TERMO DE REFERÊNCIA
1. ORGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria de Agricultura.
2. OBJETO
2.1. Contratação de empresa para implantação de sistema para efetuar controle da Produção
primária com interface entre o sistema do produtor rural da Secretaria da Fazenda e dos
documentos fiscais para atender às necessidades das Secretarias de Finanças e Agricultura,
conforme as especificações, quantitativos e obrigações contidas neste Termo de Referência.
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Enson Elemar Schabo e Willian Fernando Kegler.
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. A contratação se faz extremamente necessária, pois é através desse sistema que são
emitidas as notas fiscais para o produtor rural, abertura de cadastros de novos produtores,
bem como, vinculação dos dados junto a Secretaria da Fazenda, tornando as atividades de
compra e venda dos agricultores em suas propriedades totalmente legal e devidamente
tributadas.
4.2.O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido entre orçamentos
de empresas distintas. Também buscou-se para justificativa de objeto e preço o contrato
vigente até esse ano do pregão 66/2017 e licitação dos municípios de Missal e de Nova
Santa Rosa-PR.
5 DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
Item

Descrição

Unid.

Quant

Valor
Unit

Valor
Total

Meses

12

2.600,00

31.200,00

Implantação de sistemas para efetuar o controle da
Produção Primaria e dos Documentos Fiscais das
empresas (Indústria e Comércio) do município com
treinamento dos Funcionários e manutenção dos
sistemas:
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1) CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA COM
INTERFACE ENTRE O SPR (SISTEMA DO
PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DA FAZENDA)
POSSIBILITANDO:
- Agilidade no atendimento aos produtores;
- Agilidade na impressão das Notas Fiscais de Produtor
a serem entregues aos produtores, na impressão
deverão ser inseridas informações como por exemplo o
nome dos sócios e seu percentual de participação na
produção;
- Importação das Notas Fiscais de Entrada emitidas
pelas empresas compradoras da produção primária do
Município através de arquivo magnético/Importação
pelo arquivo XML das Notas Eletrônicas desde que
sejam disponibilizados pelas empresas;
- Importação de forma magnética dos Dados de
Estimativa/Produção do Município informados pelo

1

DERAL (Departamento de Economia Rural) para o
sistema de controle da produção primária
com a finalidade de levantar erros que possam
prejudicar o Município na composição do Índice de
Participação do Município;
- Lançamento dos documentos fiscais emitidos pelos
produtores de forma ágil e segura para posterior
prestação de contas no SPR através de interface no
momento mais oportuno;
- O Sistema deve possibilitar ao município, desde que
as informações sejam inseridas no mesmo, saber tudo
o que está sendo ou será produzido em cada
propriedade cadastrada, bem como a área plantada;
- O banco de dados deve ser compactado e enviado
diariamente pelo usuário do sistema, para um provedor
externo mantido pela contratada, possibilitando
recuperação das informações em caso de problemas
decorrentes como queda de energia elétrica, queima de
HD, furto do computador, etc;
-Emissão de relatórios:
a) Lista dos Produtores, devendo o mesmo dar
condição de escolha por tamanho da área ocupada,
forma de detenção (proprietário, arrendatário, meeiro,
espólio, parceiro, posseiro, usufrutuário, comodatário,
condomínio,
inventariante,
representante
ou
assentado), data do cadastro, ativos, baixados;
b) Ficha individual de Controle do Produtor, listando
todas as comercializações ou apenas as vendas,
conforme período informado pelo usuário;
c) Documentos emitidos por data de emissão ou
lançamento;
d) Lista por empresa adquirente dos Produtos Primários
do Município (Resumido e Detalhado);
e) Resumo dos Produtos comercializados por ordem de
valor ou alfabética;
f)
Para
montagem
do
Recurso
das
vendas/transferências de Produtor a Produtores não
inscritos na CAD-ICMS e Interestaduais a ser
encaminhados para Agência de Rendas/Receita
Estadual o qual será apropriado pelo Estado para
compor parte do valor adicionado do Município;
g) Comparativo de Produtos comercializados com
informações passadas pelo DERAL;
h) Análise via sistema dos valores apresentados na
EFD/DASN (valor total das compras de produtos
primários) listando as empresas que informaram valor
menor ou não informaram com base no controle das
Notas Fiscais de Produtor ou Notas Fiscais de Entrada
emitidas pelas empresas que adquiram produção
primária do Município.
Obs.: No caso do Município precisar de algum relatório
que o sistema não disponibilize o mesmo deverá ser
implementado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
após a solicitação por escrito.

