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ANEXO VII

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022.

Por este instrumento particular de Procuração, a Equiplano Sistemas Ltda., CNPJ n°
76.030.717/0001-48, Inscrição estadual ISENTA, com sede à rua Santo Campagnolo 1200, Sala
202, Toledo, Paraná, neste ato representada pelo seu Gerente de Negócios o Sr. João Luiz de
Macedo Júnior RG 5.406.041-6 SSP/PR,CPF 857.230.619-68, brasileiro, casado, residente à Rua
Jovino do Rosário 1790, Apartamento 802 Torre 2, Curitiba, Paraná, nomeia e constitui seu
bastante Procurador o Sr. Gustavo de Oliveira Cruz, RG MGl 1.129.687 SSP/MG, CPF

013.764.716-63, brasileiro. Casado, consultor de negócios, residente à rua Nicolau Scheffer 87,
Curitiba, Paraná, a quem conferimos amplos poderes para representar a Equiplano Sistemas Ltda.
perante a Prefeitura Municipal de Planalto no que se referir ao presente, com poderes para tomar
qualquer decisão durante todas as fases Da TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022, inclusive

apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, os envelopes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 01) PROPOSTA
TÉCNICA (N° 02) e PROPOSTA DE PREÇO (N'' 03) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s)etapa(s)de lances, desistir verbalmente de formular lances ou
ofertas na(s)etapa(s)de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão,

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PRESIDENTE,enfim, praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Toledo 22 de julho de 2022

VqJ

João Luiz dedviacedo Jui

Gerente(d^egoci(
RG: 5.406.041-6 SSP/PR
CPF: 857.230.619-68

76.030.717/0001-48
EQUIPLANO SiSTEMÃS LTDA
R Sai>lo Campagnolo, 12C0• Sala 202 - Vila indusinal
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TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202,Toledo/PR - CEP 85.905-030
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27^ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

ARNOLDO BOHACZUK,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, contabilista, nascido em 26/07/1954, residente e domiciliado na Rua Aristides

Teixeira, 72 - Apto 101 - Centro Cívico - Curitiba - PR - Cep. 80.530-110, portador da
Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 1,265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017 e portador
do C.P.F. sob n°. 193.171.749-49 e;

JOSE TARCÍSIO VIERO,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado na Rua Carlos
Garibaldi Biazetto, 251 - Casa 07 - Boa Vista - Curitiba - PR - Cep. 82.560-400, portador
da Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 3.458.406-0 II/PR, expedida em 09/01/2017 e

portador do C.P.F. sob n°. 162.325,500-72.
Únicos sócios 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 na Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - PR - 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, registrada sob o NIRE n°.
41205157452, com 26"^ Alteração Contratual arquivada sob o rf. 20200845403, registrado
em 18/02/2020; resolvem, de comum acordo, alterar o contrato social, mediante as

disposições estabelecidas nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA SEDE
or este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o endereço da matriz que era
na Rua Emesto Piazzetta, 202 - Bacacheri- Curitiba - PR - Cep. 82.510-350, passa a ser, na
Rua Santo Campagnolo, 1.200- Centro - Sala 202 - Toledo - PR - Cep. 85.905-030.

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o objeto social para:
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,

/
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congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA FILIAL
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o endereço da filial que era
na Rua Santo Campagnolo, 1.200 - Centro - Toledo - PR - Cep. 85.905-030, passa a ser, na
Rua Ernesto Piazzetta, 194 - Loja 02 - Condomínio Paraná - Bacacheri - Curitiba - PR Cep. 82.510-350.

^LÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL DA FILIAL
.'or este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o objeto social da filial para:
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.091/00); Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem
na Internet (CNAE 63.11-9/00); 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) e; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÁUSULA QUINTA - Tendo em vista a presente alteração, os sócios decidem aprovar o
texto abaixo que reflete a consolidação do Contrato Social, revogando quaisquer dispositivos
anteriores que conflitem com o ora aprovado:

^

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

ARNOLDO BOHACZUK,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, contabilista, nascido em 26/07/1954, residente e domiciliado na Rua Aristides

Teixeira, 72 - Apto 101 - Centro Cívico - Curitiba - PR - Cep. 80.530-110, portador da
Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017 e portador
do C.P.F. sob n°. 193.171.749-49 e;

JOSÉ TARCÍSIO VIERO,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado na Rua Carlos
Garibaldi Biazetto, 251 - Casa 07 - Boa Vista - Curitiba - PR - Cep. 82.560-400, portador
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da Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 3.458.406-0 II/PR, expedida em 09/01/2017 e
portador do C.P.F. sob n°. 162.325.500-72.

Únicos sócios 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 na Rua Santo Campagnolo, 1.200- Centro - Sala 202 - Toledo - PR - Cep.
85.905-030, com contrato social registrado e arquivado na JUNTA COMERCIAL DE

PARANÁ,sob o n° 179.827, por despacho em sessão de 02/08/1974, registrada sob o NIRE
n". 41205157452,com 26^ Alteração Contratual arquivada sob o n°. 20200845403, registrado

^m 18/02/2020; firmam o contrato social consolidado mediante as seguintes cláusulas e
wondições:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL,SEDE,FILIAIS, OBJETO SOCIAL,INÍCIO,
PRAZO E DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a Denominação Social de EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA, e nome Fantasia de EQUIPLANO SISTEMAS, da qual os
administradores usarão 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)
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Santo

"^'ampagnolo, 1.200 - Centro - Sala 202 - Toledo - PR - Cep. 85.905-030, podendo abrir e
fechar filiais em quaisquer pontos do território nacional.(Art. 997,II, CC/2002)

Parágrafo Único: A sociedade mantém uma filial estabelecida na Rua Ernesto Piazzetta,
194 - Loja 02 - Condomínio Paraná - Bacacheri - Curitiba - PR - Cep. 82.510-350, com
objeto social: 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 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) e; Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objetos sociais: Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 62.03-1/00);

Q5^
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Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE
62.02-3/00); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda(CNAE 62.015/00); 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) e; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

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)
DO CAPITAL SOCIAL,COTAS,COTISTAS E RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, e fica
distribuído aos sócios da seguinte forma:
QUOTAS

%

VALOR EM R$

ARNOLDO BOHACZUK

168.000

42

168.000,00

.OSÉ TARCÍSIO VIERO

232.000

58

232.000,00

TOTAL

400.000

100

400.000,00

SOCIOS

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, CC/2002).

DO EXERCÍCIO SOCIAL,BALANÇO,DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO E
PREJUÍZOS
CLÁUSULA SEXTA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico. Do resultado do
Página 4/8
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exercício serão deduzidos, antes de qualquer distribuição, os prejuízos acumulados. O lucro
líquido remanescente terá a destinação que lhe for dada por deliberação dos sócios quotistas,
podendo ocorrer em proporção diversa da participação no capital social, desde que
estabelecido em Reimião de Sócios, aprovado por unanimidade.(Art. 1.065, CC/2002).
f

CLAUSULA OITAVA; A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais
em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias
poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a título de antecipação de lucros.

XLÁUSULA NONA: Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os
.íócios deliberarão sobre as contas de lucros líquidos apurados, e designarão os
administradores quando for o caso.(Art. 1.071 e 1.072,§ 2® e Art. 1.078, CC/2002).
f

f

CLAUSULA DÉCIMA; Os prejuízos que eventualmente se verificarem serão mantidos em
conta especial para amortização em exercícios subseqüentes.

DA ADMINISTRAÇÃO,REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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
revaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou à propriedade,(art. 1.011,§ 1®, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios
ARNOLDO BOHACZUK e JOSÉ TARCÍSIO

VIERO, aos quais cabem,

individualmente, o uso do nome empresarial e a sua representação ativa e passiva,judicial e
extrajudicial, com toda amplitude de poderes para a prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao
quadro societário, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos sócios, nos termos do art.
1.061 da Lei n° 10.406/2002.
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Parágrafo Segundo: Serão plenamente válidos os atos em que estiver a sociedade
representada por qualquer um dos administradores, salvo quando da oneração ou alienação
de veículos ou bens imóveis da sociedade, bem como a contratação de obrigações financeiras
cujo valor seja superior a 60% (sessenta por cento) do capital social, oportunidade em que
deverá estar representada por 2/3 (dois terços) dos sócios.

