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EQUiPLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS no. 25543, Série: 1, emitido em 20/11/2014, conversão em
20/11/2014

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

20/11/201409:00:00

Código de Verific^o

V42OMA0W

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.; 41 - 33515000

Município:

- CEP:82510350

CURITIBA UF: PR Emaii: nfe©equipiano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPI:

Endereço:

Município:

76.460.525/0001-16 IMU: Outro Doc.4
PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO; CENTRO - CEP; 85750000

Planalto UF: PR Email: ptanalto@rjine.aim.br

DISCRIMINAÇÃQDOS SERVIÇOS

NOTADEVESER EFETUADAATES&n/ZOlA, ATRAVÉS DE DEPOSITO NO rViWCO DO BRASIL A5ancia4195-5

Aproxim5damer.te21.38% defributi^ =611.47

Valor líquido da Nrta Fiscal = RS2.^,00

f''ROCESSO DE UCITAÇÂO
{  :■ Ccinvita n ■=■
( } T. Pnsnn /•» o
(  J Concorrência n." —
(yp Pregão Presencia
fÓS Contrato n."
( ) Aditivo n." ...
{ ) Inegibilidade

—  I r. i . ■
Chõfs do Opto,

VALOR TOTAL DA NOTA - RS2.860,00

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (Rá) Crédito p/Abafamento do IPTÜ

0,00 2.850,00 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-sfoi emitida com respaldo na Lei
Este MFS-enao gera crédito, pois oTomadorde Serviços. Pessoa Jurídica, está localizado fora do rnunicípioíteGJRmBA

https://isscuntiba.cuntiba.pr.gov.br/portalnfse/ImagemNfse.axd?doc-760307]700014... 20/11/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n®. 25465, Série; 1, emitido em 24/10/2014, conversão em
24/10/2014

Número da Nota

7244

Data e Hora de Emissão

24/10/201409:00:00

Código de Verificação

OB9DD50L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social; EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ; 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U 01 - BAIRRO; BACACHERI Te!,: 41 - 33515000

EQUIPLANO
Município:

- CEP:82510350

CURITIBA UF: PR Emaii: nfc@equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Soôaí: MUNICÍPIO DEPLANALTO(30)

CPF/CNP3: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doc^

Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO; CENTRO-CEP: 85750000

Município: Planalto UF: PR Emaii: planaito©rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇCS

LICENCIAMENTO DEUSODEPROGRAMAS^/INCULADO CONTRATO 012'20:3 PREGÃO PRESENCIAL003'20'J3VIGENTECE
20/02/2013AZS/Oa^TOlS PARCELA MAf-iUTENCAD 10/2014.

AQUITACAO DESTA NOTADB/ESER EFErüADA30;'ia?2014 ATRAVÉS DE DEPOSITO
^BÂNCO DO BRASILAGENClÂ4195-5aC 1974-7

/^oximKtenente21.38%<feMb!Jtos =S11,47

Lit^doda Nota Fiscal = RS2.B60,(Kl

prqcbsso db licitação
( } Convite
{ ) r. Preço
{  ) Concorrônc/fl
(\4 Pr&gão PrQsenGjj:'.!^

Conireto

( jAdifivon."
{ / ín^gibilioade
/ ) Oispenss

Chefs do Dpto.

VALOR TOTAL DA NOTA -R$2.860,00

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (I^j de C^culo (R$) Alíquota (%) Vahí áoJ^in$) ! Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 2.860,00 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este NFS-efoi emitida oocn respaldo na Ld 73''2)09.

Este NFS-e não gera crédito, pois oTom^dor de SepflÇOS.P^sí^Juríáce. está iocalizsdofora do municípiode CURITIBA

httDs://isscuriíibaxuntiba.r)r,20V.bi'/t>ort:3jr:f!5.T/}nias;?^^'^'^p 3.xd'^do.'-~7i^030'?i "^00014... 29/!0/2014



ImagemNfse.axd (imagem GIF, 712 x 937 pixels) https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portaInfse/imagemNfse.axd7do.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

NOTAFISCALDESERVIÇOS ELETRÔNICA- Nfô-e
22/09/2014 09:00:00

RPS n®. 25253, Série: 1, emitido em 22/09/2014, conversão em
22/09/2014

Código de Verificação

M6GY560G

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 ü 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.; 41 - 33515000

EQUiPLANO
- CEPt 82510350

Município: CURITIBA UF: PR Email: nfe@)equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Soda!: MUNICÍPIO DEPLANALTO(30)

CPF / CNP3:

Endereço:

Município:

76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

Planalto UF: PR Email; planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DCfô SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS VINCULADO CONTRATO 012/2013 PREGÃO PRESENCIAL003/2013VIGENTE DE
20«S/2013A28«)2/2015 PARCELA MANUTENÇÃO 09/2014.
AQUITACAO DESTA NOTA DEVE SER EFETUADA30rtí9/2014 ATRAVÉS DE DEPOSITO
\BANCO DO BRASILAGENCIA4195-5C/C1974-7

V . . y . «1^ ̂

Vdor liquidb (te Note FiscaJ=RS 2.8^.00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,

Código da Atividade

01 -05 -Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

V^Totcd das Deduções {R$} Base de Caiado (R$] Alíquota (%} V^r do ISS (R$) Crétfito p/Miatimet^ do XPTU

0,00 2.860,00 5,00 143,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta N FS-e foi emitida com r« paldo na Lei 73/2009

Esta NFS-e não g«-a crédito, pois oTomattor de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizado fora do municípiode CURITIBA

22/09/2014 13:32



imagemNfee.axd (imagem GIF, 712 x 937 pixels) hrtps://isscuriiiba.curitiba.pr.gov.br/pona]nfse/ImagemNfse.axd?doc.

EQUIPLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n®. 25120, Série: 1, emitido em 20/08/2014, conversão em
20/08/2014

Número da Nota

6929

Data e Hcrs da Emissão

20/08/201409:00:00

Código de Verificação

50CXY60V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social; EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1

Endereço: ERNESTO PIAZZETTA,000202 Ü 01 -BAIRRO: BACACHERI Tel.; 41 - 33S15000
- CEP: 82510350

Município: CURITIBA UF; PR Emaít: nfe@equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Mome/RazãoSodah MUNICÍPIO DEPLANALTO(30)

CPF / CNPJ: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO-CEP: 85750000

Município: Planalto UF: PR Email: planalto@riine.a)m.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UCENCIAMENTODEUSODEPROGRAf.lAS VINCULADO CONTRATO 0I2/20i3PREGAO PRESENCIAL0C3/^13V!GENTEDE
20/022013A2Sm'2015 PARCELANtANUTENCAO 0a'2014.
AQUITACAO DESTANOTADEVESER EFETUADA 30/0af'^14 ATRAVÉS DE DEPOSITO
\BANCO DO BRASILAQENCÍA4195-5C/C 1974-7

Vslor Líqmdo da Nota Fiscal = RS 2.560,W)

_  Oí^LiajACAo

('  }' T- r,.°.

"tjé- Ofjryfmio r*.® CojrJ^'

VALORTOTALDANOTA -RÇ2.860,

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

V^or Total das Deduções {R$} Base de Cáiculo (R$) Alkpjota (^Vo) V^r dolSS(R$} Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 2.860,00: 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta N FS-e foi emitida com paido na Lei 73/20ÍS.

Esta NFS-e não gera crédito, poisoTomadordeServi^s. Pessoa Jurídica, está localizado fora do miinicípsods CURITIBA.

20/08/2014 13:38
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4
EQUIPLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n®. 24741, Séri«: 1, emitido em 24/06/2014, conversão em
24/06/2014

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

24/06/201409:00:00

Código deVerifica^o

16P5V103

PRESTA DOR DE SE RVIÇOS

Razão Social: EQUIPUiNO SISTEMAS LIDA

CPF/CNP3: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1

Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 ü 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.: 41 - 33515000
- CEP: 82510350

Município: CURITIBA UF: PR Emaíl: nfe@equjplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sodal: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNP3: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO; CENTRO - CEP: 85750000

Município: Planalto UF: PR Emaíl: planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DEUSO DE PROGRAMAS VINCULADO CONTRATO 012/2013PREGAO PRESENCIAL 003/2013V1GENTE DE
20,'■02'2013A2a''02/2015 PARCELAMANüTB'tCAO D&/2014.
AQUITACAODESTAMÜTADB/ESEREFErüADA3a'0&"2014ATRA^/ESDEDEPOSITO
\BANCO DO BRASILAGENCIA4195-5C/C1974-7

Valor Líquido da Nota Fiscal =RS2.B60,(X)

PROCESSO DE UaiAÇÃO
(  ! Coir/üe fj." — —
/
(  i/Jo??Gorí-énc/sPràf>fíncisi\:2is^^, , ^rJaSüÀJ

C-Q/nriito n."
(  i Aií'Jh'0 n.-'

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,00

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso da programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (RSJ Alíquo^ (%) Valor do iSS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

2.860,00 143,001

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-efoi emitida com respaldo na Lei 73;'2O09.
feta NFS-e não gera crédito, pois oTomador de Serviços, Pe5soã-./urídica, está localizado fora do município de CURITIBA

24/06/2014 10:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS no, 24466, Série: 1, emitido em 22/04/2014, conversão em
22/04/2014

6391

Data e Hora de Emissão

22/04/2014 09:00:00

Código de Verificação

QWSMO50H

EQUIPLANO

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Soriah EQUIPLAN.O SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U01-BAIRRO: BACACHERI Td • 41 - 33515000

- CEP:82510350

Município: CURITIBA UF: PR Email: nfe@>equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
dome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPJ: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:
Endereço: PKACA SAO PRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000
Município: Planalto UF: PR Emaib planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SE RVIÇGS

I irCM/^IAUCMTr^ nci ICnnCODnriD A»JAr\ni.l^l ■■ ACu-» /-/-.«.l-rn Ar^ .......

AQUÍTACAO DESTA NOTA DEVE SER EFETUADA 3a"04'20U ATRAVÉS DE DEPOSITO
\BANCO 00 BRASILAGENCIA4195-5G'C 1974-7

Valor Líquido da Nota Fiscal» RS2.860.00

PROCESSO DE UCITAÇÃO
{ ) Convfle n."
í ) T. Proço n."^
(  ) Conr.ruTAnrJfí " °

Pregão PrButtnniãii. í 'S ^ i
(■;V Coniretony ' ■ - i ,
/ ) Aditivo n."
( ) inegíbilidacle

LL°'yr / I / . / I
tangia oo upio.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,00
Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deiluçôes (R9) Base de Ciloio (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$] Crcifito p/ Abatnnento do IPTU

0,00 2.860,00 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois c Tomador de S^iços. Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITBA

22/04/2014 13:42



EQUIPLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS no. 24608, Série: 1, emttido em 26/05/2014, conversão em
26/05/2014

xiLii I tci u uo iiiu<,a

Data e Hora de Emissão

26/05/201409:00:00

Código de Verificação

SZ56370S

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Ri«7ân Snríni; EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA,000202 Ü01-BAIRRO: BACACHERI Td • 41 - 33515000

- CEP:82510350

Município: CURITIBA UF: PR Emall: nfe@equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município:

76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:
PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 • BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

Planalto UF: PR Email: planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COínTRATO 012'"2013 pregão FRESENCíALOOÂi2013V1GENTEOê
20.'02;2013A2Si02'2015 PARCELA MANUTENÇÃO 0S'2014
AQUITACAO DESTA NOTA DP/E SER EFETUADA ATRAVÉS DE DEPOSITO
\BANCODO BRASILAGENCIA4195-5C'C 1974-7

Valor üqutdo da Nota Fiscal = RS 2 860,00

( ) CmiviiB ^'^■1'^ÇAu
( ^J^Proçon."'' ~ —-( / ̂ oncoiTéncir^

( >'"ôgibuiaadr

' C/;t'rp /</, n_'.. '

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,
Codigo da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (»^} Valor do 15S (R») Crécfito p/Abatimento do IPTU

2.860,00 143,001
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 737(X)9.
Esta NFS-e não gera crédito, pois cTorr^ador de Serviços, Pessoa Jurídica, estí localizado fora do município de CURIT^

26/05/2014 09:23



nota ""TA FISCAL DF SERVIÇOS ELETRÔNtr. -
--n-, 24584, Sériea, emitido
RP- I KONTCA - Mcc

6500

Data 6 Hora cte Emissão"
nQ/nC/"5e4. .

^-"^wiíFuyioOiOO

Código de Verificação
EFG9N20C

- no/nc/.
•2«84,Sérje: 1 prT,ii.,4 ■'«>-*: . ->t-JS,^ux^uy:c~  — QQ/n 09/05/2014, conversão em Codigo de Verifia

Mietnas ~

WF F„h' '''•^30.717/0001-48
.ou,Pu.o

Município: CURITIBA '^1- 33515000
Email; nfe®eniiipit>e,„

SoeU,: PUNALTOOoT"^""" "

íL-sr-'- -
Mu„kí».íc: de ASSIS Outro Dne- •Planalto CENTRn ren « ■""*-— UF: PR , 7° - «P: 85750000

—mi "'^"""pgrline.com.br„g =55y«NAWÕ^Si^^- -—
AQUr?S^S«ÍWiÇONTRAT004raut..^^
\BANCO DO BRÃsiuikciAwlTcx 197

Valor ÜQuidoda Nola Fiscal - RS 1.995.00
•'K'0i;£.S'50 DE LICITAÇÃO

(  / Convite n.'' ——
(  } r. Prjço n "
(  ) ConcüiTéncia n."
Çxl. Pregão Prsnpnr.i^ i • , "7^
(yj Contrato n " r_ '. .■ - ■ •
( } Aditivo n °
( ) inegibUicade

/r ■ "-.
-

'.■'ISTn OO-OplO

VALOR TOTALDA NOTA -R$1.995,00

Código da Atividade

01 -07 -Suportetécnicoem informática, inclusive instalação,configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Calado (R$}

0,00 1.995,00 99,75 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Ld 73/2009.
Esta NFS-ertão gera crédito, pois oTorredorde Serviços. Pessoa Jurídica, está localizadofora do mtmiapiode GURI IIBA.

09/05/2014 10:32
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EQUIPLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

RPS n®. 24343, Série; 1, emitido em 21/03/2014, conversão em
21/03/2014

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

21/03/201409:00:00

Código de Verificação

7XXQ0202

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZ2ETTA, 000202 Ü 01 - BAIRRO: BACACHERI Tei.: 41 - 33515000

- CEP;82510350

Município: CURITIBA UF: PR Email: nfe@equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PI_ANALTO(30)

CPF/CNP3: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

Município: Planalto UF: PR Email: planaÍto@rltne.com.br

DISCRIMINAÇÂODOS SERVIÇOS

üCENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMASVINCULADO CONTRATO 012-2013 PREGÃO PRESENCIAL 0032013VIGENTE DE
2j.022013A2&'022015PARCEUMANUTENCAO 03/2014.
AQÜITACAO DESTA NOTA DEVE SER EFETUADA 30/03/'2014 ATRAVÉS DE DEPOSITO
\BANCO DO BRASILAGENCIA4195-5C/C 1974-7

Valor Liquido da Nota Fiscal = R$2.8fô,00

PROCESSO DE LICITAÇÃO
(  ) Convite n."
( ) T Pmçn n °
/  \ fVinrnrránrlfi n o --j ^

Pregão PnaBog/yai L • .-vi
(^Contrato n." Q
( ) Aditivo n.®
( ) inegibilidade

LrfStesziTác
ChefodcDpto

VALORTOTALDA NOTA-R$2.860,

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Dedti^ies (R$] Base de Calado (R$} Alíquota (%] Valor do ISS (R$) Crécfito p/Abatimento do IPTU

2.860,00 143,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-efoi emitida com respaldo na L« 73/2009.

EsâNFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizadoforadomunicí^cdeCURfTBA

21/03/2014 13:39



Aff

"O,. r,sâ?„r
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Q'QO 2.360,00 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-efoi emitida com respaldo na Lei 73/2009
Esta NF S-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

20/02/2014 10:13
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EQUiFLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS no, 22828, Série: 1, emitido em 23/10/2013, conversão em
23/10/2013

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

23/10/2013 09:00:00

Código de Verificação

RXHXQ80R

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.: 41 - 33515000

Município:

- CEP:82510350

CURITIBA UF: PR Email: nfe@equiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPJ;

Endereço:

Município:

76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

Planalto UF: PR Email: planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS VINCULADO CONTRATO 012'"2013 PREGÃO PRESENCIAL 003;"2013VIGENTE DE
20/OZ2013A2&'02'2015 PARCELAf/ANUTENCAO 1Q'2013. i cut
AQUiTACAODESTANOTADEVESEREFETUADA3&Ta2013ATRA^/ESDEDEPOSITO NO BANCO DO BRASIL
AGENCIA4195-5CONTACORRENTE1974-7 u uvjorvo.L

Valor Líquido da Nota Fiscal = RS 2.360.00 PROCES^SO OE LICITAÇÃO
nA

)  '^'ri>'yOn"

Prer;Or> PíCSCPCH
I Ccrni^íc

1  o." ^ ~—

• hTSijnvIiüadt'

1  -.-—-4

VALOR TOTAL DA NOTA-R$2.860,00

Código da Atividade

01 -05 ■ Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Vabr Total das Deduções (R$} Base de Cálculo (R$) Alíqu(rta (%) Valor do ISS (R$) Cré^ p/Abatimento do IPTU

0,00 2.360,00 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-efoi «nítida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não qera crédito, pois oTomacbr de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURTíl&X

23/10/2013 16:51
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ypr
EQUiPLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPS e

RPS n®. 23244, Série: l, emitido em 21/11/2013, conversão em
21/11/2013

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

21/11/201309:00:00

Código de Verificação

FGJKQ50G

PRESTADOR DE SERVIÇXS
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal; 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZ2ETTA, 000202 U 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.' 41 - 33S15000

- CEP: 82510350

Município: CüRITffiA UF: PR Emall: nfe@ieguiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Sodal: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município;

76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:
PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CEfíTRO - CEP; 85750000

Planalto UF: PR Emall: planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SE RVIÇOS

AQUITACAO DESTA NOTA DEVE SER EFETUADA3(V11/2Ò13 ATRAVÉS DE DEPOSITO MOO
\BANCO DO BRAS1LAGENCIA4195-5C/C1974-7

Valor Liquido da Nota Fiscal = RS2.660.00

^^OCESSO OE UCITAÇÂO
,  , ft

(  ! T ̂ r?.co n — , ' ■ —
{■ ^ Ccnrominr.i?. n '' —r—^ se;;—
Çx i Prcoáo ^ ' _j ' A

r.,Wí.- oTrOpio

,  VALOR TOTAL DA NOTA -R$2.860,
Código da Atividade ~
01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$} Base de Calado (R$) AKquota (%) Valor do XSS {R$) CrédRo p/Abatimento do IPTU

2.860,00 143,001
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta N FS-e foi emitida com res paldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crécfito. pois oTomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizadofora do munidpio de CURfíBA

21/11/2013 ll:li
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EQUiPLANO

prefeitura municipal de CURITIBA
secretaria municipal de finanças

nota FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS no. 22683, Série; 1, emitido em 20/09/2013, conversão em

20/09/201

prestador DE SERVIÇOSRazao Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U 01-BAIRRO: BACACHERI Jei • 41 - 33515000

- CEP:82510350 áJbisooo
Município: CURITIBA UF: PR Email: nfe@equiplano.com.br

•Numero da Nota

S321

Data e Hora d« Emissão

20/09/201309:00:00

Código de Verificação

8WDPC20C

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/RazãoSoõal! MUNICÍPIO DEPLANALTO(30)

CPF/CNPJ; 76.460.526/0001-16 IMU: OutroDocu
Endereço: PRAÇA 5A0 FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

Município: Planalto UF: PR Emaib planalto®riine.corrubr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE USODEPROGRAMAS VINCULADO CONTRATO 012/2013PREGAO PRESENCIAL003/2013VIGENTE DE
2Drt)2/2013A28A32'2015PARCÉLAMANUTENCAO 09/2013.
AQÜITACAO DESTA NOTA DEVE SER EFETUADA30/09/2013 ATRAVÉS DE DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL
AGENCIA4195-5CONTACORRENTE1974-7. uworvoiL

'PROCESSO DE LICITAÇÃO
I  i r-f.tii/ifFi n
} f n ̂  ——

(  1 Concorrência n.° , , i ^
Valor üquidoda Nota Fiscal = RS2.860.00 ( Presencial ^ . i"v.

(/V Jonireio " °
(  I -.ríifvo n ° ■■■
\  } .■■^qibilidade __ ——^—

Chefe do Dplo

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,

iCódigoda Atividade

01 - 05 • Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valer Total das Deduções (R$] Base de Cálculo (R4) AKquota (%} Valor do ISS (R$) CrécBto p/AbatimeRto do IPTU

2.860,00 143,001
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito. pasoTomador de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizadofora do município de CURITBA

20/09/2013 08:5



município de planalto

CNPJN^ 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com. br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° 012/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Equiplano Sistemas Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICIPAIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito
Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ
n" 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasüeiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica, devidamente
inscrita no CNPJ sob n." 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Ernesto Piazzetta, n"
202, Bairro Bacacheri, Município de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato
representado seu Diretor Comercial, Sr. JOSÉ TARCÍSIO VIERO, brasüeiro, casado,
empresário, portador do RG n.° 3.45.406-0 SSP/PR, e do CPF sob n.*' 162.325.500-72,
residente e domicüiado à Rua Carlos Garibaldi Biazetto, 251, Bairro Boa Vista,
Município Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa

especializada visando o licenciamento de uso de sistema de informática com
linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização de processos e
funções específicos da administração pública municipal, objetivando atender as
necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo

Item Nome do produto Quant Unid Preço

Unit.

Preço total

1 Sistema Integrado de Contabüidade Pública
e Patrimônio - físico e contábü O Sistema

deverá possuir as seguintes funcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei
N" 101/2000 - parágrafo 12) utüizando o
método dos mínimos quadrados e Plano
Plurianual já em ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos exigidos pela
Lei 4.320 no orçamento;
-Abertura do exercício sem cópias de

24 Mês 690,00 16.560,00



I

município de planalto

CNPJN'' 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

arquivos nem riscos de abrir com contas
diferentes do orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com lançamentos
integrados e "on-line"'. Lançamento
Patrimonial a partir dos empenhos e Receita
orçamentária. Lançamentos bancários

receita (orçamentária ou extra) a partir dos
pagamentos, integrando as retenções
movimentação bancária;

-Pagamento de fornecedores com depósito
em conta (Pagamento Integrado ou EDl)
com baixa automática a partir do arquivo de
retomo do banco;

-Procedimentos da Tesouraria

completamente integrados ao Sistema;
-Controle dos recursos do Fmidef e demais

fontes de recursos e convêiiios, com a

emissão dos relatórios exigidos pelo
Tribunal de Contas do Paraná.

Lançamentos gerados automaticamente,
sem a necessidade de redigitação;
-Exportação de dados para o SIM-AM
SIM-PCA do TCE-PR;

-Importação de dados da tributação,
compras e folha de pagamento;
-Possibilidade de customização de relatórios

emissão de relatórios gerenciais;
-Emissão de todos os documentos pode ser
feita em papel A4 comum, sem a
necessidade de confeccionar papel impresso
de alto custo.

Sistema Tributário Sistema composto de
cinco subsistemas perfeitamente integrados;
-CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da
arrecadação de ÍPTU e TSU.

-ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da
arrecadação de Taxa de Localização
Funcionamento, Verificação, ISSQN,

Vigilância Sanitária, Incêndio, Publicidade.
-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.
Controle da arrecadação das dívidas

relativas a Contribuição de Melliorias.

-RECEITAS DIVERSAS. Controle dd

arrecadação do ITBI e outras taxas diversas.

-CAIXA. Baixa e controle das receitas via

tesouraria.

O Sistema deverá possuir as seguintes

24 Mês 570,00 13.680,00
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município DE PLANALTO
CNPJN° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.coni.br

Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO PARANÁ y

funcionalidades:

-Controlar o acesso ao sistema através da
senha de segurança do operador;
-Lançar as dívidas de todos os exercícios,
emitir camês e controlar o pagamentos;
-Configurar os dados para o cálculo
respeitando a Legislação Tributária
Municipal;
-Impriurir camês de acordo com o padrão
Febraban ou boletos de Compensação
Nacional;

-Gravar as baixas através de arquivos
enviados em meio magnético pelo banco ou
ainda através de leitor óptico (evitando os
problemas da digitação);
-Emitir extratos com todas as dívidas do

contribuinte, incluindo imóveis, empresas e
quaisquer outros tributos lançados;
-Controlar a dívida ativa, o parcelamento de
dívida e a execução fiscal;
-Emitir guias de recolhimento, camês,
certidões, alvarás, notificações, extratos
relatórios estatísticos, tudo em papel
comum, e com a qualidade da impressão a
laser;

-Impriniir camês e documentos sem
corifeccionar pré-impressos
-Calcular automaticamente correção

monetária, juros e multas previstos na
legislação;
-No Sistema, todo o imposto lançado fica em
débito. E, na mudança de exercício, se não

houver pagamentos, o sistema coloca
automaticamente os valores não pagos em
dívida ativa;

-Os valores lançados podem ser expressos
em qualquer índice ou moeda.
-Consulta de Certidões Negativas de IPTIJ
pela Internet
Pesquisa de imóvel pela Internet;
-Emissão de certidão negativa de débitos
para imóveis em dia com suas obrigações e
aviso de pendência para imóveis com algum
débito;

-Comprovação, pelo recebedor da certidão,
de certidão emitida pelo "site" da prefeitura.

Sistema de Recursos Humanos 24 Mês 490,00 11.760,OC



município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Tone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

O Sistema deverá possuir as seguintes
: ̂ cionalidades:

-Cadastro de Funcionários, Servidores,

Agentes Políticos e dependentes;
-Cadastro de vantagens e descontos,
parametrizando forma de cálculo e
incidências;

-Cálculo conforme movimentação no

período, com possibilidade de
adiantamento;

-Controle de férias e licenças;

-Impressão de contra-cheques, emissão de
cheques, integração com bancos
contabilidade;

-Integração com RAIS e SEFIP, PASEP,
CAGED, DIRF e TCE/PCA;
-Emissão de comprovantes de rendimentos e
ficha finaiiceira;

-Relatório permitindo a escolha dos dados
cadastrais do servidor;

-Registro de transações - "log".
-Módulo e Histórico Funcional

-Cadastro dos veículos de pubUcação
utilizados pela entidade;
-Cadastro dos tipos de movimentação de
servidores e correspondência com os tipos
de movimentação definidos pelo Tribuna
de Contas do Estado;

-Cadastro de editais;

-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para servidores;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para cargos;
-Diversas formas de lançar os atos para os
respectivos servidores e cargos
-Controle das licenças concedidas aos

servidores;

-Cadastro dos tempos de serviço anteriores,
permitindo consultas aos tempos averbados

previsão da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de

compensação previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de benefícios
de acordo com o INSS;

-Gera arquivo para o sistema SIM-AP do
Tribmial de Contas do Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de produtos 24 Mês 430,00 10.320,00
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município de planalto

CATP/N'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAUANÁ

Controle dos processos de compra com
Abertura pela solicitação de
material/ serviço. Geração de um processo
de aquisição de material/serviço, com as
etapas definidas pela entidade; Vinculação
das contas de despesa a cada um dos itens
solicitados, com fontes de recurso

desdobramento da natureza; Abertura da

Licitação somente após o processo estar
concluído e deferido; Cadastro das

comissões; Controle dos documentos

(FGTS, INSS, CND's, etc), compartilhado
com a contabilidade. Um dociunento

apresentado apenas uma vez pelo
fornecedor; Cadastro das licitações com
todas as informações exigidas pelo SIM-AM;
Controle do processo licitatório com todos
os andanrentos, despachos e pareceres;
Emissão de documentos automática,

segundo modelos estabelecidos pela
entidade e armazenamento no banco de

dados do documento emitido; Programa a
ser enviado ao fornecedor para digitação
dos preços imitários e marcas dos produtos
cotados, para leitura de mídia no momento
da abertura das propostas; Apuração das
propostas com leitura de dados do
fornecedor em meio magnético e indicação
dos vencedores; Leilão presencial, com o
recebinrento das propostas iniciais em meio
magiiético, digitação dos lances com o
armazenamento de todas as rodadas até a

indicação do vencedor e emissão automática

da ata da rodada, com a indicação do
vencedor e todos os lairces praticados por
todos os licitantes; Cadastro de

contratos e seus aditivos, controlando os

fornecedores, quantidades e valores
definidos na licitação; Emissão de requisição
de compra a partir de licitação homologada,
com controle de saldos; Emissão de
requisições de empenhos a parir de
licitações homologadas, com controle de
saldos; Empenho a partir das requisições de
empenho.

