prosseguimento do ajuste, ou prorrogado conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, desde que haja interesse público e conveniência administrativa, obedecendo à 
legislação pertinente. 

5.2. A prorrogação e as alterações contratuais poderão ser admitidas nos termos do Art. 57 da 
Lei nº 8666/93, consolidada mediante prévia justificativa da Diretoria Executiva, devendo ser 
precedida de análise pela assessoria jurídica do Consórcio e autorizadas pelo Departamento de 
Compras e Licitações.  

5.2.1. A prorrogação do prazo contratual ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE, desde que 
haja interesse público e conveniência administrativa. 

5.3. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

5.3.1. Unilateralmente pela Administração: 

5.3.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 

5.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

5.4.1. A contratada é 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 do contrato. 

5.4.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 



 

 

2.10. Na hipótese de prorrogação de contrato por período superior aos 12 meses iniciais, 
poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (INPC - IBGE), mediante solicitação expressa do CONTRATADO, sob pena 
de preclusão do direito, e após prévia autorização do CONTRATANTE. 

2.10.1. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pelo CONTRATANTE 
a cada período de 12 (doze) meses contados da data-base da apresentação da proposta. 

2.10.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

2.10.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituído, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

7.2. Obriga-se a CONTRATADA a: 

7.2.1. Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato; 

7.2.2. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a 
fornecer os objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não terá 
nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade será tão 
somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, obrigações e ações 
decorrentes, pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de todos os encargos sociais 
e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser 
vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma como é expressa e considerada nos arts. 
3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 
61.784/67; 

7.2.3. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 
seus sucessores e representantes, na execução dos serviços ora contratados, isentando o 
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

7.2.4. Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras 
que lhe são correlatas; 

7.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2.6. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

7.2.7. Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado. 

7.2.8. Cumprir todas as exigências contidas no Edital que originou este Contrato. 



 

 

7.2.9. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas referentes 
a transporte aéreo, marítimo ou terrestre, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento 
de diárias, dentre outros afins, no atendimento a execução dos serviços descritos neste termo, 
durante toda a vigência contratual;  

7.2.10. Executar a instalação, configuração, migração de informações e demais atividades 
necessárias à implantação dos módulos do Sistema;  

7.2.11. Exercer a manutenção corretiva do Sistema para adaptação às alterações legais 
(legislação federal, estadual e municipal) inerentes às suas funcionalidades, durante toda a 
vigência do contrato, devendo executar as atualizações que se fizerem necessárias para o seu 
perfeito funcionamento e enquadramento as mudanças nas legislações;  

7.2.12. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas na licitação que deu origem a contratação;  

7.2.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

7.2.14. Manter os servidores (agentes) da CONTRATANTE, encarregados de acompanhar os 
trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhes as informações necessárias; 

7.2.15. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as 
especificações funcionais do mesmo; 

7.2.16. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da Administração, 
guardando total sigilo perante terceiros; 

7.2.17. Responsabilizar-se pela manutenção e atualização da cópia de segurança do banco de 
dados, bem como da integridade e confidencialidade das informações; 

7.2.18. Após a rescisão do contrato, deverá fornecer backup e a senha de acesso completo ao 
banco de dados. Deverá manter em funcionamento, com acesso aos usuários do Consórcio, para 
consulta e emissão de relatórios dos dados históricos por tempo indeterminado. 

7.2.19. Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual para adoção das providências cabíveis; 

7.2.20. Efetuar tempestivamente as atualizações legais e tecnológicas bem como manter 
suporte técnico à CONTRATANTE pelo período de vigência contratual. 

7.3. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

7.3.1. Supervisionar e fiscalizar a Prestação de Serviços ora contratado; 

7.3.2. Efetuar pontualmente os pagamentos de acordo com o ora pactuado. 

7.3.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços 
contratados;  

7.3.4. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à 
CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização;  

7.3.5. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados 
e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços;  



 

 

7.3.6. Realizar rigorosa conferência das especificações técnicas do objeto licitado pela comissão 
de recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada 
a entrega total, fiel e correta dos bens e/ou serviços a que se referirem;  

7.3.7. Emitir termo de “recebimento definitivo” ou termo de “aceite final”, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, contados data final da implantação, se atendidos os requisitos 
pertinentes;  

7.3.8. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato sob todos os aspectos, inclusive, quanto 
ao fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas da CONTRATADA, 
relatando as irregularidades, quando for o caso; 

7.3.9. Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para 
o bom funcionamento e operacionalidade do sistema; 

7.3.10. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, 
em função da prestação dos serviços; 

7.3.11. Fornecer o material necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando solicitado 
pela CONTRATADA; 

7.3.12. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções; 

7.3.13. Designar um ou mais técnicos devidamente capacitados para acompanhar a 
implantação do sistema e desempenhar as atividades de fiscalização, coordenação técnica e 
administrativa do projeto; 

7.3.14. Assegurar a configuração adequada das máquinas e instalação do sistema e dos 
aplicativos, quando couber; 

7.3.15. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da 
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos; 