Parágrafo Terceiro: Os administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia
de seus atos.

^CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Todas as deliberações societárias, ainda que
.mpliquem alteração do Capital Social, dos Objetivos Sociais, transformação da sociedade
em Sociedade Anônima, e demais cláusulas do presente Contrato Social, poderão ser
tomadas por 2/3 (dois terços) do Capital Social.
W

f

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Aos administradores serão devidos a partir da data em
que a sociedade iniciar as suas atividades operacionais, uma remuneração, a título de PróLabore, a ser determinada de comum acordo, em reunião ou assembléia dos sócios.

DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL,RETIRADA E MORTE
DE SÓCIOS,E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA: No aumento ou redução do Capital Social será
bedecida a proporção de cada um dos sócios no Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado,
em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a aquisição, se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art.
1.056, Art. 1.057, CC/2002)

Parágrafo Primeiro: Se assim deliberado, a sociedade tem a preferência na aquisição das
quotas do sócio retirante.
Parágrafo Segundo: Se mais de um sócio exercer o direito de preferência, as quotas a venda
serão rateadas entre si, observando-se a proporção de cada um deles no Capital Social.
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Parágrafo 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 preferência que lhes é assegurado, o sócio poderá transferir as suas quotas a
terceiros, desde que o faça nas mesmas condições propostas.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A aquisição das quotas do sócio retirante, ou dos
sucessores do sócio, pela sociedade, far-se-á com a utilização de fundos disponíveis e sem
prejuízo do Capital Social.
F

F

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá
notificar formalmente a sociedade e os demais sócios com antecedência de 60 (sessenta)
dias.

Parágrafo Primeiro: Não havendo acordo entre os interessados, os haveres do sócio que se
retira serão apurados por meio de liquidação das respectivas quotas, e serão pagos com base
no valor de mercado da sociedade, o qual será obtido por avaliação técnica elaborada por
perito ou avaliador especializado, contratado pela sociedade.
Parágrafo Segundo: O pagamento do valor apurado correspondente às respectivas quotas
será efetuado em 120(cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pelo IGP-M

(índice Geral de Preços - Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), desde a data
da avaliação até o efetivo pagamento, vencendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após o

.rquivamento da alteração de contrato social na Junta Comercial que formalize a retirada do
sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA:Em caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade não
será dissolvida, continuando com o(s) sócio(s) remanescente(s), podendo os herdeiros ou
sucessores virem a compor o quadro societário, se assim desejarem, e desde que haja a
concordância expressa da integralidade dos sócios remanescentes.

Parágrafo Único: Não havendo o ingresso dos herdeiros ou sucessores, a sociedade se
resolverá perante o sócio falecido, caso em que os haveres serão apurados e pagos aos

herdeiros ou sucessores da mesma forma que o determinado na CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA e seus parágrafos, sendo que a primeira parcela vencerá 30 (trinta) dias após a
apresentação à sociedade de autorização judicial e arquivamento da alteração de contrato
social na Junta Comercial que permita/homologue a formalização integral da operação.

p
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CLÃUSULA 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, á

^ata da dissolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O sócio que deixar a sociedade abre mão,
completamente, de qualquer direito autoral por software, métodos, processos, documentos ou
qualquer outro que possa existir, independente de autoria ou co-autoria.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, PR, com

renúncia de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os casos omissos e as eventuais
questões advindas do presente Contrato Social.

Assim, por estarem assim justos e contratados, cientes do teor e alcance das cláusulas e
condições acima, assinam o presente instrumento em 1 (uma)via, e se obrigam fielmente por
si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.
Toledo, 10 de setembro de 2020.
ARNOLDO BOHACZUK

Sócio-administrador- Assinatura via eCPF

JOSÉ TARCÍSIO VIERO
Sócio-administrador- Assinatura via eCPF

Advogado:

/•f

Página 8/8

rG92

2T ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

^

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

WILSON REDONDO AVILA
OAB/PR: 50.618 - Assinatura via eCPF
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S)ASSINANTE(S)
GPF

Nome

16232550072

JOSE TARCÍSIO VIERO

19317174949

ARNOLDO BOHACZUK

27832902949

WILSON REDONDO AVILA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2020 11:19 SOB N® 20205376975.
PROTOCOLO: 205376975 DE 17/09/2020 08:25.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004460421. NIRE: 41205157452.
EQUIPLAMO SISTEMAS LTDA
JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/09/2020

ç/

www.ençresafacil.pr.gov.br
A validade desce documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos
informando seus respectivos códigos de verificação.

pectivos portais.
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TABELIÃ E OFICIAL DESIGNAD>

AVENIDA PARANÁ. 1330 - FONE/FAX: (41) 3071-7000

LIVRON®0686

FOLHAS: N°018

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ; EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA - A FAVOR DE: JOÃO LUIZ DE
MACEDO JÚNIOR,COMO ABAIXO SE DECLARA:

9 e

^ e
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SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração

jvireni que aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (21/10/2021).
neste Distrito do Bacacheri, Município e Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná,

neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Autorizada, compareceu como Outorgante:
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA,pessoa jurídica de direito privado com sede e foro, à Rua
Santo Campagnolo, n° 1200, sala 202, Vila Industrial, na cidade de Toledo, Estado do Paraná CEP 85.905-030, inscrita no CNPJ. sob o número 76.030.717/0001-48, e filial à Rua Ernesto
Piazzetta, n° 194, Loja 02, Condomínio Paraná, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná - CEP
82.510-350, inscrita no C.N.P.J. sob o número 76.030,717/0002-29; neste ato devidamente

representada por seu sócio administrador: JOSÉ TARCÍSIO VIERO,brasileiro, que declarou

8-

1
21

a
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ser casado, empresário, portador da Cédula de Identidade - RG n° 3.458.406-0-SESP/PR,
inscrito no CPF/MF sob n.° 162.325.500-72, residente e domiciliado à Rua Carlos Garibaldi
Biazeto, n° 251, casa 07, nesta Capital, nos termos da sua 2T (Vigésima Sétima) alteração do
contrato social consolidada devidamente arquivados na JUCEPAR (Junta Comercial do
Paraná) sob n°. 20205376975, em data de 17/09/2020 e, 20/09/2020. Dados estes retificados

através da certidão simplificada apresentada, emitida em 01/10/2021; que de cujos documentos
que me foram apresentados, ficani cópias arquivadas neste Serviço Notarial. A presente,

li
a

ft
.
o

identificada como a própria, por mim, Escrevente da Tabeliã que esta subscreve, á vista dos
documentos que me foram apresentados e de plena capacidade jurídica reconheço, do que dou
fé. Então, pela outorgante, na forma que vem representada, me foi dito que, por este público

instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: JOÃO LUIZ DE MACEDO
JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade n°
5.406.041-6/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 857.230.619-68, residente e domiciliado à

Rua Jovino do Rosário, n" 1790, apartamento 802, torre 02, nesta Capital; ao qual confere
poderes amplos, gerais e ilimitados para o fim especial de assinar propostas, orçamentos,
cotações, contratos e aditivos contratuais, promover a participação da outorgante em licitações
públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer
"^CARTORIO
TENTIC
AcnM
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fOes, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços,
descontos, prestar caução, levantá-las, receber ás importâncias caucionadas ou
as, transigir, e praticar enfim, todos os demais atos necessários ao cabal e fiel
iho do presente mandato, inclusive substabelecer a outrem,com ou sem reserva de
do que tudo, ela Outorgante dará por bom, firme e valioso. Redigida e lavrada
mintta apresentada, que por cujo teor o outorgante se responsabiliza, ciente de que
reclamação posterior no tocante ao conteúdo desta será considerada improcedente. A
itor^ e declara, na forma que vem representada estar ciente pela leitura do Artigo 661 do
Código Civil Brasileiro. Recolhido a taxa no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento)
devido ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - Funrejus - conforme preceitua a Lei
n° 18.415/2014, de 29/12/2014. E, de como assim o disseram, do que dou fé, lhes lavrei este

público instrumento por me ser pedido e distribuído, que depois de lido e achado em tudo

conforme, aceitam, outorgam e assinam a tudo presentes, dispensando a presença das
testemunhas instrumentárias a este ato, conforme preceitua o (Provimento n° 286/2018) do

<]> 3 o o
O
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AVENIDA PARANÁ, 1330 - FONE/FAX: (41) 3071-7000
LIVRO N° 0686

FOLHA

N° 019

Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado. Procuração devidamente
Protocolada sob n° 04012/2021 na data 21/10/2021 Eu. ELZITA APARECIDA VELOZO,
AUXILIAR, a digitei. Eu, ELISANGELA DIAS FLORENCIO DE OLIVEIRA, Tabeliã a
subscrevi, (a.a.) JOSE TARCÍSIO VIERO //NADA
conforme ao seu original ao qual me reporto e dou

APARECIDA VELOZO. AUXILIAR, a digitei. Eu

a em seguida. Está

l

DESIGNADA, a conferi e assino em público e raso\

1 1i

ELZITA

TABELIÃ
tãs'VRCT 384,62 - R$ 83,46

FUNDEP- R$ 4,17).