Controle de Frotas para intemet e intranet
Cadastro de Veículos/Máquinas integrado

24 Mês 340,00 8.160,00



município de planalto
CNPJN° 76,460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-ma il: p lana lto@rline. conu br

Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

ao Patrimônio.

Os veículos ou máquinas sob controle do
sistema de frotas devem estar previamente
cadastrados no sistema de patrimônio e não
devem ser gravados novamente no sistema
de frotas;

Os valores de aquisição, depreciação e baixa
não podem ser digitados no sistema de
frota, mas devem ser consultados por este
sistema;

Os veículos devem ser classificados por
espécie/ marca/ modelo;
Deve haver um cadastro de categoria de
habilitação mínima para utilização do
veículo.

Cadastro de motoristas integrado ao
cadastro de pessoas e servidores.
O motorista está inserido no mesmo

cadastro de pessoas da contabilidade, com
sua matrícula do RH e não deve haver

duplicidade de cadastro;
Cadastro de habilitação dos motoristas com
controles de vencimento;

Controle de pontuação de infração. Cadastro
das pontuações/situação da CNH
consultadas através do site do DETRAN,
com a pontuação conferida de acordo com o
tipo de infração.
Cadastro de fornecedores integrado com o
sistema de contabilidade com classificação
por atividade (abastecimento, lavagem,
manutenção, etc);
Cadastro de acessórios.

Integrado com o cadastro de produtos do
sistema de licitações e compras;
Individualizaçào dos acessórios, atribuindo
um código para cada peça, permitindo seu
rastreamento;

Controle da localização de cada acessório
nos veículos;

Controle da validade de cada acessório,
indicando sua troca, reparo ou recarga.
Controle de abastecimento.

Pode ser externo, em postos contratados por
licitação ou eventual, ou interno, na bomba
do Município;
O combustível é um produto cadastrado no
sistema de licitações e compras;
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Quando o abastecimento se dá por licitação,
deve proporcionar o controle de saldos,
impedindo o abastecimento fora dos limites.
As licitações de combustíveis são gravadas
apenas no sistema de licitações e compras e
devem apenas ser consultadas no sistema de
frotas;

Deve indicar as médias de consumo e preços
unitários de abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com agendamento
dos serviços e lançamento das ordens
serviço controlando os consumos;

Controles de utiHzaçào de veículo por:
Motorista;

Destino;

Período;

Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;

Ocorrências diversas;

Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o cadastro
de produtos do sistema de compras
Hcitações, mdividualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus por
veículo e posição;
Controle das datas de recapagens dos
pneus;

Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de rastreamento
com identificação do veículo em que está
instalado;

Coleta dos dados transmitidos através dei

GPRS, via UDP;

Visualização da posição de todos os veículos
da frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por
determinado veículo em mapa, com
iiidicação de variação de velocidade com
datas e horários de cada medição.
Os dados devem ser armazenados

diretamente em servidor próprio da
prefeitura e nmica em servidor do fabricante

do aparellio;
rovisoriamente, enquanto o Município não

disponibiliza estrutura se servidor e internet
para receber estes dados a comunicação
pode ser feita com outro servidor, mas os

dados devem ser sincronizados com a
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prefeitura em no máximo uma hora após a
recepção. Assim que a administração
providencie a estrutiua necessária,
histórico de rastreamento deve ser

repassado imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-

PR);
Relatórios

Abastecimentos de veículos: cálculo de

preço médio por litro, média de consumo
por veículo, modelo, marca, espécie;
Análise de consimio de combustível em

ordem decrescente de consumo por modelo
de veículo;

Despesas dos veículos: todas as despesas
referentes a um período (abastecimentos,
impostos, manutenção);
Utilização dos Veículos: período, motorista,
destino.

Em todos os casos em que é exigido apenas
consulta de dados gerados por outro
subsistema, tal obrigatoriedade deve-se a
manter os dados em local único, evitando a

existência de divergências entre cadasti"0s;
Sistema deve rodar em ambiente Web -

intemet e intranet.

Sistema do Portal da Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo banco de

dados dos demais sistemas, sem

necessidade de realizar cópias periódicas ou
processamento em lote;
Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e jurídicas
referente a todos os tributos;

-Validação das certidões emitidas, a partir
de código de segurança impresso nos
documentos;

-Protocolos abertos pelo contribuinte;
-Extrato de fornecedores que conste todos os
empenhos, liquidações e pagamentos,
iiicluindo as retenções efetuadas,

consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
-Relatório da execução orçamentária;
-Relação de salários por fimção;
-Todos os documentos de licitações em
qualquer fase. Qualquer documento gerado
nas licitações pode ser divulgado

24 Mês 340,00 8.160,00
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imediatamente após a geração, sem a
necessidade de gerar arquivos ou copiá-los
para pastas específicas;
-Emissão de segimda via de camês;
-O contribuinte pode gerar e emitir guias de
arrecadação dos tributos que
administração configurar como possível de
geração de guias pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de IBTI,
conforme configuração pela administração;
-Abertura de processos pela intemet;
-Abertura de processos de ouvidoria pela
intemet.

VALOR TOTAL 68.640,00

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará
a CONTRATADA o valor de R$ 68.640,00 (sessenta e oito mil e seiscentos e
quarenta reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados, em até 15

(quinze) dias do mês subseqüente à prestação dos serviços, com apresentação da
respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes ao respectivo do
objeto coiTerão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto.

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

CLAUSULA (aUARTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas Contratuais;
b) fornecer o Sistema Operacional e outros utilitários necessárips ao

funcionamento dos sistemas;
' ̂ 9
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c) responsabiliza-se pela perda de dados, informações ou
produtividade, custos com paralisações ou prejuízos de qualquer
espécie, resultantes de informações e/ou valores incorretos,
fornecidos pelo usuário do sistema;

d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer os objetos desta licitação na forma e especificações

ajustadas;
b) iniciai' a execução dos serviços, em até 15 (quinze) dias após a data

de assinatura do Instrumento de Contrato;

c) oferecer os sistemas de acordo com as normais legais e legislação
vigente, seguindo fielmente as imposições trazidas pelos Órgãos
Federais e Estaduais;

d) instalar e realizar as necessárias conexões e comandos para deixar os
sistemas funcionando no equipamento da CONTRATANTE;

e) configurar, preparar a base de dados, testar, cadastrar dados iniciais
e preparar os sistemas para a utilização da CONTRATANTE;

f) oferecer treinamento e orientar o usuário para o uso corretamente
dos sistemas e utilitários;

g) prestar suporte técnico, através de telefone, internet, fax,
correspondência e in-loco para solucionar dúvidas de operação e
funcionalidades dos sistemas;

h) realizar as alterações de cunlio legal, fiscal ou tributário, impostas
pelos órgãos federais e estaduais com introdução aos sistemas, com
prazos compatíveis com a legislação;

i) realizar quando solicitada as alterações e adaptações das situações
particulares, visando melhorias nas funções originais dos sistemas,
as quais serão cobradas às horas trabalhadas na sede da
CONTRATANTE, para levantamento, implantação e treinamento
mediante apresentação de relatório de atividades;

j) oferecer sem ônus para a CONTRATANTE, as melhorias e novas
funções introduzidas aos sistemas originais, visando apresentar
sempre a última atuahzação do sistema;

k) reparar as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos sistemas;

1) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

m) toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA;
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n) 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;

o) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber; pela inexecução total ou

^  parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, apücar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do conti'ato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará inrpedido de
hcitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

W  fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 28/02/2015.
CLÁUSULA NONA

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,

com base na Lei n" 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outias medidas em direito permitidas.

Justas e contiatadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., 20 de fevereiro de 2013

TANTE

TESTEMUNHAS

Idecir Campos
RG 6.045.397-7

CPF 990.135.769-15

TADA

ínrísrt Kruger
Téc. CRC-PR 0302S1/0-7
RG 12.490.306-e4»fí
CPf 310.21$.899-6e

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

RPS no. 22433, Série: 1, emitido em 21/08/2013, conversão em
21/08/2013

EQUIPLANO

■«•uTiiet u ud ixotd

Data e Hora de Emissão

21/08/2013 09:00:00

Código de Verific^o

EWNPU70O

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipak 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 UOl - BAIRRO: BACACHER.I Tel.: 41 - 33515000

- CEP:82510350

Município: CURITIBA UF: PR EmaÜ: nfe@equiplano.corrvbr

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:
Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000
Município: Planalto UF: PR Emaik píanalto@irline.comi)r

DISCRIMINAÇÃO DOS SE RVIÇQS

LICENCIAMENTO DEUSGOEPROGRAMASVINCULADO CONTRATO OU/ZOISPREGAO PRESENCIAL003/2013VIGENTEDE
20/02/2013A2a'02;2015PARCEUMANUTENCAO0&2013.
AQUITACAODESTANOTADEVE SER EFETUADA 30/08/2013 ATRAVÉS DE DEPOSITO, NO BANCO DO BRASIL
AG ENCÍA4195-5CONTACORRENTE1974-7.

Valor Liquido da Nota Fiscal = RS 2.860,00

VALOR TOTA L DA NOTA - R$2.860,
Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$] Base de Cálculo (R$} Alkpwta (%} Valor do ISS (R$) Crédtto p/Abatimento do IPTV

2.860,00| 143,001

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-efoi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois oTomador de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizado{c»a do muruapiode CURITIBA

21/08/2013 09:05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

RPS no. 22299, Série: 1, emitido em 22/07/2013, conversão em
22/07/2013

Número da Nota

5040

Data e Hera ce Er-ij5.aàc

22..'07/2013 09:00:00

Código de Verificação

RSZA920C

EQUIPLANO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1

ERNESTO PIAZ2ETTA, 000202 U 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.: 41 - 33515000
- CEP:82510350

CURITIBA UF: PR Email: nfe@equiplano.com.br

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPJ: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

Município: Planalto UF: PR Email: planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIÂf-IENTO DE USO DE PROGRAf-IAS VINCULADO CONTRATO 012'2013 PREGÃO PRESENCIAL 003'2C'13 v1GENTE DE
2Cv32'2(}13A2a'02'2CT5 PARCELA MAÍsIUTENCAO 07/2013.
AOUIT.ACAO DESTA NOTA DB/E SER EFETUADA 30/07/2013 ATRAVÉS DE DEPOSITO. NO BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4195-5 CONTACORRENTE1974-7.

Valor Liquido ca Nota Fiscal = RS 2.360,00^^^. uCiTAÇAO
(  ) Convite ri.° —
(  ,) T Preço n "-
C  } Concorrência n° , / —

Pregão Presenciai. A
(jiQ Contraio n." ^
C  ) Aditivo n." —
(  ) inagibtfídade '
/  ; Dispensa
Data Z—u-JL Uri'^

Chofe do Opto

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,00

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota ('^) Valor do ISS (R$) Crérfito p/ Abatimento do IPTU

0,00 2.360,00 5,00 143,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-efoi emitida com respaldo na Lei 73'2(X>9.

Esta NFS-e não gera crédito, pois oTom.ador ce Ser/iços. Pessoa Jurídica, está Iccalizacofora do miuricípiode CURÍTIEA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

RPS n®. 22089, Série: 1, emitido em 20/06/2013, conversão em
20/06/2013

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

20/06/2013 09:00:00

Código de Verificação

B25YB308

EQUIPLANO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social! EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U 01 - BAIRRO: BACACHERI Tel.: 41 ■ 33515000

- CEP:82510350

Município: CURITIBA UF: PR Email: nfe@eqüiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DEPLANALTO(30)

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município:

76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:

PRAGA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000

pignalto Email: plana!to@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SE RVIÇOS

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS VINCULADO CONTRATO 012i2013PREGAO PRESENCIAL 003í2013VIGENTE DE
2&'02'2013A2a'02''2015 PARCELA MANUTENÇÃO 06/2013.
AQUITACAO DESTANOTADP/E SER EFETUADA 30/0&'2013ATRAVES DE DEPOSITO. NO BANCO DO BPASIL
AGENCtA4l95-5CONTÂCORRENTE1974-7,

Valor Líquido da Nota Fiscal «RS2.B60.00 PROCESSO DE LICITAÇÃO
(  ) Canvih* n »
(  1 r Pmçft n ®
( ) Concorrência n.® .
00 Pregêo
Cx) Contraton." TlT \ -L
/ ) Aditivo n.°
( ) Ineglbilldade
/ ) Dispensa ^

iCjCt. /,CrvT

ripAíy-N
Cftáfe cio Dpío.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.860,
Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (M) Base de Cákulo {R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/Abatimento do IPTU

2.860,00 143,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-efoi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e nào gera crédito, pois oTorradcr de Sen/iços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do municípiodeOJRm^

20/06/2013 10:12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|t|OTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS n" 21853, Série: 1, emitido em 20/05/2013, conversão em 20/05/2013 -

Número da Nota

4756

Data e Hora de Emissão

20/05/2013 09:00:00

Código de Verificação

ZLHMA308

equiplano

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA ni oi 0074079-1
CPF / CNPJ; 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01
EnLrTo: ERNESTO PIAZZETTA. 000202 U 01-BAIRRO: BACACHERI Tel.: 41 - 33515000 - CEP: 82510350

Município: CURITIBA UF: PR Emall: nfa#cquiplano.c°m.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Home/Razio Social: MUNICÍPIO DE PLANALTOC30)

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município:

PWCASAO^RANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000
UF- PR Email: planalto@rline.com.br Planalto *

DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇtK

ucencu^entodeu|odeprogr^^|V11Mo°Ik^^^^^ yQU^ODESrK^SEF^S^^lSATRAV/ESDEDETO
AGENCIA4195-5CONTACORRENTE1974-7.

Wlor Liquido da Nota Fiscal = RS2.669.0Q

PROCESSO DE LICITAÇÃO
( ) Convite n.".
/ )T. Preço n."
/ ) ConcorrérKia t t .. 1 ■ ^ i'

Pregão Prese^tLLÀí^
^ Contrato n.° >i,-s

Aditivon*

( ) ínnj/fííffrfnrf(T
{ ) Diepensa — , • ,

i/ Chefa do Dpto.

^ VALORTOTALDA NOTA - R$2.669,00

Código da Atividade

01 -05 ■ ücenciumnnto ou cessão de direito de uso dq programas de computação.
■U.d.oacuk.C*) |A1iouul.Wl V:*»d.lSS(R») IcMU.,/,

^ 2.669,00 5,00
OUTlÚ^ INFORMAÇÕES

EstaNFS«foiemitidacomre3paldonaLei73/2009, . ^ ^ &taNFS-o não gera c:«iito.poÍ5<.TomadordeSeP/içoo.Pessoo Jurídica. estolocaNzsdoforo do municpcodeCURim

Crélfito p/ Abatimento do IPTU

20/05/2013 ]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA HUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n®. 21695, Série: 1, emitido em 22/04/2013, conversão em
22/04/2013

Número da Nota

4614

Data e Hora de Emissão

22/04/201309:00:00

Código de Verificação

IFET490Z

Hfiniaa

EQUIPLANO

PRESTADOR DE SERV1CCX35

Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CPF / CNP3: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA, 000202 U 01-BAIRRO: BACACHERI Td.: 41-33515000

- CEP: 82510350

Município: CURITIBA UF: PR Email: nfe@equiplano.comi)r

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/RazãoSedak MUNICÍPIO DEPLANALTO(30)

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.:
Endereço: PRAÇA SAO FRANCISCODEASSIS, 1583-BAIRRO: CENTRO-CEP: 85750000
Nunicfpio: Planalto "•== PI Emall: planalto«iriine.ambr

DISCRIMINAÇAODOS SERVIÇOS

ASPUBL

ÜOTACÃolaiMPR^ÊCÜf^S^HÚMÃN^YrâBUTÂ^
AQUÍTACAO DESTANOTADEVESER EFETUADA30/04/2013ATRAVÉS DE DS^SUO. NO BANCO DO BRASIL
AGENCIA4195-5CONTACORRENTE1974-7.

Valor Uquidoda Nota FIscrf=R$ 2.6^.00

PROCESSO DE LICITAÇÃO
(  ) Convíto n o
/ ) T. Pmca n o
( ) Concorrência ,

(  )Aditívon.^
( ) In^ibilldade

t_yChe^ do Opto.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$2.669,00

go da Atividade

01 -05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computeçâo.

V^or Total das Deduções (Rf) llasadaCilcido(R$) Alíqiiata(%)

0,00 2.669,00 5,00

OUTRAS INFORMA

133,45

EstaNFS-efeienvtidacomfesp^donaLei73/2009
Esta NFS-enâogwacrécfito.poisoTomador de Servi^. Pessoa Jurícfica. estáiocaiizadoferadonHmapioífeQJFTrBA.

22/04/2013 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPS e

RPS no. 21551, Sériei 1, emitido em 21/03/2013, conversão em
21/03/2013

Número da Nota

4479

Data e Hora de Emissão

21/03/2013 09:00:00

Código de Verificação

F2R1B90Y

PRESTADOR DE SERVIR

Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CPF / CNPJ: 76.030.717/0001-48 Inscrição Municipal: 01 01 0074079-1
Endereço: ERNESTO PIAZZETTA,000202Ü01-BAIRRO: BACACHERI Tel.: 41 - 33515000

EQUIPLANO
Município:

- CEP:82510350

CURITIBA UF: PR Emall: nfe@iequiplano.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razio Social: MUNICÍPIO DE PLANALTO(30)

CPF / CNPJ:

Endereço:

Município:

76.460.526/0001-16 IMU: Outro Doe.;
PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85750000
plgf^gHQ UF: PR Emall: planalto@rline.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DO(S) SlSTEMAíS) DE CONTABILIDADE. HOSPEDAGEM Í^NTO PUBLICASTCU.
UCITACAOECOMPRAS RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO EESPORTALPARCELAMANÜTENC^ 01/013.AQUITACAODESTANOTADP/ESEREFETüADA30,'Oa'2D13ATRAVESDEDEPOSITO.NO BANCO DO BRmSIL
AG ENCIA4195-5 CO NTACO RRENTE1974-7.

Valor Liquido da Nota Fiscal = RS 2.^.00
PROCESSO DEUCITAÇÃO

( i Con:^ n °
( ) T. Preço n.'
( i ConcotTênaia n o
M PngSo PreMoti.7IS-3H3:
00 Cooírato n»i J <.
( )Armvo n."
(  J Inaaibilklftdi» 1/

c
( ) Dispensa

cr

CAefedbOpftj.

VALORTOTAL DA NOTA - R$2.669,00

Código da Atividade

01 - 05 ■ Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Dedu^s (R$) Base de Cákulo (R$) Alíquota (Vo) Valor do 1SS(R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00 2.669,00 5,00 133,45 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 712009.

Esta NFS-enâogera crédito. poisoTomador de Ser/iços. Pessoa Jurídica, está localizadofora do município de CURITIBA

" dei
21/03/2013 14



município de planalto
CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Pianalto-Pr., 21 de janeiro de 2013

DE: Flori Vanderlei Carlini - Secretaria de Finanças

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando o
licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem inteligível por
computador, com finalidade de realização de processos e funções específicos da
administração pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão,
controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto, conforme
abaixo segue:

Nome do produto Quant. Unid. Preço

urútário

Sistema Integrado de Contabilidade Pública e
Patrimônio - físico e contábil O Sistema deverá

possuir as seguintes fimcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei N°
101/2000 - parágrafo 12) utilizando o método
dos mínimos quadrados e Plano Plurianual já
em ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei
4.320 no orçamento;
-Abertura do exercício sem cópias de arquivos
nem riscos de abrir com contas diferentes do

orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com lançamentos
integrados e "on-line"'. Lançamento Patrimonial
a partir dos empenhos e Receita orçamentária.
Lançamentos bancários e receita (orçamentária
ou extra) a partir dos pagamentos, integrando
as retenções e movimentação bancária;

-Pagamento de fornecedores com depósito em
conta (Pagamento Integrado ou EDI) com baixa
automática a partir do arquivo de retomo do
banco;

-Procedimentos da Tesouraria completamente
integrados ao Sistema;
-Controle dos recursos do Fimdef e demais
fontes de recursos e convênios, com a emissão



município de planalto
CNFIN"" 76A60.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rUne.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

dos relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas
do Paraná. Lançamentos gerados
automaticamente, sem a necessidade de

redigitação;
-Exportação de dados para o SIM-AM e SIM-
PCA do TCE-PR;
-Importação de dados da tributação, compras e
folha de pagamento;
-Possibilidade de customização de relatórios e
emissão de relatórios gerenciais;
-Emissão de todos os documentos pode ser feita
em papel A4 comum, sem a necessidade de
confeccionar papel impresso de alto custo.

Sistema Tributário Sistema composto de cinco
subsistemas perfeitamente integrados:
-CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da
arrecadação de IPTU e TSU.

-ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da
arrecadação de Taxa de Localização
Funcionamento, Verificação, ISSQN, Vigilância
Sanitária, Incêndio, Publicidade.

-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS. Controle
da arrecadação das dívidas relativas a

Contribuição de Melhorias.

-RECEITAS DIVERSAS. Controle da

arrecadação do ITBI e outras taxas diversas.

-CAIXA. Baixa e controle das receitas via

tesouraria.

O Sistema deverá possuir as seguintes
funcionalidades:

-Controlar o acesso ao sistema através da senha

de segurança do operador;
-Lançar as dívidas de todos os exercícios, emitir

camês e controlar o pagamentos;
-Configurar os dados para o cálculo
respeitando a Legislação Tributária Mimicipal;
-Imprimir camês de acordo com o padrão
Febraban ou boletos de Compensação
Síacional;

-Gravar as baixas através de arquivos enviados
em meio magnético pelo banco ou ainda
através de leitor óptico (evitando os problemas
da digitação);
-Emitir extratos com todas as dívidas do

contribuinte, incluindo imóveis, empresas e
quaisquer outros tributos lançados;
-Controlar a divida ativa, o parcelamento de|

24 Mês 600,00 14.400,00



município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-ntail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

dívida e a execução fiscal;
-Emitir guias de recolhimento, camês,
certidões, alvarás, notificações, extratos e
relatórios estatísticos, tudo em papel comum, e
com a qualidade da impressão a laser,
-Imprimir camês e documentos sem
confeccionar pré-impressos;
-Calcular automaticamente correção monetária,
juros e multas previstos na legislação;
-No Sistema, todo o imposto lançado fica em
débito. E, na mudança de exercício, se não
houver pagamentos, o sistema coloca
automaticamente os valores não pagos em
dívida ativa;
-Os valores lançados podem ser expressos em
qualquer índice ou moeda.
-Consulta de Certidões Negativas de IPTU pela
Internet

Pesquisa de imóvel pela Intemet;
-Emissão de certidão negativa de débitos para
imóveis em dia com suas obrigações e aviso de
pendência para imóveis com algum débito;
-Comprovação, pelo recebedor da certidão, de
certidão emitida pelo "site" da prefeitura.

Sistema de Recursos Humanos

O Sistema deverá possuir as seguintes
funcionalidades:

-Cadastro de Funcionários, Servidores, Agentes
Políticos e dependentes;
-Cadastro de vantagens e descontos,
parametrizando forma de cálculo e incidências;
-Cálculo conforme movimentação no período,
com possibilidade de adiantamento;
-Controle de férias e licenças;
-Impressão de contra-cheques, emissão de
cheques, integração com bancos e
contabilidade;

-Integração com RAIS e SEFIP, PASEP,
CAGED, DIRF e TCE/PCA;
-Emissão de comprovantes de rendimentos e
ficha financeira;

-Relatório permitindo a escolha dos dados
cadastrais do servidor;
-Registro de transações - "log".
-Módulo e Histórico Funcional:

-Cadastro dos veículos de publicação utilizados
pela entidade;
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município de planalto
CNPJN" 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

-Cadastro dos tipos de movimentação de
servidores e correspondência com os tipos de
movimentação definidos pelo Tribunal de
Contas do Estado;
-Cadastro de editais;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para servidores;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para cargos;
-Diversas formas de lançar os atos para os
respectivos servidores e cargos
-Controle das licenças concedidas aos
servidores;

-Cadastro dos tempos de serviço anteriores,
permitindo consultas aos tempos averbados e
previsão da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de compensação
previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de benefícios de
acordo com o INSS;
-Gera arquivo para o sistema SIM-AP do
Tribunal de Contas do Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de produtos;
Controle dos processos de compra com:
Abertura pela solicitação de material/serviço.
Geração de um processo de aquisição de
material/serviço, com as etapas definidas pela
entidade; Vinculação das contas de despesa a
cada um dos itens solicitados, com fontes de

recurso e desdobramento da natureza;
Abertura da Licitação somente após o processo
estar concluído e deferido; Cadastro das

comissões; Controle dos documentos

FGTS, INSS, CND's, etc), compartilhado com a
contabilidade. Um documento é apresentado
apenas uma vez pelo fornecedor; Cadastro das
icitações com todas as informações exigidas
pelo SIM-AM; Controle do processo licitatório
com todos os andamentos, despachos e
pareceres; Emissão de documentos automática,
segundo modelos estabelecidos pela entidade e
armazenamento no banco de dados do

documento emitido; Programa a ser enviado ao
ornecedor para digitação dos preços unitários
e marcas dos produtos cotados, para leitura de
mídia no momento da abertura das propostas;
Apuração das propostas com leitura de dados

24 Mês 450,00 10.800,00
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PLANALTO - PARANÁ

do fornecedor em meio magnético e indicação
dos vencedores; Leilão presencial, com o
recebimento das propostas iniciais em meio
magnético, digitação dos lances com o
armazenamento de todas as rodadas até

indicação do vencedor e emissão automática da

ata da rodada, com a indicação do vencedor e
todos os lances praticados por todos os
licitantes; Cadastro de contratos e seus

aditivos, controlando os fornecedores,
quantidades e valores definidos na licitação
Emissão de requisição de compra a partir de
licitação homologada, com controle de saldos
Emissão de requisições de empenhos a parir de
licitações homologadas, com controle de saldos
Empenho a partir das requisições de empenho.
Controle de Frotas para intemet e intranet
Cadastro de Veículos/Máquinas integrado ao
Patrimônio.

Os veículos ou máquinas sob controle do
sistema de frotas devem estar previamente
cadastrados no sistema de patrimônio e não
devem ser gravados novamente no sistema de
frotas;

Os valores de aquisição, depreciação e baixa
não podem ser digitados no sistema de frota,
mas devem ser consultados por este sistema;
Os veículos devem ser classificados por
espécie/marca/modelo;
Deve haver um cadastro de categoria de
labilitação mínima para utilização do veículo.
Cadastro de motoristas integrado ao cadastro
de pessoas e servidores.
O motorista está inserido no mesmo cadastro

de pessoas da contabilidade, com sua matrícula
do RH e não deve haver duplicidade de
cadastro;

Cadastro de habilitação dos motoristas com
controles de vencimento;

Controle de pontuação de infração. Cadastro
das pontuações/situação da CNH consultadas
através do site do DETRAN, com a pontuação
conferida de acordo com o tipo de infração.
Cadastro de fornecedores integrado com o
sistema de contabilidade com classificação por
atividade (abastecimento, lavagem,
manutenção, etc);

24 Mês 350,00 8.400,00
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PLANALTO - PARANÁ

Cadastro de acessórios.

Integrado com o cadastro de produtos do
sistema de licitações e compras;
Individualização dos acessórios, atribuindo um

código para cada peça, permitindo seu
rastreamento;

Controle da localização de cada acessório nos
veículos;

Controle da validade de cada acessório,
indicando sua troca, reparo ou recarga.
Controle de abastecimento.

Pode ser externo, em postos contratados por
licitação ou eventual, ou interno, na bomba do

Município;
O combustível é um produto cadastrado no
sistema de licitações e compras;
Quando o abastecimento se dá por licitação,
deve proporcionar o controle de saldos,
impedindo o abastecimento fora dos limites.
As licitações de combustíveis são gravadas
apenas no sistema de licitações e compras e
devem apenas ser consultadas no sistema de
frotas;

Deve indicar as médias de consumo e preços
unitários de abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com agendamento
dos serviços e lançamento das ordens serviço
controlando os consumos;

Controles de utilização de veículo por:
Motorista;

Destino;

Período;

Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;

Ocorrências diversas;

Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o cadastro de
produtos do sistema de compras e licitações,
individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus por veículo e
posição;
Controle das datas de recapagens dos pneus;
Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de rastreamento
com identificação do veículo em que está
instalado;

Coleta dos dados transmitidos através de
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GPRS, via UDP;

Visualização da posição de todos os veículos da
frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por
determinado veículo em mapa, com indicação
de variação de velocidade com datas e horários

de cada medição.
Os dados devem ser armazenados diretamente

em servidor próprio da prefeitura e mmca em
servidor do fabricante do aparelho;
Provisoriamente, enquanto o Município não
disponibiliza estrutura se servidor e intemet
para receber estes dados a comunicação pode
ser feita com outro servidor, mas os dados

devem ser sincronizados com a prefeitura em
no máximo uma hora após a recepção. Assim
que a administração providencie a estrutura
necessária, o histórico de rastreamento deve ser

repassado imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-PR);
Relatórios

Abastecimentos de veículos: cálculo de preço
médio por litro, média de consumo por veículo,
modelo, marca, espécie;
Análise de consumo de combustível em ordem

decrescente de consumo por modelo de veículo;
Despesas dos veículos: todas as despesas
referentes a um período (abastecimentos,
impostos, manutenção);
Utilização dos Veículos: período, motorista,
destino.

Em todos os casos em que é exigido apenas
consulta de dados gerados por outro
subsistema, tal obrigatoriedade deve-se a
manter os dados em local único, evitando a

existência de divergências entre cadastros;
Sistema deve rodar em ambiente Web - intemet

e intranet.

Sistema do Portal da Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo banco de

dados dos demais sistemas, sem a necessidade

de realizar cópias periódicas ou processamento
em lote;

Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e jurídicas
referente a todos os tributos;
-Validação das certidões emitidas, a partir de

24 Mês 350,00 8.400,00
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código de segurança impresso nos documentos;
-Protocolos abertos pelo contribuinte;
-Extrato de fornecedores que conste todos os
empenhos, liquidações e pagamentos
incluindo as retenções efetuadas, consolidando
os saldos a liquidar e a pagar;
-Relatório da execução orçamentária;
-Relação de salários por função;
-Todos os documentos de licitações em
qualquer fase. Qualquer documento gerado nas
licitações pode ser divulgado imediatamente
após a geração, sem a necessidade de gerar
arquivos ou copiá-los para pastas específicas;
-Emissão de segunda via de camês;
O contribuinte pode gerar e emitir guias de
arrecadação dos tributos que a administração
configurar como possível de geração de guias
pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de IBTI,
conforme configuração pela administração;
-Abertura de processos pela intemet;
-Abertura de processos de ouvidoria pela
intemet.

TOTAL 70.800,00

O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no
valor aproximado de R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais).

Cordialmente,

'i. i2
ORIVANDERLEI CARLINI

Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 22 de janeiro de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso de sistema de
informática com linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização
de processos e funções específicos da administração pública municipal, objetivando
atender as necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas
pelo Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 23 de janeiro de 2013

DE: Secretaria de Finanças

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada
visando o licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem inteligível
por computador, com finalidade de realização de processos e funções específicos da
administração pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão,
controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto, expedido
por Vossa Excelência na data de 22/01/2013, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da
solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação
Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

Cordialmente,

floriVald^ALDERLEI CARLINI

Secretário de Finanças
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PARECER:

DE:

PARA:

Planalto-Pr., 24 de janeiro de 2013

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

A apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando o
licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem inteligível por
computador, com finalidade de realização de processos e funções específicos da
administração pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão,
controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
21/01/2013, da Secretaria de Finanças e pesquisa de preços feita pelo Departamento
de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 70.800,00 (setenta mil e
oitocentos reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dotação
Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE,
regido pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e ̂ mais dispnsiçõpqjpgais

í
o Parecer,

TOS DREY

40.209
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 25 de janeiro de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto à
contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso de sistema
de informática com linguagem inteligível por computador, com finalidade de
realização de processos e funções específicos da administração pública municipal,
objetivando atender as necessidades de gestão, controle e eficiências das ações
desenvolvidas pelo Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de
17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n° 2727/2007 de
26/06/2007, e demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2013.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

MARLCm FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO JST /2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tomam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, objetivando a contratação de empresa especializada visando
o licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem
inteligível por computador, com finalidade de realização de processos e
funções específicos da administração pública municipal, objetivando
atender as necessidades de gestão, controle e eficièncias das ações
desenvolvidas pelo Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal
de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de
26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente ã Lei Federal n° 8.666/93,
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia / / às : horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1,1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso de
sistema de informática com linguagem inteligível por computador, com
finalidade de realização de processos e funções específicos da administração
pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão, controle e
eíiciéncias das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto, Tudo
conforme mapas, condições, especificações, valores e quantidades, constante
no Anexo I e nos termos deste edital.
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Nome do produto

01 Sistema Integrado de Contabilidade
Pública e Patrimônio - físico e

contábil O Sistema deverá possuir
as seguintes funcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária
(LRF - Lei N° 101/2000 - parágrafo
12) utilizando o método dos
mínimos quadrados e Plano
Plurianual já em ambiente gráfíco;
-Emissão de todos os anexos

exigidos pela Lei 4.320 no
orçamento;

-Abertura do exercício sem cópias
de arquivos nem riscos de abrir
com contas diferentes do

orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com
lançamentos integrados e "on
line"'. Lançamento Patrimonial a
partir dos empenhos e Receita
orçamentária. Lançamentos

bancários e receita (orçamentária
ou extra) a partir dos pagamentos,
integrando as retenções e
movimentação bancária;
-Pagamento de fornecedores com
depósito em conta (Pagamento
Integrado ou EDI) com baixa
automática a partir do arquivo de
retomo do banco;

-Procedimentos da Tesouraria

completamente integrados ao
Sistema;

-Controle dos recursos do Fundef e

demais fontes de recursos e

convênios, com a emissão dos
relatórios exigidos pelo Tribunal de
Contas do Paraná. Lançamentos

gerados automaticamente, sem a
necessidade de redigitação;
-Exportação de dados para o SIM-
AM e SIM-PCA do TCE-PR;

-Importação de dados da
tributação, compras e folha de
pagamento;

Preço
máximo

unitário
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-Possibilidade de customização de
relatórios e emissão de relatórios

gerenciais;

-Emissão de todos os documentos

pode ser feita em papel A4 comum,!
sem a necessidade de confeccionar

papel impresso de alto custo.

Sistema Tributário Sistema

composto de cinco subsistemas
perfeitamente integrados:
-CADASTRO IMOBILIÁRIO.

Controle da arrecadação de IPTU e
TSU.

-ATIVIDADES ECONÔMICAS.
Controle da arrecadação de Taxa
de Localização e Funcionamento,
Verificação, ISSQN, Vigilância
Sanitária, Incêndio, Publicidade.
-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.
Controle da arrecadação das
dívidas relativas a Contribuição de
Melhorias.

-RECEITAS DIVERSAS. Controle

da arrecadação do ITBI e outras
taxas diversas.

-CAIXA. Baixa e controle das

receitas via tesouraria.

O Sistema deverá possuir as
seguintes funcionalidades:
-Controlar o acesso ao sistema

através da senha de segurança do
operador;
-Lançar as dívidas de todos os

exercícios, emitir carnés e controlar

o  pagamentos;

-Configurar os dados para o
cálculo respeitando a Legislação
Tributária Municipal;
-Imprimir camés de acordo com o
padrão Febraban ou boletos de
Compensação Nacional;
-Gravar as baixas através de

arquivos enviados em meio
magnético pelo banco ou ainda
através de leitor óptico (evitando os
problemas da digitação);
-Emitir extratos com todas as

dívidas do contribuinte, incluindo

imóveis, empresas e quaisquer
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outros tributos lançados;
-Controlar a dívida ativa, o
parcelamento de dívida e a
execução fiscal;
-Emitir guias de recolhimento,
camés, certidões, alvarás,
notificações, extratos e relatórios
estatísticos, tudo em papel comum,
e com a qualidade da impressão a
laser;

-Imprimir camés e documentos
sem confeccionar pré-impressos;
-Calcular automaticamente

correção monetária, juros e multas
previstos na legislação;
-No Sistema, todo o imposto
lançado íica em débito. E, na
mudança de exercício, se não
houver pagamentos, o sistema
coloca automaticamente os valores

não pagos em dívida ativa;
-Os valores lançados podem ser
expressos em qualquer índice ou
moeda.

-Consulta de Certidões Negativas
de IPTU pela Internet
Pesquisa de imóvel pela Intemet;
-Emissão de certidão negativa de
débitos para imóveis em dia com
suas obrigações e aviso de
pendência para imóveis com algum
débito;
-Comprovação, pelo recebedor da
certidão, de certidão emitida pelo
"site" da prefeitura.

Sistema de Recursos Humanos

O Sistema deverá possuir as
seguintes funcionalidades:
-Cadastro de Funcionários,
Servidores, Agentes Políticos e
dependentes;
-Cadastro de vantagens e
descontos, parametrizando forma
de cálculo e incidências;
-Cálculo conforme movimentação
no período, com possibilidade de
adiantamento;
-Controle de férias e licenças;
-Impressão de contra-cheques.

500,00 12.000,00
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emissão de cheques, integração
com bancos e contabilidade;
-Integração com RAIS e SEFIP,
PASEP, CAGED, DIRF e TCE/PCA;
-Emissão de comprovantes de
rendimentos e ficha financeira;
-Relatório permitindo a escolha dos
dados cadastrais do servidor;
-Registro de transações - "log".
-Módulo e Histórico Funcional:i

-Cadastro dos veículos de

publicação utilizados pela
entidade;

-Cadastro dos tipos de
movimentação de servidores e
correspondência com os tipos de
movimentação definidos pelo
Tribunal de Contas do Estado;
-Cadastro de editais;
-Cadastro de atos (leis, decretos,
portarias, resoluções, etc..) para
servidores;

-Cadastro de atos (leis, decretos,
portarias, resoluções, etc..) para
cargos;

-Diversas formas de lançar os atos
para os respectivos servidores e
cargos.

-Controle das licenças concedidas
aos servidores;

-Cadastro dos tempos de serviço
anteriores, permitindo consultas
aos tempos averbados e previsão
da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de

compensação previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de
benefícios de acordo com o INSS;
-Gera arquivo para o sistema SIM-
AP do Tribunal de Contas do

Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de
produtos; Controle dos processos
de compra com: Abertura pela
solicitação de material/serviço,
Geração de um processo de
aquisição de material/serviço, com
as etapas definidas pela entidade;
Vinculaçào das contas de despesa

450,001 10.800,00
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a cada um dos itens solicitados,
com fontes de recurso e

desdobramento da natureza;
Abertura da Licitação somente
após o processo estar concluído e
deferido; Cadastro das comissões;
Controle dos documentos (FGTS,
INSS, CND's, etc), compartilhado
com a contabilidade. Um

documento é apresentado apenas
uma vez pelo fornecedor;
Cadastro das licitações com todas

ás informações exigidas pelo SIM-
AM; Controle do processo licitatório
com todos os andamentos,
despachos e pareceres; Emissão
de documentos automática,
segundo modelos estabelecidos

pela entidade e armazenamento no
banco de dados do documento

emitido; Programa a ser enviado ao
fornecedor para digitação dos
preços unitários e marcas dos
produtos cotados, para leitura de
mídia no momento da abertura das

propostas; Apuração das
propostas com leitura de dados do
fornecedor em meio magnético e
indicação dos vencedores; Leilão
presencial, com o recebimento das
propostas iniciais em meio
magnético, digitação dos lances
com o armazenamento de todas as

rodadas até a indicação do
vencedor e emissão automática da

ata da rodada, com a indicação do
vencedor e todos os lances

praticados por todos os licitantes;
Cadastro de contratos e seus

aditivos, controlando os

fornecedores, quantidades e
valores definidos na licitação;
Emissão de requisição de compra a
partir de licitação homologada, com
controle de saldos; Emissão de

requisições de empenhos a parir de
licitações homologadas, com
controle de saldos; Empenho a
partir das requisições de empenho.
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05 Controle de Frotas para intemet e
intranet

Cadastro de Veículos/Máquinas
integrado ao Patrimônio.
Os veículos ou máquinas sob
controle do sistema de frotas

devem estar previamente
cadastrados no sistema de

patrimônio e não devem ser
gravados novamente no sistema de
frotas;
Os valores de aquisição,
depreciação e baixa não podem ser
digitados no sistema de frota, mas
devem ser consultados por este
sistema;

Os veículos devem ser classificados

por espécie/marca/modelo;
Deve haver um cadastro de

categoria de habilitação mínima
para utilização do veículo.
Cadastro de motoristas integrado
ao cadastro de pessoas e
servidores.

O motorista está inserido no

mesmo cadastro de pessoas da
contabilidade, com sua matrícula
do RH e não deve haver

duplicidade de cadastro;
Cadastro de habilitação dos
motoristas com controles de

vencimento;
Controle de pontuação de infração.
Cadastro das pontuações/situação
da CNH consultadas através do site

do DETRAN, com a pontuação
conferida de acordo com o tipo de
infração.
Cadastro de fornecedores integrado
com o sistema de contabilidade

com classificação por atividade
(abastecimento, lavagem,
manutenção, etc);
Cadastro de acessórios.

Integrado com o cadastro de
produtos do sistema de licitações e
compras;

Individualização dos acessórios,
atribuindo um código para cada
peça, permitindo seu rastreamento;

350,00 8.400,00
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Controle da localização de cada
acessório nos veículos;
Controle da validade de cada

acessório, indicando sua troca,
reparo ou recarga.

Controle de abastecimento.

Pode ser externo, em postos
contratados por licitação ou
eventual, ou interno, na bomba do
Município;
O  combustível é um produto
cadastrado no sistema de licitações
e compras;

Quando o abastecimento se dá por
licitação, deve proporcionar o
controle de saldos, impedindo o
abastecimento fora dos limites.

As licitações de combustíveis são
gravadas apenas no sistema de
licitações e compras e devem
apenas ser consultadas no sistema
de frotas;

Deve indicar as médias de

consumo e preços unitários de

abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com
agendamento dos serviços e
lançamento das ordens serviço
controlando os consumos;
Controles de utilização de veículo
por:

Motorista;
Destino;

Período;

Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;
Ocorrências diversas;
Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o
cadastro de produtos do sistema de
compras e licitações,
individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus
por veiculo e posição;
Controle das datas de recapagens
dos pneus;

Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de
rastreamento com identificação do
veículo em que está instalado;
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Coleta dos dados transmitidos

através de GPRS, via UDP;
Visualização da posição de todos os
veículos da frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por
determinado veículo em mapa, com
indicação de variação de velocidade
com datas e horários de cada

medição.
Os dados devem ser armazenados

diretamente em servidor próprio da
prefeitura e nunca em servidor do
fabricante do aparelho;
Provisoriamente, enquanto o
Município não disponibiliza
estrutura se servidor e internet

para receber estes dados a
comunicação pode ser feita com
outro servidor, mas os dados

devem ser sincronizados com a

prefeitura em no máximo uma hora
após a recepção. Assim que a
administração providencie a
estrutura necessária, o histórico de

rastreamento deve ser repassado
imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SIM-
AM (TCE-PR);
Relatórios

Abastecimentos de veículos:

cálculo de preço médio por litro,
média de consumo por veículo,
modelo, marca, espécie;
Análise de consumo de combustível'
em ordem decrescente de consumo

por modelo de veículo;
Despesas dos veículos: todas as
despesas referentes a um período
(abastecimentos, impostos,
manutenção);
Utilização dos Veículos: período,
motorista, destino.

Em todos os casos em que é
exigido apenas consulta de dados
gerados por outro subsistema, tal
obrigatoriedade deve-se a manter
os dados em local único, evitando a

existência de divergências entre
cadastros;

Sistema deve rodar em ambiente
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Web - intemet e intranet.
06 Sistema do Portal da

Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo

banco de dados dos demais

sistemas, sem a necessidade de

realizar cópias periódicas ou
processamento em lote;
Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e
jurídicas referente a todos os
tributos;
-Validação das certidões emitidas,
a partir de código de segurança
impresso nos documentos;
-Protocolos abertos pelo
contribuinte;

-Extrato de fornecedores que
conste todos os empenhos,
liquidações e pagamentos,
incluindo as retenções efetuadas,
consolidando os saldos a liquidar e
a pagar;

-Relatório da execução
orçamentária;

-Relação de salários por função;
-Todos os documentos de licitações
em qualquer fase. Qualquer
documento gerado nas licitações
pode ser divulgado imediatamente
após a geração, sem a necessidade
de gerar arquivos ou copiá-los para
pastas específicas;
-Emissão de segunda via de
camês;

-O contribuinte pode gerar e emitir
guias de arrecadação dos tributos
que a administração configurar
como possível de geração de guias
pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de
IBTI, conforme configuração pela
administração;
-Abertura de processos pela
intemet;

-Abertura de processos de
ouvidoria pela intemet.

TOTAL

350,00 8.400,00
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2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos provenientes da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 I 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia / / às :
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - Os licitantes devem visitar o local de instalação do objeto, para
verificação das condições de execução dos serviços.
3.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de
Contabilidade, deste Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-
8100.

3.6 - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da
apresentação das propostas.
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3.7 - O Departamento de Contabilidade emitirá ATESTADO DE VISITA, que
deverá ser anexado ao Envelope "ir do presente Edital, em conjunto com
demais documentos de habilitação.
3.8 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÊ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente os objetos cotados, observando-se o quantitativo de cotação
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de quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no Anexo
I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado
objeto que não atendam às especifícações mínimas prevista no Anexo I,
sob pena de desclassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.
7.5- A empresa vencedora deverá apresentar proposta final com
readequação de cada item ao novo valor proposto do lote, Ressalta-se
que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado
a cada item, a fim de que este tenha seu valor unitário um desconto
compatível com a oferta global final.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente á de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
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e suas alterações;
d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e

seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
LOTE.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
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proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não benefíciário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classifícação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo apôs a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como benefíciários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE 11, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;
f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Contabilidade de que
a empresa realizou visita ao local de instalação do objeto;
i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.
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10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento á CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas Contratuais;
b) fornecer o Sistema Operacional e outros utilitários necessários ao
funcionamento dos sistemas;

c) responsabiliza-se pela perda de dados, informações ou produtividade,
custos com paralisações ou prejuízos de qualquer espécie, resultantes de
informações e/ou valores incorretos, fornecidos pelo usuário do sistema;
d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
10.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer os objetos desta licitação na forma e especificações ajustadas;
b) iniciar a execução dos serviços, em até 15 (quinze) dias após a data de
assinatura do Instrumento de Contrato;

c) oferecer os sistemas de acordo com as normais legais e legislação vigente,
seguindo fielmente as imposições trazidas pelos Órgãos Federais e
Estaduais.

d) instalar e realizar as necessárias conexões e comandos para deixar os
sistemas funcionando no equipamento da CONTRATANTE;
e) configurar, preparar a base de dados, testar, cadastrar dados iniciais e
preparar os sistemas para a utilização da CONTRATANTE;
f) oferecer treinamento e orientar o usuário para o uso corretamente dos
sistemas e utilitários;
g) prestar suporte técnico, através de telefone, Internet, fax, correspondência
e  in-loco para solucionar dúvidas de operação e funcionalidades dos
sistemas;

h) realizar as alterações de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas pelos
órgãos federais e estaduais com introdução aos sistemas, com prazos
compatíveis com a legislação;
i) realizar quando solicitada as alterações e adaptações das situações
particulares, visando melhorias nas funções originais dos sistemas, as quais
serão cobradas às horas trabalhadas na sede da CONTRATANTE, para
levantamento, implantação e treinamento mediante apresentação de
relatório de atividades;
j) oferecer sem ônus para a CONTRATANTE, as melhorias e novas funções
introduzidas aos sistemas originais, visando apresentar sempre a última
atualização do sistema;
1) reparar as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em
que se verifícarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos sistemas;

m) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;

n) toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela
prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única e
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exclusivamente a CONTRATADA;
o) 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;
p) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), conforme demonstrado no
Anexo 1, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, a Prefeitura Municipal de Planalto, poderá, ainda,
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas
no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta
corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
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insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1- O prazo de vigência do Contrato será até 28/02/2015.
15.2- O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado por
igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do
Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

16-DO PAGAMENTO

16.1- Os pagamentos serão efetuados, em até 15 (quinze) dias do mês
subsequente à prestação dos serviços, e com apresentação da respectiva
nota fiscal.

17- DOS ANEXOS DO EDITAL

17.1- Ê facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
17.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Minuta de Contrato.

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- 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
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

18.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
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ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
18.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
18.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
18.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Municipio de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
18.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas.

18.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2013
CONVITE N° /2013

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Município de
Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICIPAIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito
Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ
n° 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n" 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à
N° , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°

,  e do CPF sob n." , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada visando o licenciamento de uso de sistema de informática com
linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização de processos e
funções específicos da administração pública municipal, objetivando atender as
necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo
Município de Planalto. Conforme abaixo segue:

Item [ Nome do produto Quant Unid

Sistema Integrado de Contabilidade Pública
e Patrimônio - físico e contábil O Sistema

deverá possuir as seguintes funcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei
N° 101/2000 - parágrafo 12) utilizando o
método dos mínimos quadrados e Plano
Plurianual já em ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos exigidos pela
Lei 4.320 no orçamento;

-Abertura do exercício sem cópias de
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arquivos nem riscos de abrir com contas
diferentes do orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com lançamentos

integrados e "on-line"'. Lançamento
Patrimonial a partir dos empenhos e Receita
orçamentária. Lançamentos bancários e

receita (orçamentária ou extra) a partir dos
pagamentos, integrando as retenções e
movimentação bancária;

-Pagamento de fornecedores com depósito
em conta (Pagamento Integrado ou EDI)
com baixa automática a partir do arquivo de
retorno do banco;

-Procedimentos da Tesouraria

completamente integrados ao Sistema;'
-Controle dos recursos do Fundef e demais

fontes de recursos e convênios, com a

emissão dos relatórios exigidos pelo
Tribunal de Contas do Paraná.

Lançamentos gerados automaticamente,
sem a necessidade de redigitaçâo;
,-Exportaçâo de dados para o SIM-AM e
SIM-PCA do TCE-PR;

-Importação de dados da tributação,
compras e folha de pagamento;
-Possibilidade de customização de relatórios
e  emissão de relatórios gerenciais;
-Emissão de todos os documentos pode ser
feita em papel A4 comum, sem a
necessidade de confeccionar papel impresso
de alto custo.

Sistema Tributário Sistema composto de
cinco subsistemas perfeitamente integrados:
-CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da
arrecadação de IPTU e TSU.

-ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da
arrecadação de Taxa de Localização e
Funcionamento, Verificação, ISSQN,
Vigilância Sanitária, Incêndio, Publicidade.
-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.
Controle da arrecadação das dívidas

relativas a Contribuição de Melhorias.
-RECEITAS DIVERSAS. Controle da

arrecadação do ITBI e outras taxas diversas.

-CAIXA. Baixa e controle das receitas via

tesouraria.

O Sistema deverá possuir as seguintes
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funcionalidades:

-Controlar o acesso ao sistema através da

senha de segurança do operador;
-Lançar as dívidas de todos os exercícios,

emitir camês e controlar o pagamentos;
-Configurar os dados para o cálculo
respeitando a Legislação Tributária
Municipal;
-Imprimir camês de acordo com o padrão
Febraban ou boletos de Compensação
Nacional;

-Gravar as baixas através de arquivos
enviados em meio magnético pelo banco ou
ainda através de leitor óptico (evitando os
problemas da digitação);
-Emitir extratos com todas as dívidas do

contribuinte, incluindo imóveis, empresas e
quaisquer outros tributos lançados;
-Controlar a dívida ativa, o parcelamento de
dívida e a execução fiscal;

-Emitir guias de recolhimento, camês,
certidões, alvarás, notificações, extratos e

relatórios estatísticos, tudo em papel
comum, e com a qualidade da impressão a
laser;

-Imprimir camês e documentos sem
confeccionar pré-impressos;
-Calcular automaticamente correção
monetária, juros e multas previstos na
legislação;
-No Sistema, todo o imposto lançado fica em
débito. E, na mudança de exercício, se não
houver pagamentos, o sistema coloca
automaticamente os valores não pagos em
dívida ativa;

-Os valores lançados podem ser expressos
em qualquer índice ou moeda.
-Consulta de Certidões Negativas de IPTU
pela Internet
Pesquisa de imóvel pela Intemet;
-Emissão de certidão negativa de débitos
para imóveis em dia com suas obrigações e
aviso de pendência para imóveis com algum
débito;

-Comprovação, pelo recebedor da certidão,
de certidão emitida pelo "site" da prefeitura.

Sistema de Recursos Humanos
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O Sistema deverá possuir as seguintes
funcionalidades:

-Cadastro de Funcionários, Servidores,

Agentes Políticos e dependentes;
-Cadastro de vantagens e descontos,
parametrizando forma de cálculo e
incidências;

-Cálculo conforme movimentação no
período, com possibilidade de
adiantamento;

-Controle de férias e licenças;

-Impressão de contra-cheques, emissão de
cheques, integração com bancos e
contabilidade;

-Integração com RAIS e SEFIP, PASEP,
CAGED, DIRF e TCE/PCA;

-Emissão de comprovantes de rendimentos e
ficha financeira;

-Relatório permitindo a escolha dos dados
cadastrais do servidor;

-Registro de transações - "log".
-Módulo e Histórico Funcional:

-Cadastro dos veículos de publicação
utilizados pela entidade;
-Cadastro dos tipos de movimentação de
servidores e correspondência com os tipos
de movimentação definidos pelo Tribimal
de Contas do Estado;

-Cadastro de editais;

-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para servidores;
i-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para cargos;
-Diversas formas de lançar os atos para os
respectivos servidores e cargos.
-Controle das licenças concedidas aos

servidores;

-Cadastro dos tempos de serviço anteriores,
permitindo consultas aos tempos averbados
e previsão da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de

compensação previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de benefícios
de acordo com o INSS;

-Gera arquivo para o sistema SIM-AP do
Tribunal de Contas do Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de produtos;]
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Controle dos processos de compra com:
Abertura pela solicitação de
material/serviço. Geração de lun processo
de aquisição de material/serviço, com as
etapas definidas pela entidade; Vinculação
das contas de despesa a cada um dos itens
solicitados, com fontes de recurso e

desdobramento da natureza; Abertura da

Licitação somente após o processo estar
concluído e deferido; Cadastro das

comissões; Controle dos documentos

(FGTS, INSS, CND's, etc), compartilhado
com a contabilidade. Um documento é

apresentado apenas uma vez pelo
fornecedor; Cadastro das licitações com

todas as informações exigidas pelo SIM-AM;
Controle do processo licitatório com todos
os andamentos, despachos e pareceres;
Emissão de documentos automática,

segundo modelos estabelecidos pela
entidade e armazenamento no banco de

dados do documento emitido; Programa a
ser enviado ao fornecedor para digitação
dos preços unitários e marcas dos produtos
cotados, para leitura de mídia no momento
da abertura das propostas; Apuração das
propostas com leitura de dados do
fornecedor em meio magnético e indicação
dos vencedores; Leilão presencial, com o
recebimento das propostas iniciais em meio
magnético, digitação dos lances com o
armazenamento de todas as rodadas até a

indicação do vencedor e emissão automática

da ata da rodada, com a indicação do
vencedor e todos os lances praticados por
todos os licitantes; Cadastro de

contratos e seus aditivos, controlando os

fornecedores, quantidades e valores
definidos na licitação; Emissão de requisição
de compra a partir de licitação homologada,
com controle de saldos; Emissão de

requisições de empenhos a parir de
licitações homologadas, com controle de
saldos; Empenho a partir das requisições de
empenho.

Controle de Frotas para internet e intranet
Cadastro de Veículos/Máquinas integrado
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Quando o abastecimento se dá por licitação,
deve proporcionar o controle de saldos,
impedindo o abastecimento fora dos limites.
As licitações de combustíveis são gravadas
apenas no sistema de licitações e compras e
devem apenas ser consultadas no sistema de
frotas;

Deve indicar as médias de consumo e preços
unitários de abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com agendamento
dos serviços e lançamento das ordens

serviço controlando os consumos;

Controles de utilização de veículo por:
Motorista;

Destino;

Período;

Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;

Ocorrências diversas;

Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o cadastro
de produtos do sistema de compras e
licitações, individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus por
veículo e posição;
Controle das datas de recapagens dos
pneus;

Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de rastreamento
com identificação do veículo em que está
instalado;

Coleta dos dados transmitidos através de

GPRS, via UDP;

Visualização da posição de todos os veículos
da frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por
determinado veículo em mapa, com
indicação de variação de velocidade com

datas e horários de cada medição.

Os dados devem ser armazenados

diretamente em servidor próprio da
prefeitura e nunca em servidor do fabricante
do aparelho;
Provisoriamente, enquanto o Município não
disponibiliza estrutura se servidor e internet
para receber estes dados a comunicação
pode ser feita com outro servidor, mas os
dados devem ser sincronizados com a
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prefeitura em no máximo uma hora após a
recepção. Assim que a administração
providencie a estrutura necessária, o
histórico de rastreamento deve ser

repassado imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-
PR);

Relatórios

Abastecimentos de veículos: cálculo de

preço médio por litro, média de consumo
por veículo, modelo, marca, espécie;
Análise de consumo de combustível em

ordem decrescente de consumo por modelo
de veículo;

Despesas dos veículos: todas as despesas,
referentes a um período (abastecimentos,
impostos, manutenção);
Utilização dos Veículos: período, motorista,
destino.

Em todos os casos em que é exigido apenas
consulta de dados gerados por outro
subsistema, tal obrigatoriedade deve-se a
manter os dados em local único, evitando a

existência de divergências entre cadastros;
Sistema deve rodar em ambiente Web -

intemet e intranet.

Sistema do Portal da Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo banco de

dados dos demais sistemas, sem a

necessidade de realizar cópias periódicas ou
processamento em lote;
Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e jurídicas
referente a todos os tributos;

-Validação das certidões emitidas, a partir
de código de segurança impresso nos
documentos;

-Protocolos abertos pelo contribuinte;
-Extrato de fornecedores que conste todos os
empenhos, liquidações e pagamentos,
incluindo as retenções efetuadas,
consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
-Relatório da execução orçamentária;
-Relação de salários por função;
-Todos os documentos de licitações em
qualquer fase. Qualquer documento gerado
nas licitações pode ser divulgado
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imediatamente após a geração, sem a'
necessidade de gerar arquivos ou copiá-los
para pastas específicas;
-Emissão de segunda via de camês;
-O contribuinte pode gerar e emitir guias de
arrecadação dos tributos que a
administração configurar como possível de
geração de guias pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de IBTI,
conforme configuração pela administração;
-Abertura de processos pela Internet;
-Abertura de processos de ouvidoria pela
intemet.

VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará
a CONTRATADA o valor de R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados, em até 15

(quinze) dias do mês subseqüente à prestação dos serviços, com apresentação da
respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes ao respectivo do
objeto correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto.
Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

tica Destímçâo de recurso , i í

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

CLÁUSULA QUARTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas Contratuais;
b) fornecer o Sistema Operacional e outros utilitários necessários ao

funcionamento dos sistemas;
9
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c) responsabiliza-se pela perda de dados, informações ou
produtividade, custos com paralisações ou prejuízos de qualquer
espécie, resultantes de informações e/ou valores incorretos,
fornecidos pelo usuário do sistema;

d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer os objetos desta licitação na forma e especificações

ajustadas;
b) iniciar a execução dos serviços, em até 15 (quinze) dias após a data

de assinatura do Instrumento de Contrato;

c) oferecer os sistemas de acordo com as normais legais e legislação
vigente, seguindo fielmente as imposições trazidas pelos Órgãos
Federais e Estaduais;

d) instalar e realizar as necessárias conexões e comandos para deixar os
sistemas funcionando no equipamento da CONTRATANTE;

e) configurar, preparar a base de dados, testar, cadastrar dados iniciais
e preparar os sistemas para a utilização da CONTRATANTE;

f) oferecer treinamento e orientar o usuário para o uso corretamente
dos sistemas e utilitários;

g) prestar suporte técnico, através de telefone, Internet, fax,
correspondência e in-loco para solucionar dúvidas de operação e
funcionalidades dos sistemas;

h) realizar as alterações de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas
pelos órgãos federais e estaduais com introdução aos sistemas, com
prazos compatíveis com a legislação;

i) realizar quando solicitada as alterações e adaptações das situações
particulares, visando melhorias nas funções originais dos sistemas,
as quais serão cobradas às horas trabalhadas na sede da
CONTRATANTE, para levantamento, implantação e treinamento
mediante apresentação de relatório de atividades;

j) oferecer sem ônus para a CONTRATANTE, as melhorias e novas
funções introduzidas aos sistemas originais, visando apresentar
sempre a última atualização do sistema;

k) reparar as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos sistemas;

1) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

m) toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA;
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n) 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;

o) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 28/02/2015.
CLÁUSULA NONA

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 28 de janeiro de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando o
licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem inteligível por
computador, com finalidade de realização de processos e funções específicos da
administração pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão,
controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância
com a Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, a demais disposições legais.
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EDITAL DE LICITAÇÃO PT 003/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-15, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, objetivando a contratação de empresa especializada visando
o licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem
inteligível por computador, com fínalidade de realização de processos e
funções específicos da administração pública municipal, objetivando
atender as necessidades de gestão, controle e eRciências das ações
desenvolvidas pelo Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal
de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de
26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente á Lei Federal n° 8.666/93,
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 14/02/2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso de
sistema de informática com linguagem inteligível por computador, com
finalidade de realização de processos e funções específicos da administração
pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão, controle e
eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto, Tudo
conforme mapas, condições, especificações, valores e quantidades, constante
no Anexo I e nos termos deste edital.
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LOTE: 1

Item Nome do produto Quant Unid Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

01 Sistema Integrado de Contabilidade
Pública e Patrimônio - físico

contábil O Sistema deverá possuir
as seguintes funcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária
(LRF - Lei N° 101/2000 - parágrafo
12) utilizando o método dos
mínimos quadrados e Plano
Plurianual já em ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos

exigidos pela Lei 4.320 no
orçamento;

-Abertura do exercício sem cópias
de arquivos nem riscos de abrir
com contas diferentes do

orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com
lançamentos integrados e "on
line"'. Lançamento Patrimonial a
partir dos empenhos e Receita
orçamentária. Lançamentos
bancários e receita (orçamentária
ou extra) a partir dos pagamentos,
integrando as retenções e
movimentação bancária;
-Pagamento de fornecedores com
depósito em conta (Pagamento
Integrado ou EDI) com baixa
automática a partir do arquivo de
retorno do banco;
-Procedimentos da Tesouraria

completamente integrados ao
Sistema;

-Controle dos recursos do Fundef e

demais fontes de recursos e

convênios, com a emissão dos
relatórios exigidos pelo Tribunal de
Contas do Paraná. Lançamentos
gerados automaticamente, sem a
necessidade de redigitação;
-Exportação de dados para o SIM-
AM e SIM-PCA do TCE-PR;

-Importação de dados da
tributação, compras e folha de
pagamento;

24 Mês 700,00 16.800,00
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-Possibilidade de customização de
relatórios e emissão de relatórios

gerenciais;
-Emissão de todos os documentos

pode ser feita em papel A4 comum,
sem a necessidade de confeccionar

papel impresso de alto custo.

02 Sistema Tributário Sistema

composto de cinco subsistemas
perfeitamente integrados:
-CADASTRO IMOBILIÁRIO.

Controle da arrecadação de IPTU e
TSU.

-ATIVIDADES ECONÔMICAS.
Controle da arrecadação de Taxa
de Localização e Funcionamento,
Verificação, ISSQN, Vigilância
Sanitária, Incêndio, Publicidade.

-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.
Controle da arrecadação das
dívidas relativas a Contribuição de
Melhorias.

-RECEITAS DIVERSAS. Controle

da arrecadação do ITBI e outras
taxas diversas.

-CAIXA. Baixa e controle das

receitas via tesouraria.

O  Sistema deverá possuir as
seguintes funcionalidades:
-Controlar o acesso ao sistema

através da senha de segurança do
operador;
-Lançar as dívidas de todos os

exercícios, emitir camês e controlar
o  pagamentos;

-Configurar os dados para o
cálculo respeitando a Legislação
Tributária Municipal;
-Imprimir camês de acordo com o
padrão Febraban ou boletos de
Compensação Nacional;
-Gravar as baixas através de

arquivos enviados em meio
magnético pelo banco ou ainda
através de leitor óptico (evitando os
problemas da digitação);
-Emitir extratos com todas as

dívidas do contribuinte, incluindo
imóveis, empresas e quaisquer

24 Mês 500,00 14.400,00
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outros tributos lançados;
-Controlar a dívida ativa, o
parcelamento de dívida e a
execução fiscal;

-Emitir guias de recolhimento,
camês, certidões, alvarás,
notificações, extratos e relatórios
estatísticos, tudo em papel comum,
e com a qualidade da impressão a
laser;

-Imprimir camês e documentos
sem confeccionar pré-impressos;
-Calcular automaticamente

correção monetária, juros e multas
previstos na legislação;
-No Sistema, todo o imposto
lançado fica em débito. E, na
mudança de exercício, se não
houver pagamentos, o sistema
coloca automaticamente os valores

não pagos em dívida ativa;
-Os valores lançados podem ser
expressos em qualquer índice ou
moeda.

-Consulta de Certidões Negativas
de IPTU pela Intemet
Pesquisa de imóvel pela Internet;
-Emissão de certidão negativa de
débitos para imóveis em dia com
suas obrigações e aviso de
pendência para imóveis com algum
débito;
-Comprovação, pelo recebedor da
certidão, de certidão emitida pelo
"site" da prefeitura.

03 Sistema de Recursos Humanos

O Sistema deverá possuir as
seguintes funcionalidades:
-Cadastro de Funcionários,
Servidores, Agentes Políticos e
dependentes;
-Cadastro de vantagens e
descontos, parametrizando forma
de cálculo e incidências;
-Céilculo conforme movimentação
no período, com possibilidade de
adiantamento;

-Controle de férias e licenças;
-Impressão de contra-cheques,

500,00 12.000,00
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emissão de cheques, integração
com bancos e contabilidade;
-Integração com RAIS e SEFIP,
PASEP, CAGED, DIRF e TCE/PCA;
-Emissão de comprovantes de
rendimentos e ficha financeira;
-Relatório permitindo a escolha dos
dados cadastrais do servidor;
-Registro de transações - "log".
-Módulo e Histórico Funcional:

dos veículos de

utilizados pela
-Cadastro

publicação
entidade;

-Cadastro dos tipos de
movimentação de servidores
correspondência com os tipos de
movimentação definidos pelo
Tribunal de Contas do Estado;
-Cadastro de editais;
-Cadastro de atos (leis, decretos,
portarias, resoluções, etc..) para
servidores;

-Cadastro de atos (leis, decretos,
portarias, resoluções, etc..) para
cargos;

-Diversas formas de lançar os atos
para os respectivos servidores
cargos.

-Controle das licenças concedidas
aos servidores;
-Cadastro dos tempos de serviço
anteriores, permitindo consultas
aos tempos averbados e previsão
da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de

compensação previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de
benefícios de acordo com o INSS;
-Gera arquivo para o sistema SIM-
AP do Tribunal de Contas do

Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de
produtos; Controle dos processos
de compra com: Abertura pela
solicitação de material/serviço,
Geração de um processo de
aquisição de material/serviço, com
as etapas definidas pela entidade;
Vinculação das contas de despesa

24 Mês 450,00 10.800,00
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a cada um dos itens solicitados,
com fontes de recurso

desdobramento da natureza;
Abertura da Licitação somente
após o processo estar concluído e
deferido; Cadastro das comissões;
Controle dos documentos (FGTS,
INSS, CND's, etc), compartilhado
com a contabilidade. Um

documento é apresentado apenas
uma vez pelo fornecedor;
Cadastro das licitações com todas
as informações exigidas pelo SIM-
AM; Controle do processo licitatório
com todos os andamentos,
despachos e pareceres; Emissão
de documentos automática,
segundo modelos estabelecidos
pela entidade e armazenamento no
banco de dados do documento

emitido; Programa a ser enviado ao
fornecedor para digitação dos
preços unitários e marcas dos
produtos cotados, para leitura de
mídia no momento da abertura das

propostas; Apuração das
propostas com leitura de dados do
fornecedor em meio magnético e
indicação dos vencedores; Leilão
presencial, com o recebimento das
propostas iniciais em meio
magnético, digitação dos lances
com o armazenamento de todas as

rodadas até a indicação do
vencedor e emissão automática da

ata da rodada, com a indicação do
vencedor e todos os lances

praticados por todos os licitantes;
Cadastro de contratos e seus

aditivos, controlando os

fornecedores, quantidades e
valores definidos na licitação;
Emissão de requisição de compra a
partir de licitação homologada, com
controle de saldos; Emissão de
requisições de empenhos a parir de
licitações homologadas, com
controle de saldos; Empenho a
partir das requisições de empenho.
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Controle de Frotas para intemet e
intranet

Cadastro de Veículos/Máquinas
integrado ao Patrimônio.
Os veículos ou máquinas sob
controle do sistema de frotas

devem estar previamente
cadastrados no sistema de

patrimônio e não devem ser
gravados novamente no sistema de
frotas;

Os valores de aquisição,
depreciação e baixa não podem ser
digitados no sistema de frota, mas
devem ser consultados por este
sistema;

Os veículos devem ser classificados

por espécie/marca/modelo;
Deve haver um cadastro de

categoria de habilitação mínima
para utilização do veículo.
Cadastro de motoristas integrado
ao cadastro de pessoas e
servidores.

O motorista está inserido no

mesmo cadastro de pessoas da
contabilidade, com sua matrícula

do RH e não deve haver

duplicidade de cadastro;
Cadastro de habilitação dos
motoristas com controles de

vencimento;
Controle de pontuação de infração.
Cadastro das pontuações/situação
da CNH consultadas através do site

do DETRAN, com a pontuação
conferida de acordo com o tipo de
infração.
Cadastro de fornecedores integrado
com o sistema de contabilidade

com classificação por atividade
(abastecimento, lavagem,
manutenção, etc);
Cadastro de acessórios.

Integrado com o cadastro de
produtos do sistema de licitações e
compras;

Individualização dos acessórios,
atribuindo um código para cada
peça, permitindo seu rastreamento;

350,00| 8.400,00
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Controle da localização de cada
acessório nos veículos;
Controle da validade de cada

acessório, indicando sua troca,
reparo ou recarga.

Controle de abastecimento.

Pode ser externo, em postos
contratados por licitação ou
eventual, ou interno, na bomba do

Município;
O  combustível é um produto
cadastrado no sistema de licitações
e compras;

Quando o abastecimento se dá por
licitação, deve proporcionar o
controle de saldos, impedindo o
abastecimento fora dos limites.

As licitações de combustíveis são

gravadas apenas no sistema de
licitações e compras e devem
apenas ser consultadas no sistema
de frotas;
Deve indicar as médias de

consumo e preços unitários de

abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com
agendamento dos serviços e
lançamento das ordens serviço
controlando os consumos;
Controles de utilização de veículo
por;

Motorista;
Destino;

Período;

Controle de hodõmetro/horímetro;
Cadastro de multas;
Ocorrências diversas;
Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o
cadastro de produtos do sistema de
compras e licitações,
individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus
por veiculo e posição;
Controle das datas de recapagens
dos pneus;
Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de
rastreamento com identificação do
veículo em que está instalado;
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Coleta dos dados transmitidos

através de GPRS, via UDP;
Visualização da posição de todos os
veículos da frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por
determinado veículo em mapa, com
indicação de variação de velocidade
com datas e horários de cada

medição.
Os dados devem ser armazenados

diretamente em servidor próprio da
prefeitura e nunca em servidor do
fabricante do aparelho;
Provisoriamente, enquanto o
Município não disponibiliza
estrutura se servidor e internet

para receber estes dados a
comunicação pode ser feita com
outro servidor, mas os dados
devem ser sincronizados com a

prefeitura em no máximo uma hora
após a recepção. Assim que a
administração providencie a
estrutura necessária, o histórico de

rastreamento deve ser repassado
imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SIM-
AM (TCE-PR);
Relatórios

Abastecimentos de veículos:

cálculo de preço médio por litro,
média de consumo por veículo,
modelo, marca, espécie;
Análise de consumo de combustível

em ordem decrescente de consumo

por modelo de veículo;
Despesas dos veículos: todas as
despesas referentes a um período
abastecimentos, impostos,
manutenção);
Utilização dos Veículos: período,
motorista, destino.

;m todos os casos em que é
exigido apenas consulta de dados
gerados por outro subsistema, tal
obrigatoriedade deve-se a manter
os dados em local único, evitando a
existência de divergências entre
cadastros;

Sistema deve rodar em ambiente
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Web - intemet e intranet.

Sistema do Portal da

Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo

banco de dados dos demais

sistemas, sem a necessidade de

realizar cópias periódicas ou
processamento em lote;
Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e
jurídicas referente a todos os
tributos;

-Validação das certidões emitidas,
a partir de código de segurança
impresso nos documentos;
-Protocolos abertos pelo
contribuinte;
-Extrato de fornecedores que
conste todos os empenhos,
liquidações e pagamentos,
incluindo as retenções efetuadas,
consolidando os saldos a liquidar e
a pagar;

-Relatório da execução
orçamentária;
-Relação de salários por função;
-Todos os documentos de licitações
em qualquer fase. Qualquer
documento gerado nas licitações
pode ser divulgado imediatamente
após a geração, sem a necessidade
de gerar arquivos ou copiá-los para
pastas específicas;
-Emissão de segunda via de
carnes;

-O contribuinte pode gerar e emitir
guias de arrecadação dos tributos
que a administração configurar
como possível de geração de guias
pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de
IBTI, conforme configuração pela
administração;
-Abertura de processos pela
intemet;

-Abertura de processos de
ouvidoria pela intemet.

TOTAL

24 Mês 350,00 8.400,00

70.800,00
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2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão

w

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional progfamática Destinaçáo de recurso
220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 14/02/2013 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N'' 003/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE; (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidõnea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - Os licitantes devem visitar o local de instalação do objeto, para
verificação das condições de execução dos serviços.
3.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de
Contabilidade, deste Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-
8100.

3.6 - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da
apresentação das propostas.

11
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3.7 - O Departamento de Contabilidade emitirá ATESTADO DE VISITA, que
deverá ser anexado ao Envelope "11" do presente Edital, em conjunto com
demais documentos de habilitação.
3.8 - As empresas benefícíadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa

^  física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5,1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÊ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente os objetos cotados, observando-se o quantitativo de cotação
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de quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no Anexo
I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado
objeto que não atendam às especifícações mínimas prevista no Anexo I,
sob pena de desclassifícação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo í do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.
7.5- A empresa vencedora deverá apresentar proposta ílnal com
readequaçâo de cada item ao novo valor proposto do lote. Ressalta-se
que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado
a cada item, a fim de que este tenha seu valor unitário um desconto
compatível com a oferta global fínal.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em atê 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei ̂ ^66/93

13
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e suas alterações;
d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e

seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
LOTE.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006,^,/daso sua
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proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS;
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;
f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Contabilidade de que
a empresa realizou visita ao local de instalação do objeto;
i) Declaração de Idoneidade (anexo 111);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXllI do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes ã disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retiradps, serão
destruídos. ^
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10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas Contratuais;
b) fornecer o Sistema Operacional e outros utilitários necessários ao
funcionamento dos sistemas;
c) responsabiliza-se pela perda de dados, informações ou produtividade,
custos com paralisações ou prejuízos de qualquer espécie, resultantes de
informações e/ou valores incorretos, fornecidos pelo usuário do sistema;
d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
10.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer os objetos desta licitação na forma e especificações ajustadas;
b) iniciar a execução dos serviços, em até 15 (quinze) dias após a data de
assinatura do Instrumento de Contrato;
c) oferecer os sistemas de acordo com as normais legais e legislação vigente,
seguindo fielmente as imposições trazidas pelos Órgãos Federais e
Estaduais.

d) instalar e realizar as necessárias conexões e comandos para deixar os
sistemas funcionando no equipamento da CONTRATANTE;
e) configurar, preparar a base de dados, testar, cadastrar dados iniciais e
preparar os sistemas para a utilização da CONTRATANTE;
f) oferecer treinamento e orientar o usuário para o uso corretamente dos
sistemas e utilitários;
g) prestar suporte técnico, através de telefone, intemet, fax, correspondência
e  in-loco para solucionar dúvidas de operação e funcionalidades dos
sistemas;
h) realizar as alterações de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas pelos
órgãos federais e estaduais com introdução aos sistemas, com prazos
compatíveis com a legislação;
i) realizar quando solicitada as alterações e adaptações das situações
particulares, visando melhorias nas funções originais dos sistemas, as quais
serão cobradas às horas trabalhadas na sede da CONTRATANTE, para
levantamento, implantação e treinamento mediante apresentação de
relatório de atividades;
j) oferecer sem ônus para a CONTRATANTE, as melhorias e novas funções
introduzidas aos sistemas originais, visando apresentar sempre a última
atualização do sistema;
1) reparar as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
dos sistemas;
m) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;
n) toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela
prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única e
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exclusivamente a CONTRATADA;
o) 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;
p) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), conforme demonstrado no
Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, a Prefeitura Municipal de Planalto, poderá, ainda,
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas
no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta
corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados á
Prefeitura do Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação çlos atos
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insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1- O prazo de vigência do Contrato será até 28/02/2015.
15.2- O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado por
igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do
Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

16-DO PAGAMENTO

16.1- Os pagamentos serão efetuados, em até 15 (quinze) dias do mês
subsequente à prestação dos serviços, e com apresentação da respectiva
nota fiscal.

17- DOS ANEXOS DO EDITAL

17.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
17.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Editai, os seguintes documentos:

a) Anexo 1 - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Minuta de Contrato.

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- 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
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

18.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e aqulada por
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ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
18.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculaçào ao instrumento convocatório.
18.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
18.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
18.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das
13:30 ás 17:30 horas.

18.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

W Planalto-Pr., 31 de janeiro de 2013

MARLOl/FERNANDO KUHN
Prefeito MunicipalBpito IV
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PREGÃO PRESENCIAL N® 003/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 003/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

003/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME;

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 003/2013

ANEXO VT - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
003/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 003/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE:ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

003/2013 anexos LIIJII,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso

de sistema de informática com linguagem inteligível por computador.

Planalto-Pr.dede

NOME:

RG N°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2013

CONVITE N" ./2013

W

w

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Município de
Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICIPAIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito
Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ
n° 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.
CONTRATADA: devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° , com sede à

N° na Cidade de
neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).

brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
sob n.^ residente ee  do CPF

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa

especializada visando o licenciamento de uso de sistema de informática com
linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização de processos e
funções específicos da administração pública municipal, objetivando atender as
necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo

Item Nome do produto Quant Unid Preço
yMt

Preço total

1 Sistema Integrado de Contabilidade Pública
e Patrimônio - físico e contábil O Sistema
deverá possuir as seguintes funcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei
N° 101/2000 - parágrafo 12) utilizando o
método dos mínimos quadrados e Plano
Plurianual já em ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos exigidos pela
Lei 4.320 no orçamento;
-Abertura do exercício sem cópias de

24 Mês
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w

arquivos nem riscos de abrir com contas
diferentes do orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com lançamentos
integrados e "on-line"'. Lançamento
Patrimonial a partir dos empenhos e Receita
orçamentária. Lançamentos bancários

receita (orçamentária ou extra) a partir dos
pagamentos, integrando as retenções
movimentação bancária;

-Pagamento de fornecedores com depósito
em conta (Pagamento Integrado ou EDI)
com baixa automática a partir do arquivo de
retomo do banco;

-Procedimentos da Tesouraria

completamente integrados ao Sistema;
-Controle dos recursos do Fundef e demais

fontes de recursos e convênios, com

emissão dos relatórios exigidos pelo
Tribunal de Contas do Paraná.

Lançamentos gerados automaticamente,
sem a necessidade de redigitação;
-Exportação de dados para o SIM-AM e
SIM-PCA do TCE-PR;

-Importação de dados da tributação,
compras e folha de pagamento;
-Possibilidade de customização de relatórios
e  emissão de relatórios gerenciais;
-Emissão de todos os documentos pode ser
feita em papel A4 comum, sem a
necessidade de confeccionar papel impresso
de alto custo.

Sistema Tributário Sistema composto de
cinco subsistemas perfeitamente integrados:
-CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da
arrecadação de IPTU e TSU.

-ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da
arrecadação de Taxa de Localização e
Funcionamento, Verificação, ISSQN,
Vigilância Sanitária, Incêndio, Publicidade.
-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.
Controle da arrecadação das dívidas
relativas a Contribuição de Melhorias.
-RECEITAS DIVERSAS. Controle da

arrecadação do ITBl e outras taxas diversas.

-CAIXA. Baixa e controle das receitas via

tesouraria.

O Sistema deverá possuir as seguintes

24 Mês
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funcionalidades:

-Controlar o acesso ao sistema através da

senha de segurança do operador;
-Lançar as dívidas de todos os exercícios,
emitir camês e controlar o pagamentos;
-Configurar os dados para o cálculo
respeitando a Legislação Tributária
Municipal;
-Imprimir carnês de acordo com o padrão
Febraban ou boletos de Compensação
Nacional;

-Gravar as baixas através de arquivos
enviados em meio magnético pelo banco ou
ainda através de leitor óptico (evitando os
problemas da digitação);
-Emitir extratos com todas as dívidas do

contribuinte, incluindo imóveis, empresas e
quaisquer outros tributos lançados;

-Controlar a dívida ativa, o parcelamento de
dívida e a execução fiscal;
-Emitir guias de recolhimento, camês,
certidões, alvarás, notificações, extratos
relatórios estatísticos, tudo em papel
comum, e com a qualidade da impressão a
laser;

-Imprimir camês e documentos sem
confeccionar pré-impressos;
-Calcular automaticamente correção
monetária, juros e multas previstos na
legislação;
-No Sistema, todo o imposto lançado fica em
débito. E, na mudança de exercício, se não
houver pagamentos, o sistema coloca
automaticamente os valores não pagos em
dívida ativa;
-Os valores lançados podem ser expressos
em qualquer índice ou moeda.
-Consulta de Certidões Negativas de IPTU
pela Intemet
Pesquisa de imóvel pela Intemet;
-Emissão de certidão negativa de débitos
para imóveis em dia com suas obrigações e
aviso de pendência para imóveis com algum
débito;

-Comprovação, pelo recebedor da certidão,
de certidão emitida pelo "site" da prefeitura.

Sistema de Recursos Humanos 24 Mês
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possuir as seguintesO Sistema deverá

funcionalidades:

-Cadastro de Fimcionários, Servidores,

Agentes Políticos e dependentes;
-Cadastro de vantagens e descontos,
parametrizando forma de cálculo
incidências;

-Cálculo conforme movimentação no
período, com possibilidade de
adiantamento;

-Controle de férias e licenças;
-Impressão de contra-cheques, emissão de
cheques, integração com bancos
contabilidade;

-Integração com RAIS e SEFIP, PASEP,
CAGED, DIRF e TCE/PCA;
-Emissão de comprovantes de rendimentos e
ficha financeira;
-Relatório permitindo a escolha dos dados
cadastrais do servidor;

-Registro de transações - "log".
-Módulo e Histórico Funcional:

-Cadastro dos veículos de publicação
utilizados pela entidade;
-Cadastro dos tipos de movimentação de
servidores e correspondência com os tipos
de movimentação definidos pelo Tribunal
de Contas do Estado;

-Cadastro de editais;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para servidores;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para cargos;
-Diversas formas de lançar os atos para os
respectivos servidores e cargos
-Controle das licenças concedidas aos
servidores;

-Cadastro dos tempos de serviço anteriores,
permitindo consultas aos tempos averbados

previsão da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de

compensação previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de benefícios
de acordo com o INSS;

-Gera arquivo para o sistema SIM-AP do
Tribimal de Contas do Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de produtos; 24 Mês
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SJ

Controle dos processos de compra com:
Abertura pela solicitação de
material/serviço. Geração de um processo
de aquisição de material/serviço, com as
etapas definidas pela entidade; Vinculação
das contas de despesa a cada um dos itens
solicitados, com fontes de recurso

desdobramento da natureza; Abertura da
Licitação somente após o processo estar
concluído e deferido; Cadastro das

comissões; Controle dos documentos

(FGTS, INSS, CND's, etc), compartilhado
com a contabilidade. Um documento

apresentado apenas uma vez pelo
fornecedor; Cadastro das licitações com
todas as informações exigidas pelo SIM-AM;
Controle do processo licitatório com todos
os andamentos, despachos e pareceres;
Emissão de documentos automática,
segundo modelos estabelecidos pela
entidade e armazenamento no banco de

dados do documento emitido; Programa a
ser enviado ao fornecedor para digitação
dos preços unitários e marcas dos produtos
cotados, para leitura de mídia no momento
da abertura das propostas; Apuração das
propostas com leitura de dados do
fornecedor em meio magnético e indicação
dos vencedores; Leilão presencial, com o
recebimento das propostas iniciais em meio
magnético, digitação dos lances com o
armazenamento de todas as rodadas até a

indicação do vencedor e emissão automática

da ata da rodada, com a indicação do
vencedor e todos os lances praticados por
todos os licitantes; Cadastro de

contratos e seus aditivos, controlando os

ornecedores, quantidades e valores
definidos na licitação; Emissão de requisição
de compra a partir de licitação homologada,
com controle de saldos; Emissão de

requisições de empenhos a parir de
icitações homologadas, com controle de
saldos; Empenho a partir das requisições de
empenho.

Controle de Frotas para internet e intranet
Cadastro de Veículos/Máquinas integrado

24 Mês
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ao Patrimônio.

Os veículos ou máquinas sob controle do
sistema de frotas devem estar previamente
cadastrados no sistema de patrimônio e não
devem ser gravados novamente no sistema
de frotas;

Os valores de aquisição, depreciação e baixa
não podem ser digitados no sistema de
frota, mas devem ser consultados por este
sistema;

Os veículos devem ser classificados por
espécie/marca/modelo;
Deve haver um cadastro de categoria de
habilitação mínima para utilização do
veículo.

Cadastro de motoristas integrado ao
cadastro de pessoas e servidores.
O motorista está inserido no mesmo

cadastro de pessoas da contabilidade, com
sua matrícula do RH e não deve haver

duplicidade de cadastro;
Cadastro de habilitação dos motoristas com
controles de vencimento;

Controle de pontuação de infração. Cadastro
das pontuações/situação da CNH
consultadas através do site do DETRAN,
com a pontuação conferida de acordo com o
tipo de infração.
Cadastro de fornecedores integrado com o
sistema de contabilidade com classificação
por atividade (abastecimento, lavagem,
manutenção, etc);
Cadastro de acessórios.

Integrado com o cadastro de produtos do
sistema de licitações e compras;
Individualização dos acessórios, atribuindo
um código para cada peça, permitindo seu
rastreamento;

Controle da localização de cada acessório
nos veículos;

Controle da validade de cada acessório,
indicando sua troca, reparo ou recarga.
Controle de abastecimento.

Pode ser externo, em postos contratados por
licitação ou eventual, ou interno, na bomba

do Município;
O combustível é um produto cadastrado no
sistema de licitações e compras;
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Quando o abastecimento se dá por licitação,
deve proporcionar o controle de saldos,
impedindo o abastecimento fora dos limites.
As licitações de combustíveis são gravadas
apenas no sistema de licitações e compras e
devem apenas ser consultadas no sistema de
frotas;

Deve indicar as médias de consumo e preços
unitários de abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com agendamento
dos serviços e lançamento das ordens
serviço controlando os consumos;

Controles de utilização de veículo por:
Motorista;

Destino;

Período;

Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;

Ocorrências diversas;

Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o cadastro
de produtos do sistema de compras e
licitações, individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus por
veículo e posição;
Controle das datas de recapagens dos
pneus;

Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de rastreamento
com identificação do veículo em que está
instalado;

Coleta dos dados transmitidos através de

GPRS, via UDP;

Visualização da posição de todos os veículos
da frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por
determinado veículo em mapa, com
indicação de variação de velocidade com
datas e horários de cada medição.
Os dados devem ser armazenados

diretamente em servidor próprio da
prefeitura e nunca em servidor do fabricante
do aparelho;
Provisoriamente, enquanto o Município não
disponibiliza estrutura se servidor e internet
para receber estes dados a comunicação
pode ser feita com outro servidor, mas os
dados devem ser sincronizados com a
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prefeihira em no máximo uma hora após a
recepção. Assim que a administração
providencie a estrutura necessária, o
histórico de rastreamento deve ser

repassado imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SIM-AM (TCF-
PR);
Relatórios

Abastecimentos de veículos: cálculo de

preço médio por litro, média de consumo
por veículo, modelo, marca, espécie;
Análise de consumo de combustível em

ordem decrescente de consumo por modelo
de veículo;

Despesas dos veículos: todas as despesas
referentes a lun período (abastecimentos,
impostos, manutenção);
Utilização dos Veículos: período, motorista,
destino.

Em todos os casos em que é exigido apenas
consulta de dados gerados por outro
subsistema, tal obrigatoriedade deve-se
manter os dados em local único, evitando a

existência de divergências entre cadastros;
Sistema deve rodar em ambiente Web -

intemet e intranet.

Sistema do Portal da Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo banco de

dados dos demais sistemas, sem
necessidade de realizar cópias periódicas ou
processamento em lote;
Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e jurídicas
referente a todos os tributos;

-Validação das certidões emitidas, a partir
de código de segurança impresso nos
documentos;

-Protocolos abertos pelo contribuinte;
-Extrato de fornecedores que conste todos os
empenhos, liquidações e pagamentos,
incluindo as retenções efetuadas,
consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
-Relatório da execução orçamentária;
-Relação de salários por função;
-Todos os documentos de licitações em
qualquer fase. Qualquer documento gerado
nas licitações pode ser divulgado

24 Mês
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imediatamente após a geração, sem
necessidade de gerar arquivos ou copiá-los
para pastas específicas;
-Emissão de segunda via de carnês;
-O contribuinte pode gerar e emitir guias de
arrecadação dos tributos que
administração configurar como possível de
geração de guias pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de IBTl,
conforme configuração pela administração;
-Abertura de processos pela intemet;
-Abertura de processos de ouvidoria pela
intemet.

VALOR TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará
a CONTRATADA o valor de R$ ( ), daqui por diante
denonúnado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados, em até 15

(quinze) dias do mês subseqüente à prestação dos serviços, com apresentação da
respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes ao respectivo do
objeto correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto.

Conta da despesa Fimcional programática Destinação de recurso i i!

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas Contratuais;
b) fornecer o Sistema Operacional e outros utilitários necessários ao

funcionamento dos sistemas;
9
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c) responsabiliza-se pela perda de dados, informações ou
produtividade, custos com paralisações ou prejuízos de qualquer
espécie, resultantes de informações e/ ou valores incorretos,
fornecidos pelo usuário do sistema;

d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer os objetos desta licitação na forma e especificações

ajustadas;
b) iniciar a execução dos serviços, em até 15 (quinze) dias após a data

de assinatura do Instrumento de Contrato;
c) oferecer os sistemas de acordo com as normais legais e legislação

vigente, seguindo fielmente as imposições trazidas pelos Órgãos
Federais e Estaduais;

d) instalar e realizar as necessárias conexões e comandos para deixar os
sistemas funcionando no equipamento da CONTRATANTE;

e) configurar, preparar a base de dados, testar, cadastrar dados iniciais
e preparar os sistemas para a utilização da CONTRATANTE;

f) oferecer treinamento e orientar o usuário para o uso corretamente
dos sistemas e utilitários;

g) prestar suporte técnico, através de telefone, internet, fax,
correspondência e in-loco para solucionar dúvidas de operação e
funcionalidades dos sistemas;

h) realizar as alterações de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas
pelos órgãos federais e estaduais com introdução aos sistemas, com
prazos compatíveis com a legislação;

i) realizar quando solicitada as alterações e adaptações das situações
particulares, visando melhorias nas funções originais dos sistemas,
as quais serão cobradas às horas trabalhadas na sede da
CONTRATANTE, para levantamento, implantação e treinamento
mediante apresentação de relatório de atividades;

j) oferecer sem ônus para a CONTRATANTE, as melhorias e novas
funções introduzidas aos sistemas originais, visando apresentar
sempre a última atualização do sistema;

k) reparar as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos sistemas;

1) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

m) toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA;

/f
10
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n) 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;

o) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro ~ À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 28/02/2015.
CLÁUSULA NONA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11
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DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

12



Atos Oficiais Sexta-feira. 1«.2.2013- N® 4.964 JORNALDE BELTRÃO 3C

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISOdeucitaçAo

•PHEGto PBESENCIAL' N* CI02WI13
O Município de R^NALTO, faz saber aos intarassados que ccm base na Lei

Paderal da n* 1QÍ20 da 17 da jiÁn de 2CÓ2. Decreto Minc^ de n* 2727^7 de
lBfX/2007 e suas dieraçâes, siiisdiananiente á Lei Padaral n* 3 666S3, uas
alleia^a, LC 123AOOS de 14 da dazsntio de 2006 e demos iegislaçdei «toáioa.
em OiS sede sito a Raça Slo Fianòsae de Asais, 1SS3. (ará reaizar üolaçid na
Uodifidade PREGAO PI^SENCIAL sob n* 00212013, confonre deserto abaizo:
OaJETO. Agusiçao de mantimertos destnados eidusivamente a almenlaçlo

esaUar dos duns de educação InlanSlfcré-escdafererha
DATA DA ABERTURA 13 de fevereiro de 2013- te l»0O horas
Usicres íítermaçdes junto ao Departamento de Udisçdes em horteo de euedtottto.

MARLONFERNANDOKUHN
PrefoU Municiai

avbodeucitaçAo
•RREGAO PRESENCIAL" N« OCSiWIS

O MUNICÍPIO DE PLAKALTO-PR , faz saber aos inlersssádoe que com base rta Lé
l^ederd de n' t0S20 de 17 de juibo de 2C02. Decreto Municipal de ri* 2727^7 de
264)6/2007 e suas afteraçias, subsidlariamente a Lei Federal n' 6.666/93, suas
dteraçtes LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demas lejsleçSes apficiveis
em sua sede srlo a Pinça Ste Francisco de Assis, ISS3, fará realizar Uaiacio na
Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob n* 003/2013. conforme deecnto teaixo:

OBJETO. Contratação da empresa e^defazada visando o icendarisnlo de uso
de sistema de irformãtrto com linguagem inteligivei por cornputador, com finalidade de
realização de processos e funçdes específicos da adminisiração pública mutvdpal,
otjebvando Nender as necessidades de geslic, ccnpole e eãdenclas das açies
deserrrolvidas mIo Municipo de Planalto.
DATADA ABERTURA 14 de fevereiro de 2013 - te 09.00 horas
Maloies informaçõesjunto ao Depanarento de üolações em hcrsrio de eipedienle.

MARLON FERNANDO KWN
Refato Munc^

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
DECRETO N* 017/2013.

5LIMUIA • Etonera a paddo a servidors miniapal, JOCELíA CIARISA JUUO, db
crm eletm de agente ccmcntár» de saúde, e dã outras prmÁicas

MAURÍCIO BAU, ReletoMiaildpsl deSs/to do Lontra. Estaito do Parati nousodas
teibuições que he são cortfetidas em Lai,
DECRETA
Art 1' - Excnara a peiãOo a pav de Ot fevereso de 2013, a sarvdora mcsiopat

XCEUA CLARfSA JUUO, teaaieéa. mró, casada, portadora do RG 9640514-6>
SSP-PR a CPF 066 206,24906, ocuóznta do cargo da agente cotnunllria de saúda40hra^^^^ro da pessod efetivo, 'alada na sacralaia munbpd de saúde, adRitidB
AÁ ? - Revogada as ifeposiçtes em ccntrteio, esta decreto enirari em vigor na

data de sua puntação.
Edrilcso da Prefeitura Uunictoal da Salto do Lcrtra, em 31 de Jatero de 2013.

DECRETO N'01812013.
SUMUIA • Declara vacância do caigo da «tanta ccmunilãria da saúda 40tn,

domado pela sovidora municipâ. JOCELÍACLARÍSA JUUO, edã outras providãncias.
MAURÍCIO BAÚ. PrsdeltoMunldpai de Salto do Lontra, Estadodo Psranã, rtousodas

ctríbuições que lis são ccnlehdas em La;
OECRETA
Art 1* - Fica declarado vago o cargo da agente comunilãria de saúde SOhn, na

aecreUrla mimlópN de saúde, a parir de 01 da fevereiro da 2013, ocupado pela
aervidara mcxticlpá JOCEUA CLARJSA JUUO, brasiara, maior, casadi portodora do
RG 9 640.5146 SSP-RT e CPF 066 206.24966, aãnbda am Iãi03/2«I7, axcmtada
conforme Decreto 017/2013

AiL T - Revogada as rfcixisiçAas em contrano. esta decreto entrará am vigjr na
dela da sia puticaçáo.
&Maa da RefetUa Mtoidpal de Salto rto Lcntn am 31 de janeso de 2013.

EDíTALDECLASSIFCAÇAO
REF; EDITAL DETOMAOADE PREÇOS N*001/2013

A oontiteâa de iicilaçlo cwtsthulda ccmunica aos interassslas na execução do
ctjeto do Edild da Tomada da Preços n* 001/2013, que apãs a análise e vernc^ão
da proposta oferltea, deodiu dasrficar u seguintes proponenia:
bina' I EUPM»

01 [PSRNWOOCONKgCKNerrO SCALtOAME

Cornunica oulrossim. que dentro do prazo de 06 (dnco) dras útee ccniadbs da data
deste edital, a cornssão de bcilação dará vista aa respsctno proces» kitalóiio, a
quNquer dá propcnenles que se sinta prajudcada, para Inlerposiçãb de recurso.

Salto do LÔnbi 31 da janeiro de 2013.
Próidenle da comissáo

Oíma Dario

Merrbros da comisaão
Pteicia Mama Toscan
Ledovino João Fasolin

Afcnso Carlos Roth Zteteika
Givanioo Casieli

S>TALDEKABIUTAÇAO
REF EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N»001/2D13

A cornssão de lotação comunica aos Inbessadoe na execução do cbjeto de EM
de Tomada de Preços n'001/2013, quezficsaanaliaevertficaçãadadacumettaçãs
de habitação, decidiu hteita a segittes prcpcnenia;

ÍTBIN* 04^)^
Une» FS^NANOOCONINCKNETTOtCIALTDAME
E Inatxblar s segiinla propcnentes
N* OrB^A
01 HIC
ComuiicacKircissim, que dento: do prazo de 05 (cinco) dteútaa contados da data

desta edid, a comsste de batação dará vista ao respíectivo piocesao iolaferio, a
quteguer da propaientes que se sinta prsudioadi para ínterposiçáo de reocrso.

Sallo dp Loi#i 31 de janeiro da 2013
Residente da comissão:

Gilmar Dzrio
Memtxos da comissão :
Patrícia Uaica Tosca
Ledovino João Fasolln

Afonso Carlos Roth Zaãaluka
Givarsido Casieli

EXTRATO DE CONTRATO N*Õ04«I13
DATA DE ASSINATURA 00 CONTRATO: 30 da joairo da 2013

CONTRATANTE. Munidpia de Sailo do Loniri Estado do Paranl com sede á Rua
R» Grside do Sul, 975, Inscnto no CNPJIMF n* 76 206.707/0001-04, nate Mo
leprasenlado pplo Prateib Minidpã. em pleno exerdcio de au mandato e funções.
MAURÍCIO BAU, pcrtador da Cãdula de Idailidtee RG n* 5742 5906 - SSP/PR e do
CPFMF rõ 021.4kl 689-16, e
CONTRATADO Aríónb Vaa Rnheiio, portadcr doCPF n» 332512 409-78 e do

RCn'216896e6SP/RT
DOMIQUO- Comundade da Sao Jcrge, Mureòpio de Salto do Lontra Paraná
O&iETO O primeiro codratante, isgilmoprcpnélánodolQtBds larrw nrsl n* DS3,

da Gleba 100-FB, do Núaeo Franosco Beltrão da Cdõnia Msaões, stuado na
loctedbda de São Jcrge. Uincipio de Ssto do Lentra^R da água exstãnda no
imferal M condilui senédão de agua ao SEGUNDO CONTRATANÍE
VALOR RS 3.729.00 (bès m1, setacentos a vinfe e nove reá)
FATURAMENTO: de/era ser apresentado a prolccclado. em 01 liria) vil na sede

doCONTRATANTE.
APUCAÇAODE MULTA Compete àSecrelaria Umopal de Fazandi Planejsnento

e Finan^ do CONTRATANTE a apteaçàD da mcita
PRA^ DE DCECUÇAO; 11 (orcze) mesa
PRAZO DE VIGÊNCIA 0140/2013 á 31/12/2013
FORO: Ccmsrca de Salto do Lontri estado do Paraná
Salb d« Lcnla, 30 da janeiro da 2013

SÚMULA - Concede
dá cutos prondéncia.

MAtíSCIO BAÚ,"
átobuiçõa que lhe são
RESOLVE
Art 1* • Conceder lé

PORTARIA N*043«0I3,
lèfia prãmio a» servidora müiúdpw teáio sepacificsdoi e

Murscioal de Salto do Loniri Estadodo Paranl no uso da
ccnferida em Lei:

IfOME ámusuo nitCAO mmc IDÜOOO0C

^(Mbc • GndBi GLAMJ990 Acoic drSM nwmi

XbCJ7/»M

Bc*n CW3»7

irwmn

Mumi

6VM/»I77 Att £«T. <3raj tswm

1

0W/J9I3

3 l/em3

VM4/nit

ârMRAHfsfeOomA BiavxiP Vli» tvwvjy 0\/9VKi:

oi/Bvai)

dispoEiçõesem contrário, esta portaria entraa em vigcr na data

Municipal de Salto do Lontra, em 31 de janeiro de_2013.
de aua pitoGct

Elífca da Raleitura

TERMOAOrrVOAO CONTRATO N'065«)12
Rfwo Termo AdiUvo eoCont/aton' 065/2012, de 20 de janeiro ile 2Q1Z vinculado

ao Procasso Licitatorio n«11B«)12. na modMidada Carta Convite r«107/2012, fiimteo
enira o iruriapio de Salto do Lonti estado do Paranl CNPJ n* 76.205707/0001-04,
pessoa jurkáca de direito púbto intemo, nesta teo rapraantado por seu Pmleito
Muricgá, senlmr Mafião Baú, CPF n" 021,480589-16 a por outro lado a Einresa:
WiaY SCHULZ NETO 8 CIA LTDA EPP, insoila no CNPJ nW.tBI.OBaOlOI.Oi cem
sede na Fbia Flanngo, n* 333 - Bairro Padre Urico, no nuidcio de Frenásu Bsarãd,
Estado do Parvil neste ato reproentado pelo senhor WIU.Y SCHUU NETO, CPF n*
706.417.879-34 a RG n* 7 ltó.7£666SP/ra. para dapot sobra a cláuaMs que

.ULAPRIMBRA
Através do presente Termo Aditiro a parta reaolnm protiogar o pran da vigincia

a da sxeoiçáa ito Contoato Primitivo, ae 20 de terti de «13.
CLAUSÜLASEGUNDA
Permoecem ineilerada e em pieno vigor a damaia dãuaila do contrato orignal
E per estarem pisbs e acertada, üimarn esto Termo em D3(tiõ3) via de igual teor a

fcmia
Salb do LontraPr, 20 de janein] de 2013.

WiaY SCHULZ NETO SCIA LTOAEPP.
Contratada

TERMOADITtVO AO CONTRATO N*080M12
Segundo Termo Adtivo/Supreaano ao Contraio n* 080/2012, da 17 de agosto da

2012, vinculado ao Processo UcrlMõrio fYlflO/2012, na modatdade Pregãs na Forma
PreeanaalnNI36/2012 ínradoanlraomunidfeo deSellodoLonlneataodoPaanl
CNPJ n* 76J705.707/DC01-04, pessoa juriaca da dúeito públioo intemo, nesta ato
rapresarriadoper seu PrafetbMuneipal.senhcrLiÉCatosGotanjl, CPF n*391,939269-
87 e por outro lado a Emprea; SEGIMA AUTO POSTO LTDA Inscrita no CNPJ
nTS.103.0624X10167, com sede na Av. Nioolai Inèdc, 690, Centro, no minclpio de
SMto do Lontra, Estado do Paroil neste ato rapieaanlada paMa) sartocrla) GIlliUÃ
MARIA CPF n^ 97464949 e RG n* 1.808.917 - S&fm. p«i diapcr aobre a
cláusiia que aguem:
ClÃUSiUPRlMaRA'
Atrwés do preante Termo Adtlvo a parta rsadvem acrescer e valor do preço

urilário para R$ 225 (deis reais e vinte e oreo centavos), do objeto do processo
liatalcno em eplgrade, que corresponde a 4,44%(quairo vágiis quaienla a quatro
partanto), do contrato prirmüvo
CtÃÚSULASEGUNDA
Permanecem InMterada e em pleno vigcr a dernaia ditaria do oontodo original.
E per estaremjustos a acertados, firmam eto» Termo em COitrba) via de Igud tocr e

forma

Ssílo do LOritra-Pr, 30 de janeiro de 2013,

SEGIMAAUTOPOSTOLTüA
Contratada

TERMO ADITIVOAOCONTRATON*064^312
Segndo Termo Adliw ao Contrato rf 051/2012, de 10 da alembro de 2012.

vinculato ao Processo Udialório n'112/2012, na modalidade Pregêo na Forma Pre
senciai n*039/2012, firmado entre o iruriclpio da Salto do Lcntra, estado do Paraná,
CNPJ rY 76.205,707/000164, pessoa juridicá da direito público Interno, neste ato
rapisaatado per seu Pmfalo Municipal, sarriior Liiz Carioa Golatdi, CPF n* 391.939.269-
67 a por outro lado a Empmsa: SEGIMA AUTO POSTO LTDA. inscrita no CNPJ
n*7B,1(8 0824)00167, ccm sede na Av. Nicolau Inácio, 690, Centro, no municipio da
Salto do LonVa. Estado do Paral neste ato representada pakria) sedicrta) GILMAR
MARIA CPF if368.974,34&49 e RG n» 1.806917 - SSP/PR, pcra dispor acbra a
ciíusUa qua seguem:
ClAJStKÃmMBRA
Atmãa do praerria Tarmo Aditivo a pten resoNem adtrvar o vakr da preço

untário para RS 299 (dois reais a noventa e nove cantooa), do objeto do processo
idtaHrío am epigrMa, que correspcnda a 4,68%(qualro virgiia sessenta a orio pocan-
to}. da ccnirato prvnbvo.

CLAUSUIASEGU1£)A
Permanecem irrallerada a em [leno vigcr a damas dhiaria do corbalo original
E per estaremjustos e acertados, firmam eafe Tarmoem 03|lite) via de tgurt teor e

forma
Saítt do LonbePr, 30 dejanErirode2D13.

SEGftlAAUTOFOSTOLTDA
Contratada

TBiMODEHOMOLOGACAODEDISreNSAKUCITAÇAO
DISreNSAN'0(»2013

Disperso a lidta^, com fundarrsnb no tnãso X da Art, 24 da Lsl n* 8.66663, em
fswflo senhor AnBréo Vaes Pinhero, portador do CFP n' 332512.409-78 a do RG n*
2,168.966-SSPff'R, sede na Comunidade da São Jorge, no Município de Sallo do
Lontra, Estado do Paranl

SMto do Lontra 30 de janeiro da 2013,

Prefeitura Municipal de Vitorino
AVlSODELKSTAÇto

OMUNCIPIODEVrTORINO.ESTAOODOPARAKA, tornapUfttoaretezaçloem tua
sede, sito á Rua Barte da C^awna, 134, te 0900 heras te da 1w^13,
LCIT^O na modaiidate PfSSSfO PRESBICIAL. tipo de Licitagte MENOR PREÇO
PORITEMsoboregrna REGISTRO DE PREÇOSn.M7ral3,«ej«&teteoAÚUISICAO
DELBTECOMFCNWULASESPECíAjSPRácRrrASPORP^FISSIONAISMEiCOS
PMÍAATENDERAOSUSUAnOSOOSSTEMAUNICODESAUDEWJNiCIPAL

OedtaipoòerásaroblitejunloâPREFEITURAMUNlCIPALDEVITORtNO.apalirte
dia 314)1/2013. da 06:30 hora te 1160 hora a da 13:30 hora te 1750 Wa a
infcrmacõa pelo telafone (48) 3227-1222

Vitormo, 31/01/2013
PragoeirD OfíciM do Municlpo

Assodacõo Amíaos do Handebol iÍb Frondsco Bcifrâo

\l/iyy Ia rm rinvtu. :CIM - |-\ad<r.(-An-t'atalM>lIM
ssisní-eon - faascicrviutXTiiLo . hmnA

HÚÍTALDE CONVOCAÇÃO«•01/2013
0 PRUDENTE DA Assodação Arrigos te Handeod te Franciaca Sairão -AHAN-

D6EL. Sr. Bcio Tonazcn Fie, no uso de sua Miibiáçõa fegaís e de acordo com o
disposto no EstMuto em gozo de seus diteitoa, para partlctearani de /tS^BLÉlA
GERALE)(TRAORDlNARA. aretezsr-anoDIA02D£UARÇODE2O13no6INASlOOE
ESPORTES SARARA te 14:00 hcrai am pnmeira convocaçãocem a preançatriritna
de ili (dois terços) dos assoaados ccm draib a voto. am segunda ccnvocaçte te
14 30 hora, com no mrnmo 16 |im letgo) dos aõòoscom drerto a voto a lereaira com
qualquer numero de sõrics ptesenia para talar te amprrnento da segwile pauta.

1 - Votação e Apresetração da Nova Diretona Gestão 2013/2015,
II - Presl^ de Corta te Ano 2011/2013:
lii - Asstmios referentes ao inao dos tranamentos e piervfesmsnlo anuat
ÍV-Outros assuntos.
Fica lanbém, teravés deste EdilaI, aberta a convocação de InUraeados cu não

para apresentação de Chapa com no mínimo seis imegranla, qua doejam participar
do pfeílo da referida gestão, a qual será retezada airavte de votado ifreta ou
indlrati conforme previsto no estatuto em vigor da rreama

Francisco Balirão., 01 de fevereiro de ̂ 13
Elcio Tcmazoni 0ha - Piesidenia

p>t6FBnte«iiu»Kip«upe'ri(teicui^i^^

O 9«CMáne Mt#i>opal * »nf«iur« 11 rTTHf d* Mrta a»
^imt. cem mm n» im fmmi 9 9KJ9Í • tem pMko mWo m
Tcrnvv9>Q M Certrtu

EOUIPIAMO Mnms ITOk
yzoie.

M ri*fifmÉtCT M

PAAtEa- UuMBMa m Fivraaee BMfta • i
ES9Ca& CwiVM» N* 1ÍVX\1 - CONCORftENGMn* QCM016.
OftJETO: Femee*TWUO M bewiB«naMO M , . ......
Mde^ lupvto tàe^ oçmKtvm. nàr^rmá» • «tuMnçM* o* irpu jn

viQWm « M OM rMrfi pMBiMtMa
fim» vKbMM no a» • n am «

ScdBl SiMlaM PifeicM M roíf j MIrto rm
'  Ccnaraii>rto Pbfcic». Ci^tmau AftmL Onnm OfCBffMM ♦ Rtoo Rmwiim
•  TfftidMÇAOt
•  FMMÓçéo
'  R«cutm nifTtaKW • feil3ê
•  9 Ccmfw
•  T«»«3M(ée M • ftiMCWJW
•  CMVeiBintam
•  CvTftiBMFfotaB
•  Mm nni QM«nie*
»  A2vM • M CaMtn«to
•  Pvtt) M TrB:3K«f«<ida
•  BiitfTR M lflfii'11'ijvaM to O—pr

- Ov*leraiarpagomer*atin»rMáCOHntATAOA(iMHeeerdeRtU.OS6,04(vMB
dcit rrí a noveiéa t cinco riaie • qualre centavoe), totalOaMe U 266.140,48

> cenu ■ quarenta raak < «lerenta e oito ceMsvoe),

Freneiecs auHo. 2aa»|enelioM2013.

S>ud's^ê5^ SecncSito MunCoei Oa AMAetraçao
O Secretário Munidpal te AdmJnitlração da Preffetura Munlclpel de Ftandiao

Estado do ParanS, cditi baae na Lai Fadara! 8.88M3 e fê tea
ccmplemerter, toma púbico extrata da Tarmo Aditivo da Controlo:

PARTES: Munfdplo de Francisco Babão • PR a a wnproia ^NlCiOS TUR
AOÊNCIA oe VIAGENS E TURISMO LTEIA - ME
ESPÉCIE Ccrtralo N" 4690011 - Convite rrtOBfeMtl,
oaiETO: Fcmadfflareo da paotagene aéraia roglãiafe nactonsla, toteulnte Ira
teambitqua

ADTTTyO: O valor estimado pravfeto na dáusule pnmoira te torrne oonlraluãL Ika

:vicn&4içw MiCAarriAiao
AMA

CDilT«At^te

^ACUmMOi
«Aconinio

*«a«OÍM| ASIM t£DOM« IMÍOM.
«>8WA a<OUMOEACEWA**i£ACAAOVtfICO
» Bmmo uíacmJo t tnnta*
S lucns EU Ta#Q Hlkat. AClWtíO TAJCA M

nims

Fmnciaco Balião. 28 te teneiro de 2013.

Soudí Meiacr - Seeratãrto Munictote te Adffllnlttr^

oriioMÉ». uvncwi dl Mimncaa aa pTaM,n Uinuai da r i a.a>. - . . ,. -

Fxuo.Borwaniiaai
y«ix«roT4i; u.iSo.«(aattaiif«i caiv a waaama n.»
WWM PwajUENTO al« .Ma "
nscuaãoa O0nAunjTla.n.

*•*

XiMMnJC

• Sacniua lAai^eaitorara

AVISO OEucrTMTAo

EOITAl. N*a>1/20taff^wn
UCOAUDADE TOMAOA PE PREÇOS
ENTIDADE PftMIOTIdnA MUNICnO 08 FRANCISCO eiLTRAO-ESTADO DO
paranA
RECURSOS: RECEITA VINCULADAA EDUCAÇAO BASICA

OMcnicIpo da Fcarapaco Batolo, aaUo do Paraná, fnacriio no CNP4/UP sob
o n' n.eia.sicraool-ei um toda a Rm OoMano Tairaua doa Samoa, 1000, canro,
(Crro público que Cara raatoar ai 0800 horas do dia 21 da fevaiaáoda 2013, na aae da
raunIOea do amor de iialaçOea da PraTaitura MurUctoal TOMADA DE PRE^S do Ipo
manvFnçopoinani,iieasBrUocomsLoiFaúarain'a6eB83,da21dt junno do 1883 a
suas aliaraçáea, para aquaiçáo da matanai da htdana a Impaxa, para manutanção da
urcdadai da rada munclpd de anaino. Prezo da ertraoa- 12(dozalmaaat.

Infermaçbes comparraaniarea sobra o adtal. podarão ser obOdtt na Prafalbjia
V.unLdaai de Fcanaseo Beorão, ng endereço supre clteOo ou auavOi do loIofDAe (0za461
3620 2103 e na webpage: mviv (rarrssubanfiftcr.eov ti

et laneifc

CANTEI

PREFEITO UUNIOIPAI.

AVISO DE UDÍTAÇAO

SITAL N* oazsoiaqrMFs
UOON.IDADE TOMADA DE PREÇOS
OmOADE PROMOTORA MUN«JpiO DE FRANOSCO BELTRÃO - ESTADO DO
RÉCWISOS: RECEITA PROPfllA 00 MUNICÍPIO

e n- n "»■» " ''«*«1 iracn» no CNPjAír aebO ft com MO» • Am Octowo TaOtlra «ot íeitM íOtt jiiu...

*• Manear, TOMADA DÊ PREÇOS de tbomarwr por Bam, da aowdo eom a Lar Faoeral rP a e«aM. da 21 da luniíi de 1S^
I""Jííííf1*" "** ^ p*®ai breou» de «wui booia pn-iniijtsii«"«FrtiaoteMip-iOpatOade. Prazo deenbag«:12(luelmeeea
.. Iittwna^te eomplainaniania aabta o oStaL pcdaiã» aot wada no Prolaáma

ou mrav*. do -lalcn. orna®

Fnriefeeo BylÉão^ da («nalrod»20i3,
aiw^^wÍte^ fiirro

PREFEITO MUNCiPaL



Sexta^ira, 01 de Fevereiro de 2013

Diário Oficial dos Municípios
= do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano II - Edição N* 0274

CAmara

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

LRF.Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DEFESA COM PESSOAL

DESPESABRUTACOM PESSOAL(I)
Pe«Mal Aãvo

PefrsosI Inativo a Panaioniataa

Outras Despesas de Pessoal Decorrenles de Contratos de Tereeirtzsçáe (art IS. 1*
da LRF)
(-IDESF^SAS NAO COMPUTADAS (art 19, t' da LRF) (II)
Indenizeçios por Demissão e Incentivos i DemIstSo Voluntária
Decorrentes de Dedsáo Judicial
Despesas de Exercidos Anteriores
Inativos e Pendonlslas com Recursos Vinculados
Despesas com Recuraoa Vinculados - AcOrdIo TCE/PR 1909106
InstrucSo Normativa TCE/PR 56/20)1
Pensionistas

IRRF

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DEAPURAÇAOOO LIMITE-TDP
(lli>'(WI)

REGEITACORRENTE líquida- RCL (IV)

do total da despesa com pessoal para fina de apuracBo do limita - TDP sobre a
:CL(II/1V100)

DESPESA BáPENHADA

197.953,92
197.933,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00

11.366.971,00

1,74

PLANALTO

Prefeitura

EXTRATO DE CONVÊNIO N» 001/2013

DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA
DE PLANALTO/PR-APMI OBJETO Constitui objeto deste Convênio a prestação
de atendimento para a Ações Básicas de Proteção e Assistência á Maternidade e à
Infânda em geral, por intermédio de programas de saiide, bem-estar e atendimento âs
necessidades da criança, da gestante e de sua família, pelo prazo de vigência deste
Convênio, no âmbito de suas atribuições. Para atingir o objeto, os participes obrigam-se
a cumprir fielmente o Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE e aprovado
pela CONCEDENTE, o qual. composto por seus anexos, passa a integrar este Termo de
Convênio,

ITEM; 01.

QUANTIDADE: 12 (DOZE) MESES
VALOR: RS 100.000,00 (cem mil e reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

^.rRATO DE CONVÊNIO N» 004/2013

DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE.
OBJETO Constitui objeto deste Convênio de Cooperação Financeira entre o MUNICÍPIO
DE PLANALTO e a APAE de Planalto/Pr,, a conjugação de esforços para a realização
de Ações Básicas de Proteção e Assistência aos Portadores de Deficiência e ás suas
Famílias em geral, por intermédio de programas de ensino, bem-estar e atendimento às
necessidades da pessoa portadora de deficiência e de sua família, pelo prazo de vigência
deste Convênio, no âmbito de suas atribuições, Para atingir o objeto, os partícipes
obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE e
aprovado pela CONCEDENTE, o qual, composto por seus anexos, passa a integrar este
Termo de Convênio,

ITEM: 01.

QUANTIDADE: 12 (DOZE) MESES
VALOR: RS 10.000,00 (nove mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Página 17/029

EXTRATO DE CONVÊNIO N" 006/2013

DATA DAASSINATURA: 04 de janeiro de 2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PUNALTO

CONTRATADA; LAR PADRES ANTONIO E MARCOS CAVANIS DE PLANALTO
OBJETO O presente Convênio tem por objetivo específico a conjugação miJtua entre as
partes para o desenvolvimento de ações visando apoio as necessidades básicas dos
idosos, tudo de acordo com o Piano de Trabalho, que fará parle integrante do presente
Termo de Convênio, no âmbito de suas atribuições. Para atingir o objeto, os participes
obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho apresentado pela CONVENENTE e
aprovado pela CONCEDENTE. o qual, composto por seus anexos, passa a Integrar este
Termo de Convênio.

ITEM: 01,

QUANTIDADE: 12 (DOZE) MESES
VALOR: RS 12.000,00 (doze mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSA N" 001/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24. Inciso II da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para à prestação de serviços visando
a ampliação de captação e armazenamento de água (proteção de fontes) para os
agricultores familiares deste Município de Planalto.
EMPRESA: Spielmann e Rambo Ltda.
VALOR: R$ 3.910,00 (três mil e novecentos e dez reais).
DATA: 30 de janeiro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2012
A Prefeitura Municipal de Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto, através do
Prefeito Municipal, e considerando o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de
conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial n® 048/2012, lavrada
em 14 de novembro de 2012, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licítatório, na
modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Aquisição de 5,000 (cinco mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL, para
uso exclusivo da frota de veículos deste Município de Planalto.
EMPRESA: Comércio de Combustivels Weiler Ltda.

VALOR TOTAL: RS 10,950,00 (dez mil e novecentos e cinqüenta reais).
DATA: 21 de novembro de 2012

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

•PREGÃO PRESENCIAL" N" 003/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR., faz satwr aos interessados que com base na
Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n» 2727/2007
de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n® 8.666/93, suas
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n° 003/2013, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso de
sistema de informática com linguagem inteligível por computador, com finalidade de
realização de processos e funções específicos da administração pública municipal,
objetivando atender as necessidades de gestão, controle e eficiências das ações
desenvolvidas pelo Municipio de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 14 de fevereiro de 2013 - às 09:00 horas.
Maiores Informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 002/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 001/2013

DATA DAASSINATURA: 30 de janeiro de 2013
CONTRATANTE: Municipio de Planalto
CONTRATADA: Spielmann e Rambo Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para à prestação de serviços visando
a ampliação de captação e armazenamento de água (protelo de fontes) para os
agricultores familiares deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL; RS 3.910,00 (trás mil e novecentos e dez reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2013.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

ICP Aáálnátfo aaIronleamentB com Certilieado
PadfíolCPara«U. AAMSOP-AiaodaçíodosMunielpio»

~  do Sudoeste do Paraná da garantia da aulenUcIdade deste Para consultar a autenticidade do
documenta, deade que viauatizado atrsváa do site. carlmtn do tempo. Informe o

código ao lado no s/ts.

http://amsop.dioems.com.br

ÇertífícêçSo Ofí

Or?:

c/ãl T^mpo rio Obsorvatórto
Nacionêl • Minlitérib dã CléncI» (» Tccnoloçíà

16330208
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Míí-'

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mai l: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

EMPRESA: EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CNPJN": 76.030.717/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL N": ISENTO

ENDEREÇO: RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202

CIDADE: CURITIBA ESTADO: PARANÁ

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

003/2013 anexos 1,11,111,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa especializada visando o licenciamento de uso

de sistema de informática com linguagem inteligível por computador.

W

NOME: JQSE 'Afe^I^VIERO
RGN°: 3.458^6-

ASSINATURA:

'"yôOSOyiV/MOI-as"'
EÜUIPLANO sistemas LTDâ.

RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202
BACACKcRl

1  CF? R9.S^0-3S0 - ait>iTÍ?A - pRj

Planalto - Pr.06 de fevereiro de 2013



sistemas

EQUIPLANO ^
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ N° ; 76.030.717/0001-48

ENDEREÇO: RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202 FONE: 41 3351-5000

MUNICÍPIO: CURITIBA EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr. João Luiz de Macedo Júnior, portador

da cédula de identidade sob n° 5.406.041-6 e CPF sob n° 857.230.619-68,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 003/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de

recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

CNPJ

76030717/0001-^!8
eqüípuno sistemas ltoa»

RUA ERNESTO PlAZZETTA,
EiACACHERI

(-ro íiQisiõ-iso - - H""

n

Jose T

Diretor

Curitiba, 06 de fevereiro de 2013

TABELIONATO^/
BACELLAR -=^ \

lero

omercial

CPF: 162.325.500-72

RO: 3,458.406-0 PR

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Paraná - CEP 82510-350

Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005
www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br
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sistemas

EQUIPLANO .
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ N° : 76.030.717/0001-48

ENDEREÇO: RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202 FONE: 41 3351-5000

MUNICÍPIO: CURITIBA EST. PARANÁ

O representante legal da empresa EQUIPLANO SISTEMAS

LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital

de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2013

' 76030717/0001-48"^
FQIÜPIANO SISTEMAS LTDA.

rua ERIMSTO PIaZZETIa, 202
gacacheci

LcfP 83510.350 - CURITIBA - p|? f

JoseXRarcisio Viero

DiretoNZj3fhercial

CPF: 162.325.500-72

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Pararfá - CEP 82510-350
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br



sistemas

EQUIPLANO

A

PROPOSTA DE PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREFEITURA DE PLANALTO - PARANÁ

A empresa Equiplano Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ 76.030.717/0001-48, inscrição
Estadual Isenta, situada a Rua Ernesto Piazzetta, 202 Bairro Bacacheri na cidade de
Curitiba no estado do Paraná, com o Tele fax: 41 3351-5000, propõem a essa Prefeitura a
prestação dos serviços conforme ANEXO I do edital de Licitação PREGÃO N° 003/2013,
conforme abaixo relacionados:

LOTE: I

iltént;

01

Nome do produto;

Sistema Integrado de Contabilidade Pública e
Patrimônio - físico e contábil O Sistema deverá

possuir as seguintes funcionalidades:
-Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei N°
101/2000 - parágrafo 12) utilizando o método
dos mínimos quadrados e Plano Plurianual já em
ambiente gráfico;
-Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei
4.320 no orçamento;
-Abertura do exercício sem cópias de arquivos
nem riscos de abrir com contas diferentes do

orçamento aprovado;
-Movimentação mensal com lançamentos
integrados e "on-line"', Lançamento Patrimonial
a partir dos empenhos e Receita orçamentária.
Lançamentos bancários e receita (orçamentária
ou extra) a partir dos pagamentos, integrando as
retenções e movimentação bancária;
-Pagamento de fornecedores com depósito em
conta (Pagamento Integrado ou EDI) com baixa
automática a partir do arquivo de retomo do
banco;
-Procedimentos da Tesouraria completamente
integrados ao Sistema;
-Controle dos recursos do Fundef e demais fontes

de recursos e convênios, com a emissão dos
relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do
Paraná. Lançamentos gerados automaticamente,
sem a necessidade de redigitação;
-Exportação de dados para o SIM-AM e SIM-

Quant:

24

l m/

Mês

Preço

690.00

:iúá>citiiò:;
:tcjtái; ̂

16.560,00

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Paraná - CEP 82510-31
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.conn.br - equÍplano@equiplano.com.br
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PCA do TCE-PR;
-Importação de dados da tributação, compras e
folha de pagamento;
-Possibilidade de customização de relatórios e
emissão de relatórios gerenciais;
-Emissão de todos os documentos pode ser feita
em papel A4 comum, sem a necessidade de
confeccionar papel impresso de alto custo.

Sistema Tributário Sistema composto de cinco
subsistemas perfeitamente integrados:
-CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da
arrecadação de IPTU e TSU.
-ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da
arrecadação de Taxa de Localização
Funcionamento, Verificação, ISSQN, Vigilância
Sanitária, Incêndio, Publicidade.
-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS. Controle
da arrecadação das dividas relativas a
Contribuição de Melhorias.
RECEITAS DIVERSAS. Controle da

arrecadação do ITBI e outras taxas diversas.
-CAIXA. Baixa e controle das receitas via

tesouraria.

O  Sistema deverá possuir as seguintes
funcionalidades:

-Controlar o acesso ao sistema através da senha

de segurança do operador;
-Lançar as dívidas de todos os exercícios, emitir
carnes e controlar o pagamentos;
-Configurar os dados para o cálculo respeitando a
Legislação Tributária Municipal;
-Imprimir carnês de acordo com o padrão:
Febraban ou boletos de Compensação Nacional;
-Gravar as baixas através de arquivos enviados
em meio magnético pelo banco ou ainda através
de leitor óptico (evitando os problemas da
digitação);
-Emitir extratos com todas as dívidas do

contribuinte, incluindo imóveis, empresas e
quaisquer outros tributos lançados;
-Controlar a dívida ativa, o parcelamento de
dívida e a execução fiscal;
-Emitir guias de recolhimento, camês, certidões,
alvarás, notificações, extratos e relatórios
estatísticos, tudo em papel comum, e com a

24 Mês 570,00 13.680,00

0

Rua Ernesto Plazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Paraná -^EP 82510-3.
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br
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qualidade da impressão a laser;
-Imprimir camês e documentos sem confeccionar
pré-impressos;
-Calcular automaticamente correção monetária,
juros e multas previstos na legislação;
-No Sistema, todo o imposto lançado fica em
débito. E, na mudança de exercicio, se não
houver pagamentos, o sistema coloca
automaticamente os valores não pagos em dívida
ativa;
-Os valores lançados podem ser expressos em
qualquer índice ou moeda.
-Consulta de Certidões Negativas de IPTU pela
Internet

Pesquisa de imóvel pela Internet;
-Emissão de certidão negativa de débitos para
imóveis em dia com suas obrigações e aviso de
pendência para imóveis com algum débito;
-Comprovação, pelo recebedor da certidão, de
certidão emitida pelo "site" da prefeitura.

Sistema de Recursos Humanos

O  Sistema deverá possuir as seguintes
funcionalidades:

-Cadastro de Funcionários, Servidores, Agentes
Políticos e dependentes;
-Cadastro de vantagens e descontos,
parametrizando forma de cálculo e incidências;
-Cálculo conforme movimentação no período,
com possibilidade de adiantamento;
-Controle de férias e licenças;
-Impressão de contra-cheques, emissão de
cheques, integração com bancos e contabilidade;
-Integração com RAIS e SEFIP, PASEP,
CAGED,

-Emissão

ficha

-Relatório

cadastrais

-Registro
-Módulo

DIRF e

de comprovantes de

escolhapermitindo a

TCE/PCA;

rendimentos e

financeira;

dos dados

servidor;

"log".
Funcional:

do

de transações
e  Histórico

-Cadastro dos veículos de publicação utilizados
pela entidade;
-Cadastro dos tipos de movimentação de
servidores e correspondência com os tipos de
movimentação definidos pelo Tribunal de Contas

24 Mês 490,00 11.760,00

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - ParanáCl/CEP 82510-351
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br
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do

-Cadastro de

Estado;

editais;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para servidores;
-Cadastro de atos (leis, decretos, portarias,
resoluções, etc..) para cargos;
-Diversas formas de lançar os atos para os
respectivos servidores e cargos.
-Controle das licenças concedidas aos servidores;
-Cadastro dos tempos de serviço anteriores,
permitindo consultas aos tempos averbados e
previsão da data de aposentadoria;
-Cadastro e emissão das fichas de compensação
previdenciária;
-Emissão dos requerimentos de benefícios de
acordo com o INSS;
-Gera arquivo para o sistema SIM-AP do
Tribunal de Contas do Estado.

Sistema de Licitação Cadastro de produtos;
Controle dos processos de compra com: Abertura
pela solicitação de material/serviço. Geração de
um processo de aquisição de material/serviço,
com as etapas definidas pela entidade;
Vinculação das contas de despesa a cada um dos
itens solicitados, com fontes de recurso e
desdobramento da natureza; Abertura da
Licitação somente após o processo estar
concluído e deferido; Cadastro das comissões;
Controle dos documentos (FGTS, INSS, CND's,
etc), compartilhado com a contabilidade. Um
documento é apresentado apenas uma vez pelo
fornecedor; Cadastro das licitações com todas
as informações exigidas pelo SIM-AM; Controle
do processo licitatòrio com todos os andamentos,
despachos e pareceres; Emissão de documentos
automática, segundo modelos estabelecidos pela
entidade e armazenamento no banco de dados do

documento emitido; Programa a ser enviado ao
fornecedor para digitação dos preços unitários e
marcas dos produtos cotados, para leitura de
mídia no momento da abertura das propostas;
Apuração das propostas com leitura de dados do
fornecedor em meio magnético e indicação dos
vencedores; Leilão presencial, com o
recebimento das propostas iniciais em meio

24 Mês 430.00

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - CEP 82510-351

Geral; 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-50TO^Fax Suporte: 41 3351-5005
www.equiplano.com.br - equÍplano@equÍplano.com.br

10.320,00
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magnético, digitação dos lances com o
armazenamento de todas as rodadas até a

indicação do vencedor e emissão automática da
ata da rodada, com a indicação do vencedor e
todos os lances praticados por todos os licitantes;
Cadastro de contratos e seus aditivos,
controlando os fornecedores, quantidades e
valores definidos na licitação; Emissão de
requisição de compra a partir de licitação
homologada, com controle de saldos; Emissão de
requisições de empenhos a parir de licitações
homologadas, com controle de saldos; Empenho
a partir das requisições de empenho.

Controle de Frotas para Internet e intranet
Cadastro de Veículos/Máquinas integrado ao
Patrimônio.

Os veículos ou máquinas sob controle do sistema
de frotas devem estar previamente cadastrados
no sistema de patrimônio e não devem ser
gravados novamente no sistema de frotas;
Os valores de aquisição, depreciação e baixa não
podem ser digitados no sistema de frota, mas
devem ser consultados por este sistema;
Os veículos devem ser classificados por
espécie/marca/modelo;
Deve haver um cadastro de categoria de
habilitação mínima para utilização do veículo.
Cadastro de motoristas integrado ao cadastro de
pessoas e servidores.
O motorista está inserido no mesmo cadastro de

pessoas da contabilidade, com sua matricula do
RH e não deve haver duplicidade de cadastro;
Cadastro de habilitação dos motoristas com
controles de vencimento;
Controle de pontuação de infração. Cadastro das
pontuações/situação da CNH consultadas através
do site do DETRAN, com a pontuação conferida
de acordo com o tipo de infração.
Cadastro de fornecedores integrado com o
sistema de contabilidade com classificação por
atividade (abastecimento, lavagem, manutenção,
etc);
Cadastro de acessórios.

Integrado com o cadastro de produtos do sistema
de licitações e compras;

24 Mês

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - P^aná - CEP 82510-350"
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 ÍFax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br

340,00 8.160,00
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Individualização dos acessórios, atribuindo um
código para cada peça, permitindo seu
rastreamento;

Controle da localização de cada acessório nos
veículos;

Controle da validade de cada acessório,
indicando sua troca, reparo ou recarga.
Controle de abastecimento.

Pode ser externo, em postos contratados por
licitação ou eventual, ou interno, na bomba do
Municipio;
O combustível é um produto cadastrado no
sistema de licitações e compras;
Quando o abastecimento se dá por licitação, deve
proporcionar o controle de saldos, impedindo o
abastecimento fora dos limites.

As licitações de combustíveis são gravadas
apenas no sistema de licitações e compras e
devem apenas ser consultadas no sistema de
frotas;
Deve indicar as médias de consumo e preços
unitários de abastecimento por veículo;
Cadastro de manutenção com agendamento dos
serviços e lançamento das ordens serviço
controlando os consumos;

Controles de utilização de veículo por:
Motorista;
Destino;

Período;
Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de multas;
Ocorrências diversas;

Agendamento prévio.
Controle de pneus integrado com o cadastro de
produtos do sistema de compras e licitações,
individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus por veículo e
posição;
Controle das datas de recapagens dos pneus;
Rastreamento da frota

Cadastro dos equipamentos de rastreamento com
identificação do veículo em que está instalado;
Coleta dos dados transmitidos através de GPRS,
via UDP;
Visualização da posição de todos os veículos da

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Para^iá - CEP 82510-351
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br
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frota em mapa;
Visualização de rota percorrida por determinado
veículo em mapa, com indicação de variação de
velocidade com datas e horários de cada

medição.
Os dados devem ser armazenados diretamente

em servidor próprio da prefeitura e nunca em
servidor do fabricante do aparelho;
Provisoriamente, enquanto o Município não
disponibiliza estrutura se servidor e intemet para
receber estes dados a comunicação pode ser feita
com outro servidor, mas os dados devem ser
sincronizados com a prefeitura em no máximo
uma hora após a recepção. Assim que a
administração providencie a estrutura necessária,
o histórico de rastreamento deve ser repassado
imediatamente ao Município.
Exportação de dados para o SEVI-AM (TCE-PR);
Relatórios

Abastecimentos de veículos; cálculo de preço
médio por litro, média de consumo por veículo,
modelo, marca, espécie;
Análise de consumo de combustível em ordem

decrescente de consumo por modelo de veículo;
Despesas dos veículos: todas as despesas
referentes a um período (abastecimentos,
impostos, manutenção);
Utilização dos Veículos: período, motorista,
destino.

Em todos os casos em que é exigido apenas
consulta de dados gerados por outro subsistema,
tal obrigatoriedade deve-se a manter os dados em
local único, evitando a existência de divergências
entre cadastros;
Sistema deve rodar em ambiente Web - internet

e intranet.

Sistema do Portal da Transparência
O Sistema deve utilizar o mesmo banco de dados

dos demais sistemas, sem a necessidade de
realizar cópias periódicas ou processamento em
lote,
Deve permitir as consultas:
-Certidões de pessoas físicas e jurídicas referente
a todos os tributos;
-Validação das certidões emitidas, a partir de

24 Mês 340,00 8,160.00

Rua Ernesto Píazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Paraná - CEP 82510-350'

Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005
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código de segurança impresso nos documentos;
-Protocolos abertos pelo contribuinte;
-Extrato de fornecedores que conste todos os
empenhos, liquidações e pagamentos, incluindo
as retenções efetuadas, consolidando os saldos a
liquidar e a pagar;
-Relatório da execução orçamentária;
-Relação de salários por função;
-Todos os documentos de licitações em qualquer
fase. Qualquer documento gerado nas licitações
pode ser divulgado imediatamente após
geração, sem a necessidade de gerar arquivos ou
copiá-los para pastas especificas;
-Emissão de segunda via de camês;
-O contribuinte pode gerar e emitir guias de
arrecadação dos tributos que a administração
configurar como possível de geração de guias
pela Internet;
-Deve ser possível emitir guias de EBTI
conforme configuração pela administração;
-Abertura de processos pela Internet;
-Abertura de processos de ouvidoria pela
internet,

TOTAL 2.860,00 68.640,00

1. Valor total do licenciamento: R$ 68.640,00 (Sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais)
dividido em 24 parcelas de R$ 2.860,00 (Dois mil e oitocentos e sessenta reais) pagamento
mensal.

a) A cada 12 meses terá reajuste conforme índice do IGP-M acumulado no período;
b) Forma de Pagamento: Mensal
c) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
d) Banco do Brasil Agencia: 4195-5 Conta Corrente: 1974-7

Curitiba, 14 de fevereiro de 2013.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

^  85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" 003/2013

DATA: 14/02/2013

EMPRESA: EQUIPLANG SISTEMAS LTDA

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 06/07/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS — Validade até 27/02/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 21/04/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 07/05/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 06/05/2013;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Atestado de visita Departamento de Contabilidade;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

EÀS DE TERCEIROS

N" 000072013-14001717

Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

CNPJ: 76.030.717/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às Inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n"
6,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço <http://www.receita,fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 07/01/2013.

Válida até 06/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp7COMS_BIN/SIW_Contexto 07/01/9nn
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76030717/0001-48
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

Nome Fantasia;EQUiPLANO sistemas

Endereço: RUA ernesto piazzetta 202 / bacacheri / Curitiba /
PR/ 82510-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade; 29/01/2013 a 27/02/2013

Certificação Número: 2013012910041882467300

Informação obtida em 06/02/2013, às 14:18:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

CNPJ: 76.030.717/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:35:52 do dia 23/10/2012 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2013.

Código de controle da certidão: AE88.C7F7.1D7B.B826

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov,br/Aplicações/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg Via... 13/11/2012
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 9943429-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.030.717/0001-48

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.Qov.br

Esta Certidão tem validade até 07/05/2013 - Fornecimento Gratuito

|M| Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 9943429-76

Emitida Eletronicamente via Internet

07/01/2013 -10-.20:24

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=7... 07/01/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CNPJ: 76.030.717/0001-48

mCRiÇÃO MUNiCÍPAL: 74079-1

ENDEREÇO: R. ERNESTO PIAZZETTA, 202 U 01 - BACACHERI, CURITIBA, PR

FiNAUDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em
nome do sujeito passivo Inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto n° 870/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS),
Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo
Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO N°: 03963/2013

EMITIDA EM: 07/01/2013

VÃLIDAATÉ: 06/05/2013

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 9E17.D1D0.1F66.4061-3.8347.6C16.79E3.0063-9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no
endereço http://www.curitiba.pr.gov.br-link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as
referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela Internet gratuitamente.
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EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CNPJ 76.030.717/0001-48
18" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE 41305157153

.•Pêfa presente instrumento particular de Alteração do Contrato Social, ARCHIMEDES DE
•SÍÃCEDO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão universal de bens, economista,
•Jíã^sbSdo em 14/04/1933, residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à
Rua Carlos de Campos - n° 967- Bairro Boa Vista - Cep. 82.560-430, portador da Carteira de
íidêntidade - R.G. númêfó 218.4587Pr.,Expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do
fataná em 30/03/1976 e portador do C.P.F. número 008.500.559-20; ARNOLDO
BOÍIACZUK, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, contabilista,
nascido em 26/07/1954, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à
ílijã^Vicente Machado - n° 3.145- Bairro Estados - Cep. 85.035-180, portador da Carteira de
Identidade - R.G. número 1.265.35 l/Pr.,Expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do
Paraná em 29/07/1974 e portador do C.P.F. mimern 193.171.749-49; JOSÉ TARCÍSIO
VIERO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido
em 24/01/1953, residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba. Estado do Paraná, à Rua
Carlos Garibaldi Biazetto - n° 251 - Casa 07 ~ Bairro Boa Vista - Cep. 82.560-400, portador da
Carteira de Identidade - R.G. número 3.458.406-0/Pr.,Expedida pelo Instituto de Identificação do
Estado do Paraná em 29/05/1989 e portador do C.P.F. número 162.325.500-72 e LUIZ
ALBERTO ALANO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro civil, nascido em 01/01/1966, residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, à Rua das Mangueiras - n° 112 - Casa - Bairro Barreirinha - 82.700-520,
portador da Carteira de Identidade - R.G. número 1.472.110-0/Pr. Expedida pelo Instituto de
Identificação do Estado do Paraná em 19/10/1984 e portador do C.P.F. número 546.601.579-20;
são únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a
Denominação Social de EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
76.030.717/0001-48, com sua sede estabelecida nesta Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à
Rua Ernesto Piazzetta - n° 202 - Bacacheri - Cep: 82.510-350, com contrato social registrado e
arquivado na JUNTA COMERCIAL DE PARANÁ, sob o n° 179.827, por despacho em sessão
de 02/08/1974, e posteriores alterações contratuais registradas e arquivadas sob os n°s: 385.600
em 03/07/1979; 431.474 em 23/03/1981; 485.523 em 22/09/1983; 511.280 em 21/09/1984;
524.568 em 12/04/1985, 556.324 em 06/08/1986; 586.744 em 26/07/1988; 605.203 em
25/10/1989; 615.912 em 28/06/1990; 633.541 em 11/07/1991; 641.266 em 11/12/1991; 701.329
em 25/01/1995; 724.054 em 29/09/1995; 730.013 em 04/12/1995, 822.883 em 01/07/1999 e
41205157452 de 15/01/2004; Resolvem Alterar seu Contrato Social regendo-se pelas condições
abaixo descritas e pela legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a ter por objetos sociais:
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não custymizáveis (CNAE
62.03-1/00); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
(CNAE 62.02-3/00); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE
62.01-5/00); Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologm^iriformação (CNAE
62.09-1/00); Tratamento de dados, provedores de serviços de
hospedagem na intemet (CNAE 63.11-9/00); Atividades de corWwjrôf^^ e
tributária (CNAE 69.20-6/02); Atividades de consultoria e
consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00); Serviço
congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01).