7.3.16. Solicitar formalmente à CONTRATADA, bem como pagar o preço nos prazos e condições, 
como justo e acertado em contrato, quanto da instalação de outros softwares do seu interesse 
e os serviços de assistência técnica, customizações ou de consultoria/assessoria técnica 
necessários a CONTRATANTE; 

7.3.17. Usar os softwares aplicativos objeto do presente contrato exclusivamente nas 
unidades/órgãos da CONTRATANTE, quando couber, vedada a sua cessão a terceiros a qualquer 
título sem expressa autorização da CONTRATADA; 

7.3.18. Não permitir que pessoas estranhas ao quadro funcional da CONTRATADA tenham 
acesso aos softwares e sistema de informações de sua propriedade, bem como, somente 
permitir acesso aos softwares, de técnicos com identificação e credencial da CONTRATADA e 
munidos da respectiva ordem de serviço ou documento que o substitua, emitido pela 
CONTRATADA; 

7.3.19. Realizar periodicamente download dos dados ou disponibilizar estrutura para 
redundância de informações, assumindo integral responsabilidade pela proteção e guarda dos 
arquivos de dados, todos de sua propriedade. Este procedimento não exime à CONTRATADA de 
realizar backups periódicos dos dados armazenados no Datacenter (nuvem) e manter em 
segurança os dados da Solução CONTRATADA. 



 

 

7.3.20. Não permitir, em relação aos softwares, a sua modificação, divulgação, reprodução ou 
uso não autorizado pelos agentes, empregados ou prepostos da CONTRATANTE. Não copiar ou 
reproduzir o software ou qualquer parte do material que os integre, transferi-los, fornecê-los ou 
torná-los disponíveis a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for e sob qualquer 
modalidade, gratuita ou onerosa, provisória ou permanente, sem expressa autorização escrita 
da CONTRATADA. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

8.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital ou no contrato, e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta ou da vigência do Contrato, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, conforme o caso: 

8.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido em edital; 

8.1.2. Não entregar a documentação exigida para assinatura do contrato; 

8.1.3. Apresentar documentação falsa; 

8.1.4. Causar o retardamento na execução do certame; 

8.1.5. Causar o atraso na execução do objeto; 

8.1.6. Não mantiver a proposta; 

8.1.7. Falhar na execução do contrato; 

8.1.8. Fraudar a execução do contrato; 

8.1.9. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.10. Declarar informações falsas; e 

8.1.11. Cometer fraude fiscal. 

8.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Licitar do 
Tribunal de Contas do Estado. 

8.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 

8.3.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços contratados, calculado 
sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

8.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 

8.3.3. As multas mencionadas nos itens 8.3.1 e 8.3.2, serão descontadas do pagamento a que 
a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 



 

 

8.3.4. Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao CIS5RS, será regularmente intimada a 
efetuar o pagamento mediante transferência bancária. 

8.4. As multas aludidas pelo item 8.3 e subitens não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei, ficando a licitante ou 
contratada sujeita às seguintes penalidades: 

8.4.1. Advertência; 

8.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.5. As sanções previstas nos itens 8.1, 8.4.1, 8.4.2 poderão ser aplicadas juntamente com a 
do item 8.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

8.6. A sanção estabelecida no item 8.4.2 é de competência exclusiva do Diretor Executivo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

8.7. As sanções previstas nos itens 8.3 e 8.4.2 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital: 

8.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

8.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

8.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos arrolados no 
artigo 78 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, conforme previsão contida no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Fica nomeado como Gestor deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Sr.: 

10.1.1. Gerente da Unidade  de Saúde: SR. CARLOS VINICIUS SBARDELOTTO, portador do RG 
nº 10.978.361-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.847.349-05;  



 

 

10.2. Fica nomeado como Fiscal Geral deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Sr.: 

10.2.1.  Chefe de Divisão de Faturamento e Convênios: SR. PEDRO HENRIQUE DA FONSECA, 
portador do RG nº 10.269.789-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.041.749-09;  

10.3. Caberá aos gestores e fiscais a fiscalização e a aprovação (homologação) dos módulos, do 
sistema implantado e dos serviços prestados estarão a cargo do Gestor do Contrato e dos 
Departamentos das áreas usuárias da solução. 

10.4. A CONTRATADA deverá exercer fiscalização própria, durante a execução dos trabalhos, de 
seus funcionários e prepostos.  

10.5. O Consórcio CIS5ªRS poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos 
serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados 
satisfatórios.  

10.6. A fiscalização, por parte do Consórcio, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da 
CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à Administração e/ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus 
empregados ou preposto. 

10.7. Verificando-se ainda irregularidades na execução dos serviços, ao Consórcio caberá aplicar 
as penalidades cabíveis previstas em Lei. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

11.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão 
de ética durante todo o processo de execução do objeto contratual. 

11.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

11.1.1.1. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução de contrato; 

11.1.1.2. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de execução de contrato; 

11.1.1.3. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

11.1.1.4. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato; 

11.1.1.5. Prática obstrutiva: 

11.1.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do edital a que se vincula o presente 
instrumento;  

11.1.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 



 

 

11.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 
a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas da execução contrato financiado pelo 
organismo. 