Curitiba, 2Í de outubro de 2021.

Em TestVJMdO

da verdade.

(lxá?0\k>FUNARPEN - SELO DIGITAL KeE411X.aeqtn.3qezN-IP8nn.4zltj
Valide esse selo em

seio.funarpen.com.br

TabeBonato de

■

www.bacellar.not.br
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/0001-16

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

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
U>allO

MUNICÍPIO OE

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

Eu, Cezar Augusto Soares, portador do CPF
066.452.549-03, membro da CPL
conforme Portaria nS 122/2022, venho por meio deste DECLARAR, conforme solicitação da
empresa EQUIPLANO SISTEMAS LIDA, inscrita no CNPJ
76.030.717/0001-48, que a mesma
encontra-se cadastrada em nosso sistema, com o cadastro ns 115-5, datado de 13/01/2005.
Esta certidão tem validade de 30(trinta) dias a contar da data da emissão.
Por ser expressão da verdade o que acima consta, passo assinado a presente
declaração.

Planalto - PR,10 de agosto de 2022.

CEZAR AUGUSTO

Assinado de forma digital por

SOARES:0664525490
^

Dados: 2022.08.10 10:07:20 -03'00'

CEZAR AUGUSTO SOARES

Membro da CPL Cfe Portaria nS 122/2022

f
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NIRE 41205157452

ARNOLDO BOHACZUK,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, contabilista, nascido em 26/07/1954, residente e domiciliado na Rua Aristides
Teixeira, 72 - Apto 101 - Centro Cívico - Curitiba - PR - Cep. 80.530-110, portador da
Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017 e portador
do C.P.F. sob n°. 193.171.749-49 e;

JOSÉ TARCÍSIO VIERO,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado na Rua Carlos
Garibaldi Biazetto, 251 - Casa 07 - Boa Vista - Curitiba - PR - Cep. 82.560-400, portador

^a Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 3.458.406-0 II/PR, expedida em 09/01/2017 e
portador do C.P.F. sob n°. 162.325.500-72.

Únicos sócios 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 na Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - PR - 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, registrada sob o NIRE rf.
41205157452, com 26^ Alteração Contratual arquivada sob o n°. 20200845403, registrado
em 18/02/2020; resolvem, de comum acordo, alterar o contrato social, mediante as
disposições estabelecidas nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA SEDE
'or este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o endereço da matriz que era
na Rua Emesto Piazzetta, 202 - Bacacheri- Curitiba -PR - Cep. 82.510-350, passa a ser, na
Rua Santo Campagnolo, 1.200- Centro - Sala 202 - Toledo - PR - Cep. 85.905-030.

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o objeto social para:

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,

cf
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congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA FILIAL
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o endereço da filial que era

na Rua Santo Campagnolo, 1.200 - Centro - Toledo - PR - Cep. 85.905-030, passa a ser, na
Rua Ernesto Piazzetta, 194 - Loja 02 - Condomínio Paraná - Bacacheri - Curitiba - PR Cep. 82.510-350.

^LÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL DA FILIAL
.'or este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o objeto social da filial para:

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.091/00); Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem
na intemet (CNAE 63.11-9/00); 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) e; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÁUSULA QUINTA - Tendo em vista a presente alteração, os sócios decidem aprovar o
texto abaixo que reflete a consolidação do Contrato Social, revogando quaisquer dispositivos
anteriores que conflitem com o ora aprovado:
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

ARNOLDO BOHACZUK,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, contabilista, nascido em 26/07/1954, residente e domiciliado na Rua Aristides

Teixeira, 72 - Apto 101 - Centro Cívico - Curitiba - PR - Cep. 80.530-110, portador da
Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017 e portador
doC.P.F. sobn°. 193.171.749-49 e;

JOSÉ TARCÍSIO VIERO,brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial
de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado na Rua Carlos
Garibaldi Biazetto, 251 - Casa 07 - Boa Vista - Curitiba - PR - Cep. 82.560-400, portador

çf"
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da Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 3.458.406-0 II/PR» expedida em 09/01/2017 e
portador do C.P.F. sob n°. 162.325.500-72.

Únicos sócios 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 na Rua Santo Campagnolo, 1.200- Centro - Sala 202 - Toledo - PR - Cep.
85.905-030, com contrato social registrado e arquivado na JUNTA COMERCIAL DE

PARANÁ,sob o n'' 179.827, por despacho em sessão de 02/08/1974, registrada sob o NIRE
rf. 41205157452, com 26^ Alteração Contratual arquivada sob o n°. 20200845403, registrado

^m 18/02/2020; firmam o contrato social consolidado mediante as seguintes cláusulas e
wondições:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL,SEDE,FILIAIS, OBJETO SOCIAL,INÍCIO,
PRAZO E DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a Denominação Social de EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA, e nome Fantasia de EQUIPLANO SISTEMAS, da qual os

administradores usarão somente em negócios estritamente ligados ao Objetivo Social,
ficando proibidos de prestarem avais, fianças e outros beneficios gratuitos por natureza.
(Art. 997,II, CC/2002)
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Santo

"^^ampagnolo, 1.200 - Centro - Sala 202 - Toledo - PR - Cep. 85.905-030, podendo abrir e
fechar filiais em quaisquer pontos do território nacional.(Art. 997,II, CC/2002)

Parágrafo Único: A sociedade mantém uma filial estabelecida na Rua Ernesto Piazzetta,
194 - Loja 02 - Condomínio Paraná - Bacacheri - Curitiba - PR - Cep. 82.510-350, com
objeto social: 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 em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica especifica (CNAE 70.20-4/00); Serviços de
organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objetos sociais: Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 62.03-1/00);

ç/
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Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE
62.02-3/00); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda(CNAE 62.015/00); 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) e; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo(CNAE 82.11-3/00).

CLÃUSULA QUARTA: A sociedade iniciou as suas atividades em 01/07/1974 e tem prazo
de duração por tempo indeterminado.(Art. 997,II, CC/2002)
DO CAPITAL SOCIAL,COTAS,COTISTAS E RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA OUINTA: O capital social é de R$ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, e fica
distribuído aos sócios da seguinte forma:
QUOTAS

%

VALOR EM R$

^RNOLDO BOHACZUK

168.000

42

168.000,00

.OSÉ TARCÍSIO VIERO

232.000

58

232.000,00

TOTAL

400.000

100

400.000,00

SOCIOS

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social(Art. 1052, CC/2002).

DO EXERCÍCIO SOCIAL,BALANÇO,DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO E
PREJUÍZOS

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico. Do resultado do

/
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exercício serào deduzidos, antes de qualquer distribuição, os prejuízos acumulados. O lucro
líquido remanescente terá a destinaçao que lhe for dada por deliberação dos sócios quotistas,
podendo ocorrer em proporção diversa da participação no capital social, desde que
estabelecido em Reunião de Sócios, aprovado por unanimidade.(Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais
em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias
poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a titulo de antecipação de lucros.

CLÁUSULA NONA: Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas de lucros líquidos apurados, e designarão os
administradores quando for o caso.(Art. 1.071 e 1.072,§ 2" e Art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: Os prejuízos que eventualmente se verificarem serão mantidos em
conta especial para amortização em exercícios subseqüentes.

DA ADMINISTRAÇÃO,REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou à propriedade,(art. 1.011,§ 1®, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios
ARNOLDO BOHACZUK e JOSÉ TARCÍSIO VIERO, aos quais cabem,
individualmente, o uso do nome empresarial e a sua representação ativa e passiva,judicial e
extrajudicial, com toda amplitude de poderes para a prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao
quadro societário, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos sócios, nos termos do art.
1.061 da Lei n° 10.406/2002.
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Parágrafo Segundo: Serão plenamente válidos os atos em que estiver a sociedade
representada por qualquer um dos administradores, salvo quando da oneração ou alienação
de veículos ou bens imóveis da sociedade, bem como a contratação de obrigações financeiras
cujo valor seja superior a 60% (sessenta por cento) do capital social, oportunidade em que
deverá estar representada por 2/3 (dois terços) dos sócios.

Parágrafo Terceiro: Os administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia
de seus atos.

^CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Todas as deliberações societárias, ainda que
impliquem alteração do Capital Social, dos Objetivos Sociais, transformação da sociedade
em Sociedade Anônima, e demais cláusulas do presente Contrato Social, poderão ser
tomadas por 2/3 (dois terços) do Capital Social.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Aos administradores serão devidos a partir da data em
que a sociedade iniciar as suas atividades operacionais, uma remuneração, a título de PróLabore, a ser determinada de comum acordo, em reunião ou assembléia dos sócios.

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 será
ibedecida a proporção de cada um dos sócios no Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado,
em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a aquisição, se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art.
1.056, Art. 1.057, CC/2002)

Parágrafo Primeiro: Se assim deliberado, a sociedade tem a preferência na aquisição das
quotas do sócio retirante.
Parágrafo Segundo: Se mais de um sócio exercer o direito de preferência, as quotas a venda
serão rateadas entre si, observando-se a proporção de cada um deles no Capital Social.
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

Parágrafo 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 preferência que lhes é assegurado, o sócio poderá transferir as suas quotas a
terceiros, desde que o faça nas mesmas condições propostas.

CLÃUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A aquisição das quotas do sócio retirante, ou dos
sucessores do sócio, pela sociedade, far-se-á com a utilização de fundos disponíveis e sem
prejuízo do Capital Social.

^CLÃUSULA DÉCIMA OITAVA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá
notificar formalmente a sociedade e os demais sócios com antecedência de 60 (sessenta)
dias.

Parágrafo Primeiro: Não havendo acordo entre os interessados, os haveres do sócio que se
retira serão apurados por meio de liquidação das respectivas quotas, e serão pagos com base
no valor de mercado da sociedade, o qual será obtido por avaliação técnica elaborada por
perito ou avaliador espeeializado, contratado pela sociedade.
Parágrafo Segundo: O pagamento do valor apurado correspondente às respectivas quotas
será efetuado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pelo IGP-M

(índice Geral de Preços - Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), desde a data
da avaliação até o efetivo pagamento, vencendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após o
nquivamento da alteração de contrato social na Junta Comercial que formalize a retirada do
sócio.

CLÃUSULA DÉCIMA NONA:Em caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade não
será dissolvida, continuando com o(s) sócio(s) remanescente(s), podendo os herdeiros ou
sucessores virem a compor o quadro societário, se assim desejarem, e desde que haja a
concordância expressa da integralidade dos sócios remanescentes.

Parágrafo Único: Não havendo o ingresso dos herdeiros ou sucessores, a sociedade se
resolverá perante o sócio falecido, caso em que os haveres serão apurados e pagos aos

herdeiros ou sucessores da mesma forma que o determinado na CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA e seus parágrafos, sendo que a primeira parcela vencerá 30 (trinta) dias após a
apresentação à sociedade de autorização judicial e arquivamento da alteração de contrato
social na Junta Comercial que permita/homologue a formalização integral da operação.

c/
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

CLÁUSULA 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

^ata da dissolução, verificada em balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O sócio que deixar a sociedade abre mão,
completamente, de qualquer direito autoral por software, métodos, processos, documentos ou
qualquer outro que possa existir, independente de autoria ou co-autoria.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, PR, com
renúncia de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os casos omissos e as eventuais
questões advindas do presente Contrato Social.
Assim, por estarem assim justos e contratados, cientes do teor e alcance das cláusulas e
condições acima, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via, e se obrigam fielmente por
si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.
Toledo, 10 de setembro de 2020.
ARNOLDO BOHACZUK

Sócio-administrador- Assinatura via eCPF

JOSÉ TARCÍSIO VIERO
Sócio-administrador- Assinatura via eCPF

Advogado:

c/
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48
NIRE 41205157452

WILSON REDONDO AVILA

OAB/PR: 50.618 - Assinatura via eCPF

// X $

&

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Página 10 de 10

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S)ASSINANTE(S)
Nome

CPF
16232550072

JOSE TARCÍSIO VIERO

19317174949

ARNOLDO BOHACZUK

27832902949

WILSON REDONDO AVILA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2020 11:19 SOB N® 20205376975.
PROTOCOLO: 205376975 DE 17/09/2020 00:25.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO; 12004460421. NIRE; 41205157452.
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
JUNTA COMERCIAL
OO PARANA
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/09/2020
www.ewpresafacil.pr.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade
informando seus respectivos códigos de verificação.

civos portais,

município de toledo
ESTADO DO PARANA
76.205.806/0001-88
RUA RAIMUNDO LEONARDI,1586 ■ CENTRO - TOLEDO ■ PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n" 992720
O Município de Toledo, conforme protocolo n° 37708/2020 de 23/09/2020 concede alvará de licença para localização
a:

Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
CNPJ/CPF: 76.030.717/0001-48

Localização: R SANTO CAMPAGNOLO, 1200 - VILA INDUSTRIAL CEP: 85905030 Toledo - PR
Atividades

6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nâo-customizáveis.

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet.
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas dc computador sob encomenda.
V

7020-4/00 - Atividades dc consultoria cm gestão empresarial, cxccto consultoria técnica específica.
8211-3/00 - Serviços combinados dc escritório c apoio administrativo.

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.

6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.

Horário de funcionamento: Comercial

Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00
Emitido em 29/10/2021

Válido até 20/10/2022

Vistorias
Data

>-^/09/2020

Natureza

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA

FUNCIONAMENTO

Laudo

Validade

DLSF 0623/2020

28/09/2022

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual.
As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações
nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o

contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
IMPORTANTE: Eviie multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente,

você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.
Alvará emitido pela Internet em 29/10/2021.

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br
Codigo de autencldade 5ZTJ43Q3X244XH4RBT
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

76.030.717/0001-48

DATA DE ABERTURA

25/07/1974

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

EQUIPLANO SISTEMAS LTOA.

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

EQUIPLANO SISTEMAS

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizávels
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

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
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R SANTO CAMPAGNOLO

1200

SALA 202

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

85.905-030

VILA INDUSTRIAL

TOLEDO

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

EQUIPLANOl^EQUIPLANO.COM.BR

(41)3351-5000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/03/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTFUM.

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

*•«***«*

**•*««**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 01/07/2022 às 15:07:45 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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 créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:03 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: 8847.3500.F5B2.8413
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

/ S ^' ttio

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N°027213196-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.030.717/0001-48
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
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 contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 do 1
Emitido via Internet Pública (08/07/2022 09:49:26)

0711

09/08/2022 11:09

Certidão

município de TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS
46338/2022
FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
IMPORTANTE:

POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização
descrita abaixo.

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFH4JTX28RQB7

VALIDADE: 31/08/2022

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LIDA.
INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

992720

76.030.717/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARA

ISENTO

992720

ENDEREÇO
R SANTO CAMPAGNOLO, 1200 - VILA INDUSTRIAL CEP: 85905030 Toledo - PR
ATIVIDADES

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. Suporte técnico, manutenção e outros serviços

em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet.
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Atividades de
consultoria e auditoria contábil e tributária

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em 01/08/2022.

y:^QualQuer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.toiedo.pr.gov.br

r7i2
equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.víew.logic?idCertidao=617521
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Consulta Regularidade do Empregador

08/08/2022 10:13

Voltar

Imprimir

CAÊXA

CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

76.030.717/0001-48

Razão SociahEQuiPLANO sistemas lida

Endereço:

R santo campagnolo 1200 sala 202 / viu industrial / toledo /
PR / 85905-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 - FGTS.