• c utafaee
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EQUIPLAIMO SISTEMAS LIDA

CNPJ 76,030.717/0001-48

18" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41205157452

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade, bem como a sua representação
e passiva, judicial ou extrajudicial será exercida por um administrador eleito em assembléia

*pôr votos que representem no mínimo 75 % (setenta e cinco por cento) do capital social, para
•JílãfiSato de dois anos, quando estará investido dos poderes necessários à realização dos objetivos
sociais, atendidos os preceitos legais e mediante a assinatura individual e isoladamente, exceto
tqu^o à oneração ou alieriaçãõ~dé "veículos ou bens imóveis da sociedade, bem como a
contratação de obrigações financeiras cujo valor seja superior a 60% (sessenta por cento) do
cápi^al social, oportunidade em que a sociedade deverá ser representada por 75% (setenta e cinco
por cento) do capital social. (Art. 997,VI; 1.013; 1.015; 1.064, CC/2002)
•  • •
• • • p

CLAUSULA TERCEIRA; Tendo em vista a presente alteração, consolide-se e atualize-se o
Gonlrato Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

ARCHIMEDES DE MACEDO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão universal de
bens, economista, nascido em 14/04/1933, residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, à Rua Carlos de Campos - n° 967- Bairro Boa Vista - Cep. 82.560-430,
portador da Carteira de Identidade - R.G. número 218.458/Pr.,Expedida pelo Instituto de
Identificação do Estado do Paraná em 30/03/1976 e portador do C.P.F. número 008.500.559-20;
ARNOLDO BOHACZUK, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens,
contabilista, nascido em 26/07/1954, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava, Estado
do Paraná, à Rua Vicente Machado - n° 3.145- Bairro Estados - Cep. 85.035-180, portador da
Carteira de Identidade - R.G. número 1.265.35 l/Pr.,Expedida pelo Instituto de Identificação do
Estado do Paraná em 29/07/1974 e portador do C.P.F. número 193.171.749-49; JOSÉ
TARCÍSIO VIERO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens,
empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, à Rua Carlos Garibaldi Biazetto - n° 251 - Casa 07 - Bairro Boa Vista - Cep. 82.560-
400, portador da Carteira de Identidade - R.G. número 3.458.406-0/Pr.,Expedida pelo Instituto
de Identificação do Estado do Paraná em 29/05/1989 e portador do C.P.F. número 162.325.500-
72 e LUIZ ALBERTO ALANO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro civil, nascido em 01/01/1966, residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, à Rua das Mangueiras - n° 112 - Casa - Bairro Baifffeirinha - 82.700-520,
portador da Carteira de Identidade - R.G. número 1.472.110-O/Pr. Expedida pelo Instituto de
Identificação do Estado do Paraná em 19/10/1984 e portador do C.P.^mmero 546.601.579-20;
são únicos sócios componentes da sociedade emr)resári.i>jfítmlt^ria, que gira sob a
Denominação Social de EQUIPLANO SISTEMAS LTDaJ Jns^ o n°
76.030.717/0001-48, com sua sede estabelecida nesta Cidade dète5«lufctí à

rwntado n««»rti .7 'pf*-1.Rua Ernesto Piazzetta - n'' 202 - Bacacheri - Cep: 82.510-350, com^ÊCííSêfeièd"registrado e
arquivado na JUNTA COMERCIAL DE PARANÁ, sob o n° sessão
de 02/08/1974, e posteriores alterações contratuais registradas
em 03/07/1979; 431.474 em 23/03/1981; 485.523 em 22/091
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ 76,030,717/0001-48
18" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

— NÍRE 11205157152

524.568 em 12/04/1985, 556.324 em 06/08/1986; 586.744 em 26/07/1988; 605.203 em
.•25;K)/1989; 615.912 em 28/06/1990; 633.541 em 11/07/199^ 641.266 em 11/12/1991; 701.329
Vm 25/01/1995; 724.054 em 29/09/1995; 730.013 em 04/12/1995, 822.883 em 01/07/1999 e

■JffflJS157452 de 15/01/2004; Resolvem Consolidar seu Contrato Social regendo-se pelas
condições abaixo descritas e pela legislação vigente:

• • •

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETO SOCIAL, INÍCIO, PRAZO E
D^SIMPEDIMENTO.

^LAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a Denominação Social de EQUIPLANO
aSTEMAS LTDA., e nome Fantasia de EQUIPLANO SISTEMAS, da qual usarão os
admftfistradores somente em negócios estritamente ligados ao Objetivo Social, ficando proibidos
de prestarem avais, fianças e outros benefícios gratuitos por natureza. (Art. 997, II, CC/2002)

CLÃUSULA SEGUNDA; A sociedade tem sua sede estabelecida nesta Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, à Rua Ernesto Piazzetta - n° 202 - Bacacheri - Cep: 82.510-350, podendo abrir
e fechar fi liais em quaisquer pontos do território nacional. (Art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA; A Sociedade tem por objetos sociais: Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 62.03-1/00);
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE
62.02-3/00); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE
62.01-5/00); Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE
62.09-1/00); Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na intemet (CNAE 63.11-9/00); Atividades de consultoria e auditoria contábil e
tributária (CNAE 69.20-6/02); Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00); Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01).

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou as suas atividades em 01/07/1974 e tem prazo de
duração por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA: Os Administradores DECLARAM, sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sktema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consui ao, fé pública, ou
à propriedade, (art. 1.011, § 1®, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL, COTAS, COTISTAS E RESP

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social é de R$ 200.000,00 (Duz,
200.000 (Duzentas mil) cotas de valor unitário equivalente a R$
totalmente integralizado em moeda corrente do país e distribuído
(Art. 997, III, CC/2002) e (Art. 1.055, CC/2002).

ar
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ 76.030.717/0001-48
18" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
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.•áJGabe ao sócio ARCHIMEDES DE MACEDO, 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor total
*<Je R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), representando assim 25,00% (vinte e cinco por cento) do

•Câpítal Social;

S^JJabe ao sócio ARNOLDO B^ÕHÃCZUK, 50.000^(cinqüenta mil) quotas no valor total de R$
50.000,00 (Cinqüenta mil reais), representando assim 25,00% (vinte e cinco por cento) do
C^nal Social;

ao sócio JOSÉ TARCÍSIO VTERO, 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor total de R$
5A.00p,00 (Cinqüenta mil reais), representando assim 25,00% (vinte e cinco por cento) do
t>apitai Social;

d) Cabe ao sócio LUIZ ALBERTO ALANO, 50.000 (cinqüenta mil) quotas no valor total de
R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), representando assim 25,00% (vinte e cinco por cento) do
Capital Social.

SOCIOS: COTAS % VALOR EM R$

ARCHIMEDES DE MACEDO 50.000 25,00 50.000,00

ARNOLDO BOHACZUK 50.000 25,00 50.000,00

JOSE TARCÍSIO VIERO 50.000 25,00 50.000,00

LUIZ ALBERTO ALANO 50.000 25,00 50.000,00

TOTAL: 200.000 100,00 200.000,00

Parágrafo Único; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçâo do Capital Social (Art. 1052, CC/2002).

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO E
PREJUÍZOS.

CLÃUSULA SÉTIMA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÃUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o
Administrador prestará contas justificadas de sua administraçãp, procedendo à elaboração do
inventário, do Balanço Patrimonial o do Balanço de Resultado Econômico, cabenc o aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados. (Art. 1.065, CC/2002)

'  I TA 8
CLÃUSULA NONA: Nos 04 (Quatro) meses seguintes ao término do èxeri
deliberarão sobre as contas de lucros líquidos apurados, e designarão o|áí®|B,^;
o caso. (Art. 1.071 e 1.072, § 2° e Art. 1.078, CC/2002).

CLÃUSULA DÉCIMA. Os prejuízos que eventualmente se verifi|â*em Wa
conta especial para amortização em exercícios subseqüentes.

a>e Jou
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^  DA ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE.
'....

.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administração da sociedade, bem como a sua
representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial será exercida por um administrador eleito
•em «j^sembiéia por votos que rèpresentem no mínimo 75 % (setenta e cinco por cento) do capital
SOCfel, para mandato de dois anos, quando estará investido dos poderes necessários à realização
das*objetivos sociais, atendidos os preceitos legais e mediante a assinatura individual e
isoladamente, exceto quanto à oneração ou alienação de veículos ou bens imóveis da sociedade,
bepi*(;omo a contratação de obrigações financeiras cujo valor seja superior a 60% (sessenta por
tèhto^ do capital social, oportumdade em que a sociedade deverá ser representada por 75%
^^ettpla e cinco por cento) do capital social. (Art. 997,yi;_l_.013; 1.015; 1.064, CC/2002)

Parágrafo único: Serão plenamente válidos os atos em que estiver a sociedade representada por
seu administrador, salvo quando da alienação de bens do patrimônio, oportunidade em que
deverá estar representada por 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todas as deliberações societárias, ainda que impliquem
em alteração do Capital Social, dos Objetivos Sociais, transformação da sociedade em Sociedade
Anônima, e demais cláusulas do presente Contrato Social, poderão ser tomadas pelos
representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ao administrador e sócios que desempenhem função na
sociedade serão devidas a partir da data em que a sociedade estiver iniciado as suas atividades
operacionais, uma remuneração, a título de Pró-Labore, a ser determinada de comum acordo, em
reunião ou assembléia de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador tem um prazo máximo de vinte dias úteis
para apresentar ao Registro Público de Empresas Mercantis, cópias das atas de reuniões ou
assembléias, alterações de Contrato Social, ou qualquer outro documento que deva ser
apresentado a este órgão.

DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, RETIRADA E MORTE DE
SÓCIOS, E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: No aumento ou redução do Capital Social s ;rá obedecida a
proporção de cada um dos sócios no Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas são indivisíveis e na
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos iua
igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a aqulsi'
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual peJtm
1.057, CC/2002)

Iser cedidas ou
ém

Parágrafo Primeiro: Se assim deliberado, a sociedade tem a prejferência na kqirisXfãp
quotas do sócio retirante. I MS X

m
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Parágrafo Segundo: Se mais de um sócio exercer o direito de preferência, as quotas a venda
,-gêfão rateadas entre si, observando-se a proporção de cada um.deles no Capital Social.
• •• •

"ÍPaMgrafo Terceiro: Se ao término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento
do aviso, a sociedade e, sucessivamente, os demais sócios não tiverem exercido o direito de
; jtfèferência que lhes é assegurado, ò sócio poderá transferir as suas quotas a terceiros, desde que
o*^ça nas mesmas condições propostas.
*•«
•

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A aquisição das quotas do sócio retirante, ou dos sucessores
W» sócio, pela sociedade, far-se-á com a utilização de fundos disponíveis e sem prejuízo do
Capital Social.
•  ♦ «
•  ••

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Em qualquer caso de retirada, exceto por falecimento ou
interdição, e não havendo acordo^ntre_ os interessados, os_seus haveres, na sociedade, a preços
de mercado, serão apurados em balanço especial e pagos em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e
sucessivas, monetariamente corrigidas por índice que melhor reflita a perda do poder aquisitivo,
pagável a primeira parcela 30 (trinta) dias após o encerramento do Balanço, que deverá estar
concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA NONA: Pelo falecimento, interdição, falência ou retirada de qualquer
dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes, ou entre
esses e os sucessores dos sócios nas condições já apontadas, de acordo com o que for decidido
nos processos judiciais de inventário, interdição e/ou falência ou na alteração de Contrato Social
que deliberar a retirada de sócio ou respectivos sucessores.

W

CLAUSULA VIGÉSIMA: Os dispositivos das CLÁUSULAS DÉCIMA OITAVA e
DÉCIMA NONA, serão adotados também em outros casos em que a sociedade decida pela
exclusão do sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A sociedade será dissolvida por falência e por mútuo
consenso entre os sócios, pela perda ou insuficiência de Capital Social, inabilidade, incapacidade
moral ou civil julgada por sentença, abuso e violação das obrigações sociais, sendo seus haveres
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à datarda dissolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O sócio que deixar
completamente, de qualquer direito autoral por software, métodos,
qualquer outro que possa existir, independente de autoria ou co-autorÍ2

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

w
••nttdb nMti •lionato.jOoufè.

Folha



EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CNPJ 76,030.717/0001-48
18^ ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NIRF, 4170^157452

• •«

<1

)

, 'CfcÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro, da cidade de Curitiba, PR, com
•rtíliTincia de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os casos omissos e as eventuais

- ^ ̂ esfões advindas do presente Contrato Social.

0-.-^ -V

'••■li

<>

- •) T *

F, or estarem os sócios, inteiramente de acordo com as cláusulas e condições do presente
Ctflftrato Social, lavraram-no em seis vias de igual teor e forma, uma das quais destinada ao
arquivamento.

Uufiííba, 16 de Junho de 2010.

ARCHIMEUESÍ DE/MACEDO ARNOLDO BOHACZUK

li

ISIO VIERO LUIZ ALBERTO AUANO

Testemunh
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Elaborado por:
jATitri Tf-INAT

R027.860/0-7
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTinCO o REGISTRO EM: 25/06/20x0
SOBNÜMERG: 20106228090
Protocolo: 1C/822808-0, DE 23/06/2010

r.a:41 2 051b''43 2 , _
•ANO SISTEMAS i.Tiw LUIZ CARLOS SAI.VARO

SECRETARIO GERAL ' Folha 7



INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DE DIRETOR

EOUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ: 76.030.717/0001-48

NIRE:41205157452
.  .

♦ # • T .

w

Pelo presente instrumento particular a sociedade EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 76.030.717/0001-48, com sua sede estabelecida nesta Cidade de Cuptiba, Estado'
do Paraná, à Rua Ernesto Piazzetta - n° 202 - Bacacheri - Cep: 82.510-350, com-eentrato social
registrado e arquivado na JUNTA COMERCIAL DE PARANÁ, sob o n°. 179.827,- neste-^«s.
representada por seu administrador LUIZ ALBERTO ALANO, inscrito no RG/PR sob o n''.-
1.472.110-0 e no CPF sob o n°. 546.601.579-20, eleito em Assembléia realizadiEf aoà-l 1 (qn^ey"
dias do mês de junho de dois mil e doze, resolve, por este ato, NOMEAR ADRIANA JDÈ»
MACEDO ALANO, inscrita no RG/PR sob o if 2.062.234-2 e no CPF sob o n°*583:8'39.569-9'b
para exercer o cargo de Diretora Financeira e JOSÉ TARCÍSO VIERO, inscrito no RG/PR
sob o n°. 3.458.406-0 e no CPF sob o rf. 162.325.500-72 para exercer o cargo de Diretor
Comercial, os quais ficam imediatamente investidos em seu cargo e poderão, de forma isolada,
gerir e administrar todos os negócios da sociedade, observadas as limitações previstas no
Contrato Social e na lei. Os diretores nomeados permanecerão em seus cargos por prazo
indeterminado, podendo ser destituídos a qualquer tempo por deliberação do administrador ou de
assembléia. Os diretores nomeados declaram não estar incursos em quaisquer dos crimes que os
impeçam de exercer atividades mercantis.

Curitiba, 19 de Junho de 2012.

EQUIPLAN

LUIZ AL

Adminístrítüo

EMAS LTDA

ANO

De acordo:

'B

I  I, JUNTA COMERCIAL DO P., _ ^ ̂
i  li CERTIFICO O REGISTRO EM; 17/07/2
:  li SOBNÚMERO; 20124606911
:  r Protocolo: 12/460691-1, DE 22/06/2012
Empresa:41 2 0515745 2 .
'equielrmo sistemas LTDA SEBASTIAO MOTTA

SECRETARIO GERAL

ADRIANAJJè'mACEDO ALANO ^

Dr



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Contira os dados de Identiticaçâo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

I  NÚMERODEINSCRIÇÂO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO data de abertura
j  76.030.717/0001-48 rAHAQTDAi 25/07/1974
I  MATRIZ OAUA&IKAL

NOME EMPRESARIAL

i  EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
!

í  TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

I  EQUIPLANO SISTEMAS
!

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECC»>JÓMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizávels
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R ERNESTO PIAZZETTA

CEP

82.510-350

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BAtRROrt5lSTR[TO

BACACHERI

NÚMERO

202

MUNICÍPIO

CURITIBA

COMPLEMENTO

UF

PR

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

04/03/2001

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ES»ECIW.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 06/02/2013 às 14:37:22 (data e hora de Brasília). ^
Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/02/2013



município de planalto
CNPJN'' 76,460.52^0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAIíANÁ

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fix\s de atendimento ao solicitado no contido no item 3.4,

do Edital de Licitação Pregão Presencial n° 003/2013, referente a contratação

de empresa especializada visando o licenciamento de uso de sistema de

informática com linguagem inteligível por computador, que o Sr. JOÃO LUIZ

DE MACEDO JÚNIOR, devidamente inscrito no CPF sob n° 857.230.619-68,

representante da empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. - CNPJ

76.030.717/0001-48, visitou o local de instalação do objeto, verificando todas as

condições de execução dos serviços.

Planalto/PR, em 13 de fevereiro de 2013

JONES ROBERTO KINNER
TEC EM CONTABILIDADE

lAO LUIZ DDMACEDO ÍNIOR

EQUIPLANO SISTEMAS TDA.

ü



sistemas

EQUIPLANO
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ N° : 76.030.717/000U48

ENDEREÇO: RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202 FONE: 41 3351-5000

MUNICÍPIO: CURITIBA EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 003/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2013

-cisio Viero

)r\;omeíciai

CPF: 162.325.500-72

RO: 3.458.406-0 PR

' 760307V7:OOOM8^
EQUIPLANO SISTEMAS ITPA.

RUA ERNESTO PíaZZETTA, 209
BACACHEííl

LcrP P9S:G.550 - CURITIBA . PR |

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Pararfá - CEP 82510-350

Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005
www.equiplano.com.br - equiplano@equiplano.com.br



sistemas

EQUIPLANO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ N° : 76.030.717/0001-48

ENDEREÇO: RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202 FONE: 41 3351-5000

MUNICÍPIO: CURITIBA EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2013^  76030717/0001-^8"'
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202
BACACHER!

i  CEP - CURITIBA - PR_J
■  ' JosKtUrcisio Viero

Diretobíí^merçj
CPF: 162.325.500-72

Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Paraná^- CEP 82510-350
Geral: 41 3351-5000 - Fax: 41 3351-5045 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax Suporte: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br - eqüiplano@equiplano.com.br



Município de Planalto-2013
Mapa da Licitação

Data ̂ ura: 14/02/2013 Data julgani^o: Datahomokigaçáo:

Página: 1

Prcdub

CNPJ 7Se717mt1-48

Preço Marca

LotoOQI.loteOn

cot SsterralntegradodeCcrtattllúade

(02 SslaraTriCu&ioSisteTEcaTixisto

UN 24,1)0

UN 24,00

EStüO*

57000*

Equi'[(ano

Equiplaro

(03 SisterredeRecursosHiranos UN 24,DO 430(0* Equipian)

SM Sistemadeliat^Cadaslrodepr UN 24,10 4^100* Egiiilano

(05 CcrtrdecieFrclasparairfernel UN 24.(0 m* Equiidarti

(06 SsterradoPcrtácáTrarsparâiQa UN 24,00 340:00* Equfjaro

S^fAL GERAL DOFORNECEOOR

TOTAL 6ANKOPELOFORNECEDOR

CNPJ:76Í81717Í1(D1-4Í • EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

EtiiUo pv; CAMPOS, na «são; 5101 r

FRU-Fm^aú} DES-Oeserto EMP-Errpâe 9^E-Etr(ãeME

»3 (821:50



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 3/2013

Página; 1

Item Produto/Sefviço UN. Quaitídade Status Marca Preço Unitário Preço Total Sei

||Pdmeçedór; 11M EQU^UtNO^l^ASLTDA.
Lote 001 - Lote 001

'CNPJ: 76.03a717/000i-4ft rTeieTorie: 3516000 Status; Habilitáderi r 68.640,00

' 68.640.00'
001 6086 Sistema Integrado de Ccntabilidade Públlcae UN 24,00 Habilitado Equiplano 890,00 16.560,00 *

002 6089 Sistemalributárlo Sistema ccxrposto de cinco UN 24,00 Habilitado Equiplano 570,00 13.660,00 *

003 8090 Sistema de Recursos Humanos UN 24,00 HaUlitado Equiplano 480,00 11,760,00 *

004 6091 &stemade Licitaç^ Cadastro de produtos: UN 24,00 Habilitado Equiplano 430,00 10.320,00 *

005 K)92 Controle de Frotas para Internet UN 24,00 Habilitado Equiplano 340,00 8.160,00 *

006 6093 S stema do f^tal dalransparência UN 24,00 Habilitado ^uiplano 340.00 8.160,03 *

VALOR TOTAL: 68.640,00

EnWdspor: OLDECIR CAMPOS, ra^ersáo: 5101 r 14í02/20130a2Z:17



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 09:00, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONl e equipe de apoio: MARISA
KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme Portaria n°
002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que
tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa visando o
licenciamento de uso de sistema de informática com linguagem inteligível por
computador, com finalidade de realização de processos e funções específicos da
administração pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão,
controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto, tendo
como valor máximo a importância de R$ 70.800,00 (setenta mü e oitocentos reais).
Abertos os trabalhos, foi credenciado a representante da empresa: EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA., SR. JOÃO LUIZ DE MACEDO JÚNIOR. O Pregoeiro ressaltou
que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo,
foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da
equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do
objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação da proposta, foi
considerada como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Lote Item Objeto Unid. Quant Preço unit. Preço total

1 1 Sistema Integrado de Contabilidade
Pública e Patrimônio - físico e

contábil

UN 24 690,00 16.560,00

1 2 Sistema Tributário Sistema UN 24 570,00 13.680,00

1 3 Sistema de Recursos Humanos UN 24 490,00 11.760,00

1 4 Sistema de Licitação UN 24 430,00 10.320,00

1 5 Controle de Frotas para intemet e
intranet Cadastro de

Veículos/Máquinas integrado ao
Patrimônio.

UN 24 340,00 8.160,00

1 6 Sistema do Portal da Transparência UN 24 340,00 8.160,00

TOTAL 68.640,00

Após negociação direta com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-
se continuidade ao certame licitatório foi solicitado à empresa participante e
considerada vencedora: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., em conformidade com o

constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o
envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após teíqm



sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital
deste procedimento licitatório e por conseqüência, a referida empresa foi considerada
HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de
prazo por parte da licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado,
ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N°
76.030.717/0001-48, situada na Rua Ernesto Piazzetta, n° 202, Município de Curitiba,
Estado do Paraná, classificada em 1° lugar para a licenciamento de uso de sistema de
informática com linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização
de processos e funções específicos da administração pública municipal, objetivando
atender as necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas
pelo Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço da
licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos
inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante.

LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro
747.491.059-20

MARISA KRUGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALÇySIO
GOERGE

Membro

040.368.469-22

JOÃO LUIZ DE MACEDO JÚNIOR

Equiplano Sistemas Ltda.
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município de planalto
CNPJN'' 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando o licenciamento de
uso de sistema de informática com linguagem inteligível por computador, com
finalidade de realização de processos e funções específicos da administração
pública municipal, objetivando atender as necessidades de gestão, controle e
eficiências das ações desenvolvidas pelo Município de Planalto, a classificação ficou

EQUiPLANO SISTEMAS LTDA.

Classificação Lote Item ; flome do produto Valor do Item

1 1 1 Sistema Integrado de Contabilidade Pública e
Patrimônio - físico e contábil

16.560,00

1 1 2 Sistema Tributário Sistema 13.680,00

1 1 3 Sistema de Recursos Humanos 11.760,00

1 1 4 Sistema de Licitação 10.320,00

1 1 5 Controle de Frotas para internet e intranet
Cadastro de Veículos/Máquinas integrado ao
Patrimônio.

8.160,00

1 1 6 Sistema do Portal da Transparência 8.160,00

Planalto-Pr., 14 de fevereiro de 2013

LUIZCAHILOS BONI

Prepoeiro

747.49ÍI .029-20 31

ÜGER

Membro

D.216.890-68

ROBERTO ALOVSIO/
goergenW U
Membro

040.368.469-22
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município de planalto
CNP/N^ 76.460.526/000T16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013

O presente Processo de Licitação n° 003/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço por lote, referente à contratação de

empresa especializada visando o licenciamento de uso de sistema de informática

com linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização de

processos e funções específicos da administração pública municipal, objetivando

atender as necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas

pelo Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato

convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei

Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de

26/06/2007, Lei Federal n° 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006,

podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o

resultado, ratificando a adjudicação dos objetos a empresa vencedora do certame.

e2013Planalto- r., 19 de feverei

ASSESSQRIIA JURLDICA

OAB/PR N° 40209
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município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-niail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 003/2013, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada visando o licenciamento de uso de sistema de informática com

linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização de processos e

funções específicos da administração pública municipal, objetivando atender as

necessidades de gestão, controle e eficiências das ações desenvolvidas pelo

Município de Planalto, residentes no Município de Planalto, em favor da empresa

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., e em conseqüência ADJUDICA, ratificando os

objetos em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 20 de fevereiro de 2013

/

MARLOM FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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Aít 5» - Este Edital entrará em vigor na data de 04 03 2013
GaDinetè do Prefeito Municipai oe Pércia D ■Oestè/PR , em 04 ae marÁo de 2 oi3
PUBUQUE-SE CUMPRA-SE
ALCiR VALENTIN PIGOSO
Prefeito Municipa
Anexo!

MOi.e CAPas CtASSiFlCACÃO

SPVPO eCVfl".ClOH«L íi Sa5í.11M1STRAC*.0 S PL*-'CSA«Í.IBj70

CAMiELI KOCWEM 3»

»íOM6 CAPSO CUASSlFlCiCÁC

a^.uAoocuFACiCí^LO» ■ senvicos oPBa>cionAB

JULAfíO eR'P* fl* Mifluintt A9

DOl/QlAS BOTma*OAPC>CMA OMrMa S* f

>rOf.€ CAPeo CLASSIFICACAO

SRl.'PCOCL'F*CiOM*l.aeXê.aUd6E ÊEMESTAf! SOCiAL

DAUlB.1 FET7rtOLD AgvMakitr a*i*úfl*

EDITAL DE CHAMAMENTO N^ 010/2013.
(Edital â«ConcursoPút)iico n°.01/2012).