11.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado, concorda e autoriza que, 
na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 
do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E 
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 8666/93, na Lei Federal nº 10.520/2002, e demais normas Federais de Licitações 
e Contratos Administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal 
nº 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava – Paraná, como único e competente para 
dirimir eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de quaisquer outros, por 
mais privilegiados que sejam, com o que concordam expressamente as partes contratantes.  

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para um mesmo fim, perante as testemunhas abaixo, que também as 

subscrevem. 

Guarapuava, xx de xx de 2022. 

NOME 
Cargo 

 

XXX 
Contratada 
XXX 
Representante legal 

Testemunhas: 
NOME:___________________________ 
RG/CPF: 

 
 
NOME:______________________________ 

RG/CPF: 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

COMO MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

DECLARAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

 

A empresa xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx por intermédio de seu Representante 

Legal, Sr.(a) xx , portador(a) da Carteira de Identidade n.º xx, inscrito no CPF/MF sob o nº xx, 

DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico Nº 001/2022, sob as penas da lei, 

que esta empresa, na presente data, é considerada: 

OBS:1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

1. ( )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006; 

2. ( )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLARA ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

local e data 

 

__________________________ 

Representante Legal  

Importante: 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará 

no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, 

às demais sanções penais cabíveis. 



 

 

ANEXO IV – MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 

conforme ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 

telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 

respectivo Banco. 

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 

Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 

PROPOSTA 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição  Marca V. Unit. V. Total 

        

Planilha de valores unitários de implantação e mensalidade por módulo: 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE 
CUSTOS UNITÁRIOS 

IMPLANTAÇÃO 
(i) 

LOCAÇÃO SUBTOTAL 
(i+a) MENSAL (m) ANUAL (m*12) 

Gestão Contábil, Orçamentária e 
Financeira 

R$ - R$ - R$ - R$ - 

Módulo de Planejamento e Orçamento   R$ - R$ - 

Módulo de Contabilidade Pública   R$ - R$ - 

Módulo de Execução Financeira   R$ - R$ - 

Módulo de Prestação de Contas   R$ - R$ - 

Módulo de Custos   R$ - R$ - 

Gestão Administrativa e Patrimonial R$ - R$ - R$ - R$ - 

Módulo de Patrimônio   R$ - R$ - 

Módulo de Almoxarifado   R$ - R$ - 

Módulo de Frotas   R$ - R$ - 

Módulo de Processos Digitais   R$ - R$ - 

Módulo de Recursos Humanos   R$ - R$ - 



 

 

Módulo de Compras, Licitações e 
Contratos 

  R$ - R$ - 

Módulo de Ouvidoria   R$ - R$ - 

Módulo de Portal da Transparência   R$ - R$ - 

Módulo de Portal de Autoatendimento 
Via Web 

  R$ - R$ - 

BI – Painéis Gerenciais (Dashboards) R$ - R$ - R$ - R$ - 

Execução Orçamentária   R$ - R$ - 

Disponibilidades Financeira   R$ - R$ - 

Restos a pagar   R$ - R$ - 

Controles Legais   R$ - R$ - 

Compras Empenhadas   R$ - R$ - 

Consumo de Materiais   R$ - R$ - 

Protocolos   R$ - R$ - 

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - 

DECLARAÇÕES: 

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os 

termos deste edital, inclusive em relação ao constante do anexo I do edital e no seguinte: 

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 

de sua apresentação. 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 

bem como seus prazos e condições de entrega. 

Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

LOCAL E DATA 

 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

  



 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 

representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, instaurado pelo 

Consórcio CIS5RS, declara sob as penas da lei que: 

- Temos acesso e total conhecimento sobre os programas fontes, estando aptos a 

realizar os serviços de customização e manutenção dos programas ofertados. 

- Até data de início da implantação disponibilizará datacenter, próprio ou locado, com 

recursos adequados ao objeto e porte deste consórcio, com capacidade de processamento 

(links, servidores, nobreaks, firewall, fontes alternativas de energia (grupo gerador), 

climatização, gestão de segurança e acesso às informações), para alocação do sistema objeto 

desta licitação. 

- A Administração, a qualquer tempo e a seu critério, obedecidos as normas do 

fornecedor do Datacenter, poderá, acompanhado de técnicos da contratante e da contratada 

visitar a infraestrutura de Datacenter a fim de avaliação de conformidade aos requisitos técnicos 

do TR. 

LOCAL E DATA 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

  



 

 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA 

HABILITAÇÃO 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 

do Paraná - CIS5RS 

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 

representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, instaurado pelo 

Consórcio CIS5RS, declara sob as penas da lei que: 

- Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso perante o Consórcio CIS5RS, bem 

como não encontra-se declarado inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do 

Governo; 

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

- Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Art. 7º, 

XXXIII da Constituição Federal de 1988; 

- Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 

parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 

INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 

GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO CIS5ªRS OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO DE 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, 

AGENTES POLÍTICOS, PRESIDENTE E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO 

CIS5ªRS, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 

informações contidas nesta Declaração. 



 

 

LOCAL E DATA 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 