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:02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080201152637535114

Informação obtida em 08/08/2022 10:13:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
a verificação de autenticidade no site da Caixa:

condicionada

www.caixa.gov.br

0713
https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.030.717/0001-48
Certidão n°: 9943394/2022

Expedição: 29/03/2022, às 09:12:51
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

EQUIPLANO SISTEMAS

LTDA. (MATRIZ

E

FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.030.717/0001-48, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

Superior

do

Trabalho

na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

rili

CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO

TITULAR

Rua Almirante Barroso, n° 3202 - Centro

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

TOLEDO/PR-85905-010

Certidão Negativa
Clenar T. V. Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na
forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que

revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Con
cordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, veri

fiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:
EQUIPLANO SISTEMAS LIDA

CNPJ 76.030.717/0001-48, no período compreendido desde 09/06/1954, data de
instalação deste cartório, até a presente data.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
TOLEDO/PR,01 de Julho de 2022, 15:53:22

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

CLENAR

Assinado de forma

tcdcvimlj
A
I crM;z.M\inM

digital por CLENAR
terezinhaviezzer

VIEZZER

F0RMIGHIER1:66298

FORMIGHIERI:
66298296972 13:22:58-03'00'

Página 0001/0001
EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 55,48 + 2,17por fis. adicional
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PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE REALEZA
CNPJ 76.205.673/0001-40

ATESTADO DE CAPÀCIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para os devidos fins, que a empresa
Equiplano Sistemas Ltda, inscrita no CIVPJ sob n® 76.030.717/0001-48, com sede à Rua
Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com
esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos
módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas,

Patrimônio, Orçamento,PPA,LDO e LOA, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle
de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno,
Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da Transparência, Tributação e Dívida Ativa,
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Suporte técnico especializado, Suporte Técnico
Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como
Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computação em
nuvem, na modalidade infraestrutura de hardware e software com serviço (lAAS),
hospedagem, armazenamento, processamento, comunicação de dados, segurança, gestão e
monitoramento de infraestrutura em nuvem.

Serviço de atualização dos sistemas e realização de backup do banco de dados
Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum

óbice ou reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade
com a legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Prefeitura de Realeza,PR.2Q,de maio de 2020
França Filho

Escrevente Juramentado
AraÊRSÕNPEMCÕ
CONTADOR
CPF:041.389.779-61

CARTÓRIO B/VCA( HERI
^pm»Me>9tòcói: a
3«M. itfié do 'cumei
Mnttdffneite

N. 2QZ
de Notas

O Rua Barão do Rio Branco,3507- Centro Cívico
Cep:85.770-000 Caixa Postal;21• Realeza/PR

©

Site: www.realeza.pr.gov.br
E-mail: gabinete(ã>realeza.pr.gov.br

0 Fone/fax:46 3543 -1122

c/
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Município de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos a pedido da parte interessada, para os devidos fins, que a empresa
Equiplano Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, com sede à Rua
Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com

esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos
módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas,
Patrimônio, Orçamento, PPA,LDO e LOA,Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle
de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno,
Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da Transparência, Tributação e Dívida Ativa,
Rede SIM, Alvara de Construção, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Declaração eletrônica
de serviços de instituições financeiras (DESIF) Suporte técnico especializado. Suporte

Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados
bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computação em

nuvem, na modalidade infiúestrutura de hardware e software com serviço (lAAS),
hospedagem, armazenamento, processamento, comunicação de dados, segurança, gestão e
monitoramento de inffaestmtura em nuvem.

Serviço de atualização dos sistemas e realização de backup do banco de dados

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum
óbice ou reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conforrmdade

com a legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Prefeitura de Dois Vizinhos,PR,20 de maio de 2020

CAHTOfilc- ü/-,..

demír Luiz Battistella

A pressate fotocàí»v..„;i2yc,

Contador CRC/PR 37.585/0
CPF: 525068789-04

fiel, desta face.do dpcuffioít®/
sentado néiie carió^
t
£
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PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46)3536 8800 — CEP 85.660-000 — D

CNPJ 76.205.640/0001-08
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MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para fins de instruir processo de licitação, promovido por órgão
público, que a empresa Equiplano Sistemas Lida, inscrita no CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, com sede à Rua

Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal,
referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistemas informatizados de gestão administrativa.
Incluindo ainda serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização
legai, atualização tecnológica e suporte para atendimento de necessidades da Administração Municipal com o
Licenciamento de Sistemas de Informática para administração pública, sendo eles:
Módulo de Contabilidade Pública;
/

Módulo de Planejamento;

✓

Módulo de Tesouraria;

Módulo de Prestação de Contas;
Módulo de Patrimônio;

Módulo de Orçamento, PPA,LDO,LOA;
y/'

Módulo de Almoxarifado;

✓

Módulo de Recursos Humanos.

✓

Módulo de Tributação;

/
✓

^■

Ooüdà.

Módulo de Domicílio Eletrônico do Contribuinte;
Módulo de Protesto Eletrônico;

tabeBonato

Módulo de Tramitação de Processos;
Módulo de Controle Interno;
✓

/:4?

Módulo de Gestão de Custos;

✓

Módulo de Licitação e Compras;

✓

Módulo de Controle de Frotas;

✓

Módulo do Portal da Transparência; ,
Módulo de Nota Fiscal Eletrônica;

✓

✓

'^<lDCâo' Éi/

Módulo de Emissão de Alvará e Habite-se;

Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computação em nuvem, na modalidade
infraestrutura de hardware e software com serviço (lAAS), hospedagem, armazenamento, processamento,
comunicação de dados, segurança, gestão e monitoramento de infraestrutura em nuvem.
Serviço de atualização dos sistemas e realização de backup do banco de dados

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou reclamação quanto ao

funcionamento ou suporte técAjco e está em conformidade com a legislação do Estado do Paraná e agenda de obrigações
doSIM-AMdoTCE/PR.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Balsa Nova, PR, 19 de maio de 2020
Z
-•irancffi

Se^etarío de Administração
CPF: 459.801.959-04

|C? C/
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
Avenida Brasil. 665 j Centro j CEP 83.650-000 j 3636.8000 1 w\AW.ba!sanova.pr.gov.br
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N." 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO
Nome da empresa: Equiplano Sistemas Ltda.
CNPJ n^: 76.030.717/0001-48

Endereço: Rua santo Campagnolo 1200, Sala 202, Toledo, Paraná
Fone: 41-3351-5000

E-mail:comercial@equiplano.com.br
()Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do
objeto do Edital de Licitação n° 005/2022, e tomei conhecimento da Sistemática de Trabalho,
Infra Estrutura de Rede, Servidor de Dados e Terminais de Usuário e conhecimento de toda

documentação pertinente e modelos de relatórios obrigatórios, compatibilidades das
funcionalidades descritas no Projeto Básico Anexo I, coletei informações de todos os dados e
elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.
(X) Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
conseqüências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Toledo 13 de agosto de 2022

João Luiz de Macedo Junú
Gerente deJMegocios

RG: 5.406.041-6 '
CPF: 857.230.619-68

76.030J17/0001 «48
EQUIPLANO SISTEIVIAS LTDA.
R. Santo Campagnclo, 1200•Sa!a 202• Vila Industriai

CEP 85.305-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/RR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350

equiplano@6quiplano.com.br - www.equipiano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

▲
equiplono

DECLARAÇAO DE PRODUTORA

PROPONENTE:EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
ENDEREÇO:RUA SANTO CAMPAGNOLO,1200, SALA 202, TOLEDO /PR
CNPJ: 76.030.717/0001-48

FONE/rAX:(41)3351-5000

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob
Tomada de Preços n° 005/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Planalto - PR, que:
A empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA é a própria desenvolvedora e produtora dos
sistemas propostos, salvo os sistemas de B.I - Business Intelligence, no edital acima citado.

Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.

Toledo, 23 de agosto de 2022

foão Luiz de M^edo Júnior
Gerente de Uegócios
CPF: 857.230.619-68
RO: 5.406.041-6

^touedo-pr

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Plazetta, 202 CurItIba/PR - CEP 82510-350

equiplano@equiplano.com.br ■ www.equjplano.com.br

Gerai: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

^SuperBI

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LIDA, CNPJ 76.030.717/0001-48,
situada na Rua Santo Campagnolo, n° 1200 - sala 202, bairro Vila Industrial, na cidade

de Toledo, Paraná, está homologada, qualificada e apta a operar o software, dar
assessoria, comercializar, dar suporte técnico e consultoria dos sistemas padrão, sem
qualquer tipo de customização, desenvolvido pela Solusoft Informática Ltda.(nome de
fantasia "BXBsoft"), inscrita no CNPJ sob n^ 81.399.123/0001-49.

Esta declaração tem validade de (12) doze meses.

Curitiba, 29 de setembro de 2021.

Leonardo Ricardo Max Matt

Sócio administrador
CPF: 380.565.349-20
RG: 23.030.581-7 SSP SP

www.bxbsoft.com.br

.

...

ç/

_
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Autenticação eletrônica 2/2

autentique

Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 28 set 2021 às 22:24:37
Identificação: #5d16fd0c895b8b0e42fba103d825227e27f2b7b4012a0e0e9

Página de assinaturas

Leonardo Matt
380.565.349-20

Signatário
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HISTÓRICO

28 set 2021
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ANEXO IV

DECLARAÇAO DE COMPATIBILIDADE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.®

005/2022 - TÉCNICA E PREÇO

A Empresa Equiplano Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ n° 76.030.717/0001-48 por seu
representante legal abaixo assinado, portador da Carteira de Identidade n° 5.406.041-6 e do CPF
n° 857.230.619-68, DECLARA sob as penas da lei, para os devidos fins, que assume inteira
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que foram apresentados e pela
compatibilidade dos programas propostos com os requisitos técnicos exigidos no Projeto Básico
- Anexo I.

Por ser expressão da verdade, firmamos.

Toledo 23 de agosto de 2022

)ão Luiz de

acedo Juni

Gerente d^j>iegocio<
RG: 5.406.041-6
CPF: 857.230.619-68

76-030.717/0001-48
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
R. Santo Campagnolo, 1200• Sala 202• Vila Industrial

CEP 85.905-030

TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, saía 202,Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350
equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br
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ANEXO V

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA
LICITAR COM O PODER PÚBLICO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N." 005/2022
- TÉCNICA E PREÇO

O signatário da presente,em nome da empresa Equiplano Sistemas Ltda., declara, expressamente,
que se sujeita às condições estabelecidas na Tomada de Preços n° 005/2022, em consideração e

nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às
condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra e/ou os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância
com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto da presente licitação.
Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo
2° e art. 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Toledo 23 de agosto de 2022

loão Luiz de

acedo Ju

Gerente dàjNegocio«
RG: 5.406.041-6 SSP/PR
CPF: 857.230.619-68

76.030J17/0001-48
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
R. Santo Campagnoío, 1200 - Sala 202• Vila Induslrial

CEP 85.905-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202,Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR • CEP 82510-350

equiplano(Q)equipiano.com.br - www.equiplano.com.br
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ANEXO IX

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N." 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM
ATENDIMENTO

AO

DISPOSTO

NO

ARTIGO

T, INCISO

XXXIII,

DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Equiplano Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ/MF n° 76.030.717/0001-48, por intermédio de seu
representante legal, o Sr. João Luiz de Macedo Júnior, portador do documento de identidade RG
n" 5.406.041-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 857.230.619-68, DECLARA,sob as penas da
lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.^54, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
.em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Toledo 23 de agosto de 2022

í ^acedo

/João Luiz de

Gerente oe-Ntfúóci
OB-PWgocios

RG: 5.406.041-6 SSP/Í»R
CPF: 857.230.619-68

76.030.717/0001-48
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
R.Santo CampMtiolo,1200• Sala 202 - Vila Industrial
CEP 85.905-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, saía 202,Toledo/RR - CEP 85.905-030
Filiai: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/RR - CER 82510-350

equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br
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ANEXO XI

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL E DADOS SOBRE A EMPRESA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.^ 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS n° 005/2022, instaurado por este
Município, que o responsável legal do proponente é o Sr. João Luiz de Macedo Júnior, Portador
do RG n° 5.406.041-6 SSP/PR e CPF n° 857.230.619-68.

Declaramos ainda outros dados da empresa:
NOME DA FANTASIA: Equiplano Sistemas
RAMO DE ATIVIDADE: Desenvolvimento e Licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis

Toledo 23 de agosto de 2022

Jjóão Luiz de ^cedo Juni
Gerente dkl:ie^ócios
RG: 5.406.041-6 SSP/Í-R
CPF: 857.230.619-68

76.030.717/0001-48
EQUiPLANO SISTEMAS LTDA.
R Santo Campagnolo,1200 - Sala 202 - Vila induslrial

CEP 85.905-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200. saía 202,Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350

equiplano(â>equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

▲
equiplono

ANEXO XII

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N." 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
PROPONENTE: Equiplano Sistemas Ltda.
ENDEREÇO: Rua Santo Campagnolo 1200, Sala 202, Toledo Paraná
CNPJ: 76.030.717/0001-48
FONE/FAX: 41-3351-5000

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob

a modalidade de TOMADA DE PREÇOS n° 005/2022, instaurado pelo MUNICÍPIO DE
PLANALTO - PR, de que essa empresa recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e
tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da presente licitação.

Toledo 23 de agosto de 2022

íoão Luiz de^acedo Junjór
Gerente ab^<egoci(

RO: 5.406.041-6 SSÍ*/PR
CPF: 857.230.619-68

76.030.717/0001-48
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
R. Sanlo Campagnoio,1200 - Sala 202• Vila Industrial

CEP 85.905-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/RR - CEP 85.905-030
Filiai: R. Ernesto Plazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350
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ANEXO vni

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO -PR
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N." 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO
TERMO DE RENÚNCIA

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do
Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa Equiplano Sistemas Ltda.;
CNPJ: 76.030.717/0001-48 abaixo assinada participante da licitação Tomada de Preços n°
005/2022, na modalidade Tomada de Preço,"RENUNCIA",como renunciado não tem ao direito
de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua inabilitação ou habilitação de outros
proponentes quanto à documentação, e concordando, em conseqüência, com o curso do
procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes seguintes dos proponentes
habilitados. O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das conseqüências
da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Toledo 23 de agosto de 2022

loão Luiz de Ntóedo Júnior>

Gerente deííNe^cios
RG: 5.406.04U6 SSP/PR'
CPF: 857.230.619-68

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
R. Santo Campaonoio, 1200 - Saia 202 - Vila Industriai

CEP 85.905-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/RR - CEP 82510-350

equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010
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ANEXO II

AVALIAÇÃO TÉCNICA -PONTUAÇÃO
L Normas
"
linlliíiüifrii
'ír
•
1.1. A avaliação técnica será efetuada pela Comissão de Licitação no dia da abertura deste Edital, após a verificação de que os
aplicativos ofertados cumprem os requisitos estabelecidos no anexo 1.
1.2. Havendo dificuldade operacionais, poderá ser designada nova data para avaliação do sistema.

1.3. A avaliação técnica será feita de maneira global, pelo conjunto de todos os aplicativos licitados. Planilha de itens
pontuáveis do sistema ofertado. Cada item assinalado como "Atende" Somará a pontuação apontada em cada módulo. E
cada item assinalado como "Não Atende" não somará nenhuma pontuação. Pontuação: Por módulos ou bloco de módulos.

1.4. Para a avaliação técnica, o proponente deverá realizar apresentação conforme anexo 11, para análise da comissão de
avaliação técnica.
Especificações Técnicas Obrigatórias

2.1. Permitir parametrizar o controle de validade de senha dos operadores, quando a
expiração ocorrer o usuário deve ser avisado no momento de login para definir uma

Atende

Não atende

X

nova senha;

2.2. Possibilitar cadastramento de multi endereços no cadastro de pessoas físicas e
X

jurídicas;

2.3. Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro único de pessoas,
compartilhado com todos os módulos;

X

2.4. As informações relativas à transparência municipal, deverão estar disponíveis no
portal de transparência de forma automática sem utilização de cargas ou rotinas;

X

2.5. 0 sistema deve gerar e emitir relatórios de todos os módulos, com opção de
salvamento e exportação para os formatos TXT, XLS, CSV, HTML e PDF.

2.6. Possibilidade de enviar os relatórios gerados pelo sistema via e-mail para um ou
vários destinatários buscando através do cadastro de pessoas, não sendo necessário

X

X

salvar e anexar para envio;

2.7. Conter em forma de relatório os logs de operação, onde contenha no mínimo os
filtros por operador e intervalo de datas, somente de entras e saídas dos sistemas, com
possibilidade de obter o relatório de forma detalhada ou não de as operações, sendo

X

elas:

2.7.1.Data e hora da ocorrência;
2.7.2.Login e nome do operador;
2.7.3.Endereço de IP;
2.7.4.Ação (inclusão, alteração, deleção);

X

2.7.5.Objeto/Tela envolvida na ação;

X

2.7.6.Informações da Operação realizada: na inclusão todas as informações do
registro incluído, na alteração os dados do registro antes da alteração e os

X

X
X
X

novos dados após a alteração, na exclusão os dados do registro excluído;

2.8. Configuração de marca d'água através do upload de imagem, onde todos os
relatórios irão consumir esta imagem cadastrada;

X

2.9. Acompanhamento por uma agenda on line para controle dos processos licitatórios e
X
contratos

3.

PRAZO DE ENTREGA

^

mm;!3.1. Prazo(em diasj para a instalacão^e-copversãa ào&sistemas, preservando toda base de dados da Entidade
3.1.1.Em até 10 dias 50 pontos
3.1.2.Em até 30 dias 30 pontos
3.1.3.Em até 60 dias 15 pontos
3.1.4.Mais de 60 dias 05 pontos

X

Total da pontuação do item

50

Fk
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Pontuação:
Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item
4. QUALIDADE

Atende

Não atende

4.1. Características intrínsecas do sistema

4.1.1.Facilidade de navesação entre as funções

X

4.1.2.Validação dos dados de entrada enviando mensagens quando a operação
comprometer a integridade dos dados (crítica)

X

4.1.3.Permitir verificação / rastreamento das alterações realizadas no sistema
indicando quem fez, o que fez e quando fez.

X

4.2. Evitar o acesso não autorizado ao sistema, bloqueando por nível de segurança as funções a serem realizadasigiiflílllíllfe

^

4.2.1.Controle de acesso, somente por tela
4.2.2.Mensagens de erro são claras e objetivas

X

4.2.3.Possui teclas de atalho para acesso às funções

X

4.2.4.Telas, nomes de campos, relatórios possuem padrão único.
4.2.5.Funcionalidades correlatas dentro do mesmo sistema, sem a necessidade de

X

abrir outros programas, como PPA, LDO, LOA, Balanço e Patrimônio sem

X

X

sair da Contabilidade.

Total da pontuação do item

40

Pontuação:

Atende: 01(um)ponto para cada atestado (limitado a 10 pontos)
Não atende: 0(zero) pontos

5. PADRONIZAÇÃO

Atende

Não atende

5.1. Características qu&assectUBAm^deEênciatdos sistemas às normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

5.1.1.Conformidade com a legislação do estado do Paraná e do Município e
provimentos e portarias do Tribunal de Contas do estado do Paraná.

Comprovado atestado de capacidade técnica, em nome da Proponente, que

10

comprove que presta ou tenha prestado serviços para pessoa jurídica de direito
público.
Total da pontuação do item

10

Pontuação:

^tende: 15 (quinze) pontos para cada item
>ião atende; 0(zero) pontos para cada item
6.

COMPATIBILIDADE

Atende

Não atende

6.1. Padrão tecnológico
6.1.1.Banco de Dados

6.1.1.1. Acesso nativo aos principais bancos de dados relacionais (Oracle,
PostGree e Firebird)- sem a troca do executável
6.1.1.2. Instalação do Banco de Dados em ambiente Linux

X
X

Total da pontuação do item

30

Pontuação:

Atende: 5 (cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

7.

MÓDULO DE ALMOXARIFADO t
7.1. Cadastro de produtos com informações relevantes tais como: descrição,

classificação, derivação, código GTIN, unidade de compra, unidade de distribuição.
Código de Barras, informações referentes a estoque mínimo e máximo e percentual de

Atende

Não atende

X

segurança, compartilhados com a Licitação;
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7.2. Ao cadastrar um material, o usuário deverá ter a possibilidade de anexar
documentos, imagens, planilhas e relacioná-las a este material, com leitura por código

X

de barras;

7.3. Possuir cadastros de Unidades, bem como seu relacionamento com as unidades
disponibilizadas pelo ieiaute do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná),

X

compartilhados com a Licitação;

7.4. Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com
relação a unidade de compra e unidade de distribuição (Exemplo; comprado em caixa e

X

distribuído em Unidade);

7.5. Possuir cadastro de classificação do produto (grupo, subgrupo e classe),
compartilhados com a Licitação;

X

7.6. Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo: entrada, saída,
transferência e devolução realizando a atualização do estoque de acordo com cada
^

X

movimentação realizada;

7.7. A transferência de itens entre almoxarifado/depósitos deverá identificar os itens e
seus respectivos quantitativos que estão em transito, identificando-os em almoxarifado
de trânsito ou virtual, o qual não deverá disponibilizar para movimentação o saldo do

X

material envolvido na transferência até o seu recebimento no almoxarifado de destino,
responsável pela entrega, responsável pelo recebimento;

7.8. Deverá ser possível realizar reserva de entradas de produtos, que serão de uso
exclusivo de determinadas secretarias/departamentos;

7.9. Permitir controle e gerenciamento de lotes dos produtos e datas de Validade, o
sistema deverá também realizar avisos sistemáticos com relação aos itens que estão

X

X

próximos ao vencimento;

7.10.Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao
almoxarifado anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as

X

quantidades disponíveis em estoque;

7.11.Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de entrada de
materiais, através das ordens de compra;

X

7.12.Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada,
através da liquidação após o lançamento da Nota fiscal;

X

7.13-Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada,

^

através da Entrada quantitativa antes da liquidação;
7.14.PossibiIitar integração com o sistema de compra para realização de saídas de
materiais através dos estornos de requisição de compra;

7.15.PossibilÍtar integração com o sistema de compra para realização de saídas de
materiais através dos estornos de ordens de compra;

7.16.Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de saída,
através dos estornos da liquidação;

X

X

X

X

7.17.Permitir realizar requisições/pedidos de materiais a partir de estoques consultáveis,
ao responsável do almoxarifado;

7.l8.Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, permitindo
atendimento parcial de requisições;

7.19.Possuir rotina para visualização das requisições em aberto;

7.20.Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos
almoxarifados;
7.21.Possibilitar restrição de acesso dos usuários aos Centros de Custos;

X

X
X

X
X

7.22.Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com
os parâmetros de ponto de pedido e consumo médio;

X
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7.23.UtilÍ2ar centros de custo (secretarias/departamentos) na distribuição de produtos,
através das requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do

X

consumo;

7.24.Gerenciar a distribuição dos produtos com rotina que possibilite a separação dos
produtos para envio aos solicitantes;

X

7.25.Possuir rotina de inventário, que realize bloqueios das movimentações enquanto o
inventário estiver sendo realizado;

7.26.Possuir gerenciamento de produtos por localização e o endereço onde o material
está estocado, possibilitando que a localizações sejam definidos pela entidade.
Disponibilizando consultas das localizações dos produtos, contendo endereço de
armazenagem e vencimento dos itens;
7.27.Possibilitar bloqueio de endereços;

X

X

X

7.28.Possibilitar o consultar o status das movimentações de entrada/saída geradas,

^

quando utilizado coletor de dados;
7.29.Permitir a geração de guia cega para conferência dos materiais solicitados;

X
X

7.30.Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto,
nota fiscal e setor.

X

7.31.Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoque mostrando os
movimentos de entradas, saidas e saldo atual por período.

X

7.32.Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando
seleção por: almoxarifado/depósito; período; materiais vencidos; materiais a vencer.
7.33.Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais;

X
X

7.34.Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as
movimentações por material e período com saldo anterior ao período (analítico);

X

7.35.Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos
de entradas, saídas e saldo atual por período;
7.36.Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais;

X
X

7.37.Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da
localização dos materiais no estoque;
7.38.Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material;
7.39.Possuir gráficos por produto de: Custo médio, entrada/saída (mensal);
7.40.Possibilitar consultas de Estoque e consumo;

V

7.41.Relatório de Consumo Médio dos Materiais e de Curva ABC, permitindo o a

emissão por determinado período e classificação de material;
Total da pontuação do item
Pontuação:

X
X
X
X
X

205

Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0 (zero) pontos para cada item

8. MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA,EXECUÇÃO FINANCEIRA,
ORÇAMENTO ANUAL(PPA, LDO,LOA)E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO

Atende

Não atende

TCE/PR

8.1. Todos os módulos deverão ser integrados com o Módulo de Controle Patrimonial,
Obras Públicas/Intervenção e Licitações, Compras e Contratos e com dados na mesma

X

base.

8.2. Deve estar contido na mesma table-space todas as informações das entidades
controladas e em todos os exercícios, sem a necessidade de mudar de base ou deslogar

X

do sistema para consultar exercícios diversos;

8.3. Possuir padronização do uso de teclas de função, em todo o sistema, de forma a
facilitar o seu aprendizado e operação;

X

8.4. Permitir pesquisa rápida dos menus e elaborar menus personalizados, vinculado ao
operador, com a possibilidade de gerenciamento dos mesmos;

X
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8.5. Possibilitar o controle de limitação de acesso a Órgãos, impedindo assim que
determinados usuários tenham acesso às informações destes;

8.6. Permitir vincular o usuário como administrador de módulos específicos, permitindo
que algumas ações da aplicação solicitem senha de segundo nível para que sejam

X

X

liberadas, conforme parametrizacão;

8.7. Possibilitar o início da execução do exercício em fases, mesmo que o anterior não
esteja encerrado;
8.8. Permitir implantação dos saldos de exercícios anteriores separados por processos;

8.9. Todas as entidades devem estar na mesma base, permitindo a emissão de relatórios
consolidados;

8.10.Conter log simples em telas de operação, constando a data, hora e operador que
cadastrou e data, hora e operador que atualizou o registro;

X
X
X

X

S.ll.Atender integralmente à exportação de arquivos previsto no leiaute do sistema captador de informações para
prestação de contas do TCE/PR(SIM-AM)para os itens:

8.11.1. Tabelas Cadastrais;

X

8.11.2. Módulo Obras Públicas

X

8.11.3. Módulo Planejamento e Orçamento;

X

8.11.4.
8.11.5.
8.11.6.
8.11.7.

Módulo Contábil;
Módulo Tesouraria;
Módulo Licitações;
Módulo Contratos;

8.11.8. Módulo Patrimônio;

X
X
X
X
X

8.11.9. Módulo Controle Interno;

X

8.11.10.

X

Módulo Tributário;

8.12.A exportação de arquivos do leiaute do SlM-AM deverá estar separada em

módulos e periodicidade previstos neste arquivo, facilitando o controle dos arquivos a

X

serem gerados;

8.13.Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais sistemas, atendendo
os requisitos previstos no leiaute do SlM-AM.;

N

X

8.14.Cadastro de responsável por Módulo do SlM-AM com data inicial e baixa;
8.15.Cadastro de órgão oficial de publicação com data inicial e baixa;
8.16.Cadastro de fonte de recursos com os seguintes requisitos:

X

8.17.Fonte padrão;
8.18.Permitir cadastrar o Cronograma de Desembolso mês a mês informando o

X

percentual correspondente a cada mês;

X
X

X

8.19.Rotina automatizada para informar o Resultado Financeiro para cada fonte de recurso nos seguintes campos:
Saldo,Passivo financeiro e Resultado financeiro, na abertura do exercício não sendo necessário a digitação do
mesmo;

8.19.1. Origem;

X

8.19.2. Aplicação de Recurso;
8.19.3. Desdobramento;

X

8.19.4. Detalhamento;

X

8.19.5. Nome da fonte de recurso;

X

X

8.20.Permitir informar quais fontes de recurso possa ser movimentada com retenção;

X

8.21.Permitir informar a data inicial da nova fonte de recurso cadastrada;

X

8.22.Deverá proibir o cadastro de uma fonte de recurso onde a combinação (Fonte

padrão, Origem, Aplicação de Recurso, Desdobramento e Detalhamento) não esteja

X

prevista nas combinações possíveis determinadas pelos SlM-AM;
8.23.Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas, atendendo todos os
requisitos previstos no leiaute do SIM-AM;

X
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8.24.Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao orçamento e
balanço anual na periodicidade desejada - mensal, anual ou entre meses quaisquer, nos

X

casos em que o relatório tome esta opção possível, indicando o primeiro e último.

8.25.Todos os relatórios devem ter a opção de ser emitidos consolidados com as

X

entidades de um mesmo banco de dados;
8.26.Permitir o cadastro das notas explicativas;

X

8.27.Cadastro das audiências públicas, onde é possível anexar documentos em diversos
formatos e disponibilizar no portai da transparência de modo automático, concomitante

X

a gravação do mesmo;

8.28.Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e
PPA;

8.29.Cadastro de programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o uso de
vários indicadores por programa, onde são informados separadamente - em campos
^

distintos -0 nome do indicador e sua unidade de medida, o valor de medida atual, a

X

X

meta a ser alcançada e a medição real;

8.30.Cadastro de ações com objetivos, aplicação de recursos anuais, produto e unidade
de medida com seu valor atual, e acompanhamento anual da meta física alcançada e

X

valor realizado;

8.31.0 cadastro de Programas, Indicadores e Ação deverá ter o controle de inclusão e
demais tipos de movimento previsto no leiaute do SIM-AM, gerando o Movimento
automaticamente e atender as regras de controle previsto neste leiaute. Deverá manter

X

na base o registro de todos os movimentos e não somente o último;

8.32.Vinculação das ações com os respectivos programas, conforme especificação no
leiaute do SIM-AM;

X

8.33.Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua vinculação com os
Programas e Ações, bem como identificação com exigência legal.

X

8.34.0 cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por escopo(PPA,LDO,
ECA,PMS)com numeração distinta, e ter a possibilidade de vinculação dos mesmos

entre os escopos, e a identificação dos não correlacionados conforme as regras

X

previstas no leiaute do SIM-AM;

8.35.Identificar os programas e ações cadastrados no escopo PPA, que tenham aplicação
na LDO e fazer a vinculação automática entre estes escopos.

X

^ 8.36.Cadastro da avaliação, evolução, metas e riscos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO para emissão dos demonstrativos exigidos;

8.37.Proieção da receita orçamentária(LRF - Lei 101 - art. 12);

X
X

8.38.Cadastro da Lei Orçamentária Anual(LOA)com a previsão das receitas e
estimativa da despesa;

X

8.39.Cadastro do Cronograma de Desembolso e da Programação Financeira da Receita
conteúdo a seguintes recursos:

X

8.40.Configuração do cronograma mensal de desembolso por percentual na fonte de
recurso, ou por percentual/valor na previsão inicial da despesa;

X

8.41.Configuração da programação financeira mensal por percentual ou valor com opção
de rateio automatizado do percentual em 12 meses;

8.42.CópÍa automática dos percentuais aplicados no exercício anterior;

X
X

8.43.Cálculo automatizado da programação financeira de todas as receitas com base no
percentual aplicado;

X

8.44.Emitir o relatório consolidado do cronograma por cotas da despesa por período
mensal, bimestral, trimestral e semestral, com ordenação por fonte de recurso, natureza

de despesa e por conta de despesa, demonstrando a despesa prevista, atualizada e

X

realizada;
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8.45.Emitir o relatório consolidado da programação financeira da receita, por período
mensal e bimestral, com ordenação por fonte de recurso, conta de receita, categoria

X

econômica e com resumo geral, demonstrando a receita prevista, atualizada e realizada;

8.46.Possuir a Projeção da receita orçamentária em atendimento ao artigo 12 de LRF onde
a funcionalidade permite;

8.47.Configurar o método de cálculo desejado para cada conta de receita: por mínimos
quadrados ou índice;
8.48.Parametrização livre dos exercícios a serem considerados na projeção;
8.49.Carregamento automático das receitas e exercícios considerados na projeção;

8.50.Projeção automatizada das receitas para os próximos exercícios, aplicando os
métodos configurados;
8.51.Exportação dos dados para Excel;
8.52.0pção de backup e restauração dos dados;

^

8.53.Cadastrar o valor previsto de transferência financeira