'Convoca aprovados em concurso púttico de que traia o Editai n® 01/2012, e dá ouiras
providências
O DREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA D'0£STE fl Estado Do Paraná, no uso de suas

tÂ es legais faz saber o seguinte
A^-í® - Ficam convocados os aprovados no concurso público de que traa o Editai n®
01/2012. conforme o Cargo constante do Anexo i parte integrante do presente Editai.
Aft 2» - O convocado por este Editai dsverá comparecer no prazo ús 10 (dez) das,
contados a partir da data 05 a 15 de março ao Departamento de Pessoal do Município
oe Péraa □'(Dêsie, Esiaao ao Paraná, situaao na Rua PrasiOènie costa e Siiva, 290 rt
Centro - Perda D'C>êsié ft PR para apresentar os aocumeitos o= que trata o artigo 3® oo
presente editai nonorário defuncionamerío da Prtíeitura Mumcipai
Ari 3® - O aprcwado no Concurso ora convocado deverá apresentar a segiime
documentaÁão para efeito de nomearão e posse
3 DOS REQUISITOS PARANOMEAÇÂO
3 1 ft Ser brasileiro nao nauratzaao ou gozar das pierrogativas de legisiaíâo
especíHca.
3 2 - Ter Idade mínima de iâ (dezdto) anos na data da convocação.
3 3 ft Esta quite com as obiigaÁ es aeitoras mediante comprovado
3 4 fl Estar quite e liberado do serviÁí militar para os candidatos do sexo masculino
através de cdnprovaMo
3 5 - Possuir docunento oficial de identidade e CPF.
3.6 ?! Não estar condenado por sentença cnminai transitada em jiigadoe não cunpnda.
atestada por certidão negativa de antecedentes cnminas. sem ressalvas, expedia pelo
canóno criminai
3 7 - Não tft- sido demiodo por justa causa do seiviço público. aiesBdo por declaração
assinada peio candidato.
3 6 -Nâo esta- aposentado em decorrência de cargo, função ou emp^go pitiirco de
acordo com o previsto no inciso XVI. XVII e parágrafo 10 do an 37 da Constituirão
Federai, ateraao peias Emendas Constitucionais n ® I9e20.
3 9-Nâo estar em exercício de cargo público, ae acordo com previsto no inciso xvi exvii
do art 37 da ConsütuiAâo Federai, alterado pelas Emendas Constitucionais n® 19 e 20,

1 flEstar registrado no respectivo Conseino de Ciasse bem como estar inteiramerBe
com as demais exigências legais do órgão fiscaiizador e regulador do exercício

profissional, quando for o caso.
3 11 flPossuif escdaridadee habiiitaAão legai para o exercício do caigo pretendido.
3 12-Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de ConvocaÃâo para tomar
posse do cargo
3 13 íVDs requisitos acima deverão ser compmvados peio candidato, se aprovado e
convocado para tomar posse do cargo
Art 4® - O candidato que não comparecer para apresentaMo da documentarão acirtfâ
descrita dentro do prazo estat>eieciao no artigo 2®. será considerado desisiente e
eliminado sendo substituído pelo próximo aprovado obedecida à ordem de classificação
An 5» - Este Editai entrará em vigor na data de 05 03 2013
Gabinete ao Prefeito Municipal oe Pérola D'OesieiPR . em 05oemarçooe2 0i3
PUBUQUE-SE CUMPRA-SE
ALCIR VALENTIN RGOSO
Prefeito Municipal
Anexo I

l«Oi.E CaROO ClASãflCACÃCi

QPuPO OCuFVuCtONAl. 00-a/uOEE EShlESToa SOCIAL

ULMJ ftAFAELALIIoE PSlCOLOâK 1»

EDITAL DE CHAMAMENTO N®. 011/2013.
(Edital ddConcurso Púbiiee n®. 01/2012).

'Convoca ap'Ovaaús em comurso público ae que trsa o Eaitai n® 01/2012. e aã outras
proviOências
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA D*OESTE fi Eslado Do Paraná, no USO de suas
ainbuÁ es legas, faz saber o seguinte
An 1® - Ficam convocados os aprovados no concurso público de que trata o EiStai n®.
01/2012. conforme o Cargo constante do Anexo l. pane integrante do piesente Edital.
Art 2® - O convocado por este Editai deverá comparecer no prazo de 10 (dez) das.
contados a partir da data 12 a 22 de marÂo. ao Departamento de Pessoal do Mumcípio
de Pérola D'Oeste Estado do Paraná situado na Rua Presidente CosB e Silva. 290 n
Centro - Pérola D'Oesie fi PR para apresentar os documentos de que trata o artigo 3® do
presente editai no noráno ae funcionamento aa Prefeitura Municipal
Art 3® - O aprovado no Concurso ora convocado deve/á apresentar a seguinte
documentai para efeito de nomeaÁâo e posse
3 DOS REQUISITOS PARANOMEAÇÂO
3 1 -Ser brasileiro nato. naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislaçãoespecíflca
3 2 - Ter idade mínima de 16 (dezoto) anos na data da convocação
3 3 fi Esta- quite com as obri^ es eiatorais mediante comprovai.
34 5 Estar quie e liberado do servÂo mimar para os candidatos do sexo masculino
através de comprovado
3 5 - Possiir docunento oficiai de identidade e CPF.
3 6 5 Não estar condenado por sentend cnmmai transitada em julgado e não cumpnda
atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida peio
cartório cnminai
3 7 - Não ter sido demitido por justa causa oo sen/iço público, atestado por declaração
assinada peio candidato
3 8 - Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de
acordo ccm o previsto no inciso xvi xvii e parágrafo 10 do art 37 da ConstituÂâo
Federal, aterado pelas Emendas Constitucionas n ® 19 e 20
3 9 - Não estar em exercício de caigo público, de acordo com previsto no inciso XVI e
XVII do art 37 da Ccnstiiubáão Federa aterado peias Emendas Constitucionais n® 19 e
20
3.10 5 Estar registrado no respectivo Conselho oe Ciasse, bem como estar inteiramente
quite com as demas exigências legas do órgão fiscaiizador e regulador do exercício
profissional quaidoforocaso
3.11 5 Possuir escolaridade e habilitado legal para o exercício do cargo pretendicio.
3 12-Apresêniâr os demais dccumentos solicitados no Editai de Convocado para tomar
posse do cargo
313 5 Os requsitos acima deverão ser comprovados peio candidato, se aprovado e
convocado para tomar posse do cargo
Art. 4® - o candidato que não comparecer para apreserfiado da documentado acima
descma dentro ao prazo estoieiecido no amgo 2® será considerado oesisiente e
eliminado, sendo substituído pelo próximoaprovado obedecida à ordem de classificação
Art 5® - Este Eatat entrará em vigor na data de 12 03 2013
Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste/PR. . em I2âem^dde2.0i3.
PUBUQUE-SE CUMPRA-SE
ALCIR VALENTlff PIGOSO
Prefeito Municipal
Anexo I

NO^E C/FISO Classificação

âP.L■POOCuPM:lONALO^ S/UCEE KM ESTAR SOCiAL

ã*fl«»ewsir«is Crurgilc Dinuui s>

C*nn*/iflir*cifi(Cii»{rv<a* VMni AgtPM 0» tirvicct fl* iiúo* 57.

Prefeitura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN® 003/2013
O Prefeito do Município de Pianatto Eslado do Paraná considerando o parecer do
Pregoeiroe equipe oe apoto. oe ccnformidadecom a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai n® 003/2013. lavraoa em 14 oe fevereiro oe 2013. homologo o resultado
final do Processo ucitatóno na modalidade Pregão Presenciai Tipo Menor Preço por
Lote de acordo com o abaixo descrito
OBJETO Contratarão de empresa especializada visando o Ircerraamento de uso de sistema
de Informá&ca com linguagem inteligível por computador, com finalidade de realização de
processos e funçóes específicos aa administração pibiica municipal objetivando atender
as necessicBdes de gestão, controiee eficiéncias das ações desenvolvidas pelo Município
de Pianaiici
EMPRESA Equipiano Sistemas Ltda
PRAZO DE EXECUÇÃO 24 iTieses
VALOR TOTAL RS 66640 00 (sessenta e oito ml! esetscentos e quarenta reais).
DATA 20 de fevereiro de 2013
MARL0f4 FERNANDO KUHN
Prefeito Municipai
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Diárj
dc

ms&tufilo pe I ResoluAão 001 oe 04 se Outufiro de 2011

PREGÃO PRESENCIALN' 004/2013
0 Município de Pianatto/runao Municipal de Saúde c
airavés do Prefeito Munitipai. e considerando o parecer
de conformidade coma ATA de Sessão FúDiica dePregâ
em 27 de fevereim 02 20i3. HOMOLOGO o resiJiado
modaiicíade Pregão Presenciai, Tipo Menor PreÂ3 de ac
OBJETO. AqüisiAâo de combustível, tipo GASOüNACOMi
veículos deste Mumcípu de Planalo
ITEM QUAWT UNiO. NOME DO PRODUTO fMRC/
01 20 000 LT GASOLINACOMUM Iplíani
TOTAL 56.800.00
EMPRESA Autú Posto Momoacn Uda
VALOR TOTAL RS 58 800 00 (cinqüenta e oito mil e olt4cenios reas)
DATA 05 de manto de 2313

MARLON FERNANDO KUMN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRO

e Planalto. Estado do Paraná,
do Pregoeiro e equipe de apoio.
Presencial n* 004/2013. lavraifi

finai dú Processo Licítatòrio. ra
I rdocom oataíxodescnto-

IM. para uso exclusivo da frota de

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
2.84 58.800.00

F( O'le

O Oficial dós Municípios
Sudoeste do Pai^aná - DIOEMS =

rc >0:

rai 8666^3. faz saoer aos
istas de preÃ^s referente editai

le ampliaMo da rede de energia
oda Rua n^ 04. Bairro industriai.

CONVITE ̂ 001/2013

0 município de PLANALTO, com base na Lei
interessados que realizou abertura de documentos e p
CONVITE N» 00i.'20i3 oe acoroo com o abaixo oescmo
OBJETO: ContrâtaACo de empresa vaando a execuÁlo
elétrica de baixa tensão, a ser executado noPfoiongamen
Município de Pianato

presa Vivioeste ConstruÁ es Eiâricas Lida.
■^p«c!or TOTAL. RS 13 603.00 (treze mil e oitocaitos ettj&s teats)

DATA I3defevefe!rode2013
MARLON FERNANDO KUMN
PrefeitoMunicipai

HOfIAOLOOAÇÃO E ATO ADJUOICATÕRtO

CONVITE N» 002/2013 .
MUNICÍPIO DE PLANALTO, com basenaLei Fèderai 8.6 >6/93. faz saber aos interessados
que realizou aiaertura de documentos e proposas de pre tos refeienie edital CONVITE N«
002/2013 de acordo com o ataixo descrito-
OBJETO. Contrata/sSo dê empresa especializada visa do à prestado de servíAis e
forneomento de pe/as para conserto da máquina motonive adora caterailar l20G. destinadaao desenvolvimento de aÃ es executadas peia Secretarja de ServiAos Rodoviários oeste
Município de Pianaifâ
Empresa Gl - Lismotor Retifica de Motores Ltda.
VALOR TOTAL. RS 13 100.00 (tieze mil e cem reais)
DATA 20 de fevereiro de 2013
MARLON FERNANDO KUMN
PrefeitoMunicipai

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N» 001/2013 DE 28 DE JANElF
LUIZ CARLOS BONI na qualidade de Pregoeiro do N
Paraná, nomeado peia Portaria n* 002/2013. de 03 de'
à La Federa de rf iü 520 de i? dejuihode 2002: Decr^t
'•';/06'2007 e subsidiariamente pela Lei n* 8666 02 21 de

.  :racõ8s e leoisiaiâo correlata TORNA PÚBLICO, o r
"Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PRE

EDITAL DE LlClTAÇÀOfirvlODAUDADE PREGÃO PRE'
1 OQtíoflaLicita/âo
ContraaÃâo de empresa especializada para execuAâo
com o otjtíivo de atender exclusivamente as necessj
que freqüentam o enstrvo fundamenta reguiareeduc'
fundamentai presenciai residentes no Município ds "
2 Empresa Participante
2 1 HEMELY FREV & CIA LTDA
Situação- Classificada
3 Empresa vtencedora
3.1 HEMELY FREY & ClA. LTDA., pessoa juridiCá10 260.828'OOOi-32, Situada na RuaAlfredoFredencoB^i
Estado do Paraná, classificada em 1'lugar ©taiizandoo "
e quairo mí! e cento e tiinta e cinco reas).
4 Data daAtrertura.
A UciiaMo Pregão Presencial n" 00i/2üi3 oe 28 dejaí
em reunião reaizaaa peio Pregoeiro no dia 08 cte
sala de reunii es da Prdettura Municipa de Pianatto
Francisco oe Assis. 1583, Centro
Planalto, Estado do Paraná, em 08 de fevereiro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

j rt'

ODE 2013
jnicípio de Pianailo. Estado do
teirode 2013. em cumprtmerBo

:d Municipal de n* 2727/2007 de
lunno de 1993 e suas posteriores

r tsuttado Pútuicode Licitação na
)0 POR LOTE. re ferente
1ENCIALN''001/2013

: Piar 3

seiviÃD de transporte escolar.
Idades de transporte dos alunos

de jovens e adultos do ensino
ito

10

caA o

com inscrtAâo no CNPJ N®
/er, n®79. Município de Pianafto,
mpone oe RS 84,135,00 (oitenta

eiro de 2013. teve sua aoenura
biro de 2013 às 0900 noras, na
tado do Paraná, na PraÃa São
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EDITAL DE RESULTADO DE LtCITAÇÃO
PáomaTO; 127

PREGÃO PRESENCIAL N» 002/2D13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Mmicípio oe Pianaito, Esaao ao
Paraná, nomeado pela Portaria 002/2013. de03aejaneiroaê20l3. em cumprimerío
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de juino de 2002 Decreto Municipal de n' 2727/2007 oe
2S/06/2007 esubsidianamente peia Lei n® 8666 de 21 dejunho de I993e suas posteriores
alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente:
EDITAL DE UCITAÇÂOPiMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 002,/2013
1  . Objeto da uciiaÁâo
AquisiÃâb de mantimentos destinados exclusivamente à aiimentaÃão escolar dce alunos
dê educaÃâo irtfantii/pré-escoia/crecne.
2 Empresas Particip^tes:
2 1ARNOHENRIQUEUNK
Situação Classificada
2.2 CÒAGRQ COOPERATIVAAGROINDUSTRAL
Situação, Classificada
2.3 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS
Situação. Classificada
3 Empresas vencedoras
3 1ARNO HENRIQUE LINK pessoajuritíca. com ínscrtÃâonoCMPJ n®Oi 946 43ô'0001-
74. com sua sede socia na Rua Principal, s/n®, Dlstnto de Sagrada Família. Município oe
Piaraito. Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens 03,04.05,08 1013,14,15.1S
,17.19, totalizando a imponâncía de RS 7 402.20 (sete mii. quatrocentos e dois reais e
vinte centavos).
3.2 COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL pess<« jurfdica. com InSCflAâo ni
CNPJ N' 75 984.906/0026-00. com Sua Sede social á Rua Paraná s/n'- Município de
Planalto. Estado do Paraná para o fornecimento dos itens. 01.0209.11 12 18. lotalizando
a importância oe RS 7 014.00 (seíe mii e quatorze reais)
3.3 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa )iHldica. com inscriÃÔo no CNPJ
n® 05.653.033/0001-54, com Sua sede social à Av, Rio Grande do Sul, n® 937, Centro
Município de Planalto. Estado do Paraná, para o fomecimento dos itens 06.07, totalizando
a importância de RS 4 444.00 (quatro mil e quatraentos e quarenta e quatro reais)
4 Data ca Abertura:
A ucitatóo Pregão Presenciai n® 002/2313 de 29 de janeiro de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada peio Pregoeiro no dia 13 as fevereiro de 20i3 às 09 00 noras, na
sala de reunii es da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Pra^ São
Francisco de Assis. 1583. Centro
Pianaito, Estado do Paraiá, em 13 de fevereiro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

EDI1AL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCI/y.N® 003/2013 OE 31 DE JANEIRO OE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estaco do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013 de03 dejaneirode 2013. em cumprimento
à La Federai de n® 10.520 de i7dejuiho de 2002. Decreto Mumcipat de n® 2727/2007 de
26/OÔ2007e subsusanamente pela Lei n® 8666 de 21 de jumo de 1993 e suas possenores
alterações e legislação coiraata TORNA PÚBLICO, o resuRado Público de Licitação na
modailoaoe PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREGO POR LOTE referente
EDITAL DE LiCITAÇÃOfiMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N» 003/2013
1 Objeto da Ucita4âo
ConiraaÃão de empresa especializada visando o licenciamento de uso de sistema de
irtfonnática com linguagem intaigvei por computador, com finalidade de realização
de processos e funções específicos da administração pública municipal, ccjeirvando
atender as necessidades de gestão, controle e eficiéncias das ações desenvolvidas peio
Municípode Planalto
2. Empresa Partcipente.
2 1 EQUIPLANOSISTEMALTDA
Situação: Classificada
3 Empresa vencedora:
31 EQUiPUkNO SISTEMA LTDA., pessoa jurídica com inscriAâo no (3NPJ N»
76 030.717/0001-48. situada na Rua Ernesto Piazzetta. rf 202. Município de Curitiba
Estado do Paraná classificada em 1® lugar, totalizando o importe de RS 68.640.00
(sesseráa e oito mü e seiscentos e quarenta reais).
4 Data da Abertura
A Licrtaíâo Pregão Presenciai n® 003/2013 de 31 de janeiro de 2013, teve sua abertura
em reunião realizada peio Pregoeiro no dia 14 de fevereiro de 2013 às 09:00 horas, na
saia de reunii es da Prefertura Municipal de Pianaito. Estado do Paraná, na Praia
Francisco de Assis. 1583. Cenffo
Pianaito. Estado do Paraná, em 14 de fevereiro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

OlfclW* f—fifirfoOêtwMlte
maci>i-Kuiiétteoa»Cl$eeié» tmmuqi»
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úuata^eira, 13 de MarM de 2013 instttuído peta leactu^ 001 de 04 de OutuOro de 2011

Pf

legísiaAâo om vigor
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As par^ contraantes íicam obrigadas a responder
perame o Foro da Comarca ce Capanema-Pr Nâo ot
domicílio da COMTRATADA que. en razão tfsso. é obrig4^.
com plenos poderss pa-a receoer notiflcaçâo. citação mic
permiooas.

Justas e contratadas, fiimam as partes este instrumento
ccm as testemunnas presentes no ato, a fim ds que se pr
Pianano-Pr. 20 de fevereiro de 2013

Io

^

 cumpnmento deste termo,
istante qualquer mudan^ de
a a manter um representante

al e outras medidas em direito

 02 (duas) vias de iguai teor,
í duza efeitos legais.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CONTRATO ADMINISTRA-nVO N' 011/2013

PREQAO presencial no 002/2013

Contrato administrativo que ersre s( fazem o Município de
Bemadete TomOmi Paris, na forma âoaixo.
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jirfei
com sede à PraÁa Sào Francisco de Assis, n* 1583. inscnit
16. nesie ato devidamente representado peto Prefeno
reRNANDO KUriN, em pteno exercício de seu mandato
residente e domiciliado neste Município de Planalto. £
Cédula de Identidade RG n® 3.031 944-3 e do CPF/MF
CONTRATADA; GRAClELA BêRNADETE TOMBINI
05.653 033/0001-54 com sede na Av Rio Grande do

^■anaito Estado do Paraná, neste ato representad
.  , CIELABERNADETE TOMBINI PARiS, Crasileira C
twn® 3 719 201 SSP/PR e do CPF n®. 026 798 9490
soledade, n® 372. Centro. Município de Planalto. Estado o
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO
O preseniecontrato tem por oOjeSo a aqüsiÁâo de mantimeríti
à âimentaÃão escolardos aíunce de educarão infantii/prè^
abaixo;

^ia

SO I

PÁiJ

af sd

íc

os

rrsM OUANT 1 UlItC oa^rro kM Ca PREÇO L14JT PRÊCO TOTAL

ai £00 UN Cara aevifit rrc/e* aa 2* Tiài AiO S.A3 1âO<Oü

02 roo K2 1 '.eo 2760.05

TOtil. <<«4,03

) Oficial dos Municípios
Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Anoll-E<A43DN®Q301 Página 72/171

naito e a Empresa Gracieiâ

a de direrto PúHico interno
no CNPJ n® 76 460 526/0001-
Municipal. senhor MARLON

e funÁ es. brasileiro, casado,
Itado do Paraná, portador da

n® 643.844.46Ô-34.
S. inscrita no CNPJ sob n®

ui. n® 937. Centro Município
por sua Administradora Sr*,
la. empresária, portadora do
residente e domiciliada Rua

) Paraná

 destinados exclusivamente
oia/cieche, conforme segue

Patãgraío único - integram e completam o presente Teimo
fins de direito, otmgando as partes em todos os seus term
editai PREGÀO PRESENCIAL N® 013/2013. juntamente c
da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR
Peiofomecimentodos objetos ora contratados, a CON TRA'
o valor total de RS 4.444,00 (cpjatro ml! e quatrocentos e
por diante denominado valor CONTRATUAL"
CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS E CONDIÇ' ES Di :
Parágrafo Pnmeiro: A entrega correspondente acs 0Dj<;
efetuada em parcelas, ou seja. confoime a necessidade d
Parágrafo Seoundo- Os objetos deverão ser entregues
PraÁa sâo Francisco de Assis n® 1583, Ceraro. Pianatto-
úteis. contados ^ós o recebimento da soiicrtaÁáode entr
CLÁUSULA QUARTA DA FORMA DE PAGAMENTO
Os oagamentcs serão efetuados em até 15 (quinze) diae

oresentaçâo da(s) respecirva(s) nota(s) flscai(is)
t^a^rafo Único
Os pagamentos decorrentes desta contrataÁão correrão.
do Mintsténo oa EducaÁâo/Fundo Nacional de Desenvoivtn
Wumcipio da Planalto (recurso de conira-partida). proveníÊ

."^T

.pí

apó

co

E pagaráàCON TRATADA
quarenta e qu^ro reais) daqui

ENTREGA
os acima mencionados será

i^te Município de Planalto.
Secretaria de EducaÁâo à

=®r, no prazo de 02 (dois) das
éga

Con* <9as«»*>* warráiic* CMtnâi>le OÉ rtcuito

1270 0T.12£12.3fl 1»1.20<í OIOaGOOOCOO

lao 07 1221IS61 120VS0*S o.ioa0®3iis

CLÁUSULA QUINTA DOS DIREITOS E RESPONSABILID L
Parágrafo Pnmeiro - Constituem direitos da CONTRATA
Ccotrato nas condÂ es avenÁ^as e da CONTRATADA
«orma e prazo convencionados
Parágrafo Segundo - Constituem obrigaÁ es da CONTRA
a)Efetuaro pagamaifo justado,
o)Dar à CONTRATADA as conaiÁ es necessárias à regula
Paiágrafo Terceiro- Constituem otJdgaA es da CONTRA"*
a)Pfestar o ícoiecimenio ra forma ajustada;
b)AiendSf aos encargos trabainistas. previdencíártcs. nsca
CÁ CONTRATADA é Obrigada a substituir, as suas expen
objetos do contrato esn que se venricarem defatos ou inco
d)Manter durante toda a execuÁâo do Contrao. em ccMnp
pore*a assumidas, todas as condições de nabilllação e qu
e)Apfesentar sempre que solicitado, durante a execuÁâo
comprovem estar cumpnodo a legisiaÁâo em vigor quanti
licitação em esjfeciaí encargos sociais, trabalhistas, pre

e
,T >1

5

72 de 171

\ ■

I^D D4ÜS OfisH Aiimâoe E
KSla PaJrfelCP-Btail AM19CPHfB»" .. e. ,1.

Contratual. j»ra todos os
fi . as condçSes expressas no
om seus anexos e a proposta

s a entr^a dos objetos e

nta dos recursos oriundos
ento da EducaÁSo-FN DE e do
ite das seguintes DOTAÇ' ES

DES DAS PARTES
iTE receber os ot^tos deste
perceber o valor ajustado na

"ANTE.

xecuÁâo do Contrato.
OA

 e ccmerciais decorrentes.
>as. no total ou em parte, dos

_ recões
if sibilictede com as obrigaÁ es

iiificaçãoexigidas na licitação.
30 Corarato. documentos que
às ObrigaÁ es assi/mdas na

idenciános. tnbutános. fiscais

iicamanu cem CvlAfiMa
M M<«ilO(alM

Sua»U de Perenida eeitritit et euieniadadi SMM
deounwta dHeei^vitui!«eSB0ev4e se tu.

e comerciais.
CLÁUSULA SEXTA DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
jirídlca. sem autonzaÁâo prévia, por escrito, da CONTRATANTE e arui ncia expressa
da Con^tarXe.
CLÁUSULA SÉTIMA DAS SAtJC ES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INAOIMPLEMENTO CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - A ccntratada quando ensejar o retadamento da execuÁâo do
certame, não maixiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÁâo do objeto, comportar-
se de modo intdõneo. fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o
direito prévio da citação e da ampla defesa ficará impedido de licitar e contratar com
a administraÁâo. pelo prazo de até 05 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos
determinartes da puniÁâo ou até que seja promovida a reabiiitaÁâo perante a própria
autondade que aplicou a penalidade
Parágrafo Segundo - Pela inexecuÁão total ou parcial do contrao e peo dcscumpnmento
das normas e legislaÁáo pertinentes à execuÁâo do ob^to contratual c^e acarrete a
rescisão do contrato ou instrumento equivalente o Município de Planais, poderá, ainda
garantida a prévia defesa aplicar à empresa contratada as sanÀ es previstas no art. 87
da Lei n®. 6.666/93. sendo que em caso de muita esta corresponderá a 10 (dez porcento)
sobre o valor do contrato.
ParágrafoTerceiro-AapiicaÁâoãassanÁ esadminístíativasnãoexciuiaresponsabiifzaÁâo
da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município de
Planalto
CLÁUSULA OITAVA DARESCISÃO
O presente Ccntrato poderá ser rescindido caso ocorram quasquer dos fatos eiencados
no art. 78 e seguintes da Lei n®. 8.666/93.
Parágrafo úmco -A CONTRATADA recoitiece os csteitos da CONTRATANTE, em caso
de rescisão aOninlstraiva prevista no art 77 da Lei n®. 6.666/93.
CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA
O prazo de vigi nela do presente contrao será aé 31/05/2013. podendo ser prorrogado
na forma da Lei
CLÁUSULA DÉCIMA DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
tegisíaÁão em vigor
CLÁUSULA DÉÜMAPRIMEIRA DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder peto cumprimento deste termo,
perante o Foro da Ccmaica de Capaiema-Pr Não obstante qualquer mudanÁa de
domicilio da CONTRATADA que. em razão disso, é obngada a maríer um representante
com plenos poderes para receber notificação, citação miciâ e outras meddas em direito
permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor.
com as testemunhas presentes no ato. a fim de que se produza feitos legais
Planalto-Pr.. 20 de fevereiro de 2013

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO N® 012/2013
PREOÃO PRESENCIAL N® 003/2013

DATA DA ASSiN ATU RA' 20 de fevereiro de 2013
CONTRATANTE. Municipio de Planalto
CONTRATADA; Equipiano Sistemas Ltda
OBJETO; ContrataÁão de empresa especidizada visando o licenciamento de uso de
sistema de informàica com linguagem inteligível por computador com finalidade de
realização de processos e fixições específicos da administração púoiica municipal,
objetivando atender as necessidades de gestão, comrole e eficténcias das ações
desenvolvictes peio Municipo de Planalto.
VALOR TOTAL RS 68 640.00 (sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta reais)
PRAZO DE EXECUCÂO 24 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2015
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 014/2013
PREOÃO PRESENCIAL N®004/2013

DATA DA ASSINATURA 05 de marÁ3 de 2013
CONTRATANTE- Murícipio de PianaitnfFundo Municipal de Saúde de Planalto
CONTRATADA; Auto PostoMombach Uda.
OBJETO: AqiístÁào de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para uso exclusivo da frota
de venculos deste Mumcípo de Planâto

ITEM QUAMT UNIC NOKEDCPROCUTO MíSCA j psecouniT FPECO TOTAL

01 20.000 LT GbLSCUMACOkUM leiar?» 1 2.SA QZOCOCi

TOTAL 1 f8£0C<»

VALOR TOTAL RS 56 800 00 (cincíjenia e oito mil e oitxentos)
PRAZO DE VIGÊNCIA. 30/06/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

Pira ecnauAar a aulanUtíâatí» do
tarimbo do rsmpo, /nfemis o

cOiUgo ao lado no alta. 1611960476 12/03/2QJ3.14:05