2) CONTROLE DOS DOCUMENTOS FISCAIS
(EFD/VA, PGDAS-D, DEFIS) POSSIBILITANDO:
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- Importação dos dados dos Documentos Fiscais do
Município (Indústria e Comércio), valores apropriados
(Entrada X Saída) ou Receita Bruta;
- Identificação por empresa se tipo Normal ou Simples,
informações do contador responsável como nome,
telefone, CRC;
- Elaboração de Petição à Secretaria de Estado das
Finanças do Paraná, de acordo com as exigências
legais vigentes, para ser encaminhada pela contratante;
- Emissão de Relatórios:
a) Relação de empresas por Contador;
b) Relação de empresas por ordem de Valor
Adicionado, Razão Social ou Inscrição, com opção de
escolha por tipo de regime Normal, Simples ou todas;
c) Relação de empresas cujos documentos foram:
recebidos, não recebidos ou todas, por tipo de regime
(Normal, Simples ou todas).
Obs.: No caso do Município precisar de algum relatório
que o sistema não disponibilize o mesmo deverá ser
implementado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
após a solicitação por escrito.
TOTAL

31.200,00

5.1 O valor estimado para a contratação é de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).
6. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados conforme discriminado abaixo:
 A empresa contratada deverá dispor de profissional qualificado para executar os
serviços de Manutenção de Sistema de Informática para o Banco de Dados.
 Ocorrerá por conta exclusiva da empresa Contratada as despesas de deslocamento
dos seus funcionários ao local da manutenção de sistemas de Informática.
 Os serviços descritos no termo terão que ser disponibilizados e realizados no prazo e
tempo estipulado conforme a necessidade da contratante.
 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses.
7. IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e
informações em uso são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização
dos mesmos pelo Município. Ao final dos serviços de implantação, o órgão licitante fará
testes visando a validação dos dados convertidos como condição essencial à liquidação de
tais serviços, sem prejuízo da aplicação de penalidades em caso de identificação futura e
erros e incorreções.
8. CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS
Esta etapa compreende o treinamento destinado à capacitação dos usuários para
utilização das diversas funcionalidades do sistema contratado. A empresa fornecedora do
sistema ministrará o treinamento no local a ser indicado pela Contratante.
9. SUPORTE TÉCNICO
Suporte técnico durante a fase de implantação do objeto.
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Após a implantação, o suporte técnico será prestado conforme a demanda
relacionada à execução do contrato.
O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por técnico apto a
prover o devido suporte ao sistema, com o objetivo de:
 Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do sistema;
 Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de
operação, queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup
adequado para satisfazer as necessidades de segurança;
 Elaboração de quaisquer atividades técnica relacionadas à utilização do sistema após
a implantação e utilização do mesmo;
 Será aceito suporte ao sistema licitado via acesso remoto mediante autorização
prévia, sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança das
informações, devendo ser garantido atendimento para pedidos de suporte no horário
de expediente, de segunda a sexta feira.
10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
A execução dos serviços de implantação do sistema e treinamento dos
funcionários, será iniciada em 5 (cinco) dias, após assinatura do contrato, a contratada terá o
prazo de mais 5 (cinco) dias a contar da data de início do serviços para finalização dos
mesmos. Podendo a contratante solicitar à contratada novos treinamentos ou
esclarecimentos para funcionários se assim necessitar.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
A empresa vencedora do certame deverá implantar o serviço e executar o treinamento,
após solicitação da Secretaria solicitante, no endereço fornecido pela mesma.
A solicitação mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:
a) Secretaria Municipal solicitante;
b) Definição dos itens a serem adquiridos;
c) Data e local da entrega;
d)Assinatura da Secretaria responsável.
Demais atos pertinentes à execução das entregas serão exigidas no edital e
juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá passar por
aprovação do setor jurídico desta municipalidade.
As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos
serviços prestados, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no
Departamento de Compras do Município ou ainda, na própria Secretaria Solicitante, permitindo
a fiscalização de órgão interno e externos.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação da presente solicitação.
12. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a realização do serviço, com
apresentação da respectiva nota fiscal.
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13. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HOMOLOGAÇÃO
A critério deste Município, será solicitado da empresa licitante vencedora do certame
no prazo de até 10 (dez) dias a realização de demonstração do sistema ofertado para os
servidores municipais designados pela Secretaria Municipal solicitante, a fim de verificar se o
mesmo atende às exigências técnicas deste Termo de Referência, ocasião em que os
funcionários da empresa deverão demonstrar todas as peculiaridades e funcionalidades do
sistema, tirando dúvidas se necessário.
A demonstração poderá ser acompanhada pelas demais licitantes se for solicitado
pelos mesmos, ocasião em que a Prefeitura informará o dia, hora e local da realização da
mesma.
14. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo
Secretário de Finanças desta municipalidade, Enson Elemar Schabo.
A fiscalização de que trata este item não excluí nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.
15. TABELA COMPARATIVA DE VALORES
1: PREGÃO 066/2017 – Planalto-PR
2: G. L. Assessoria Técnica Administrativa Ltda
3: Infocriativa – Comércio de Impressos e Serviços Ltda.
4: Município de Missal PE 169-2021
5: Município de Nova Santa Rosa PE 31-2021
Item Quant. Planalto G. L.
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Master
Informática

12
2.000,00 2.600,00 2.875,00
meses

Infocriativa Munic.
de
Missal
3.000,00
3.550,00

Munic. de
Nova Santa
Rosa
4.155,00

Planalto - PR, 18 de janeiro de 2022.

Enson Elemar Schabo
Secretário de Finanças

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal
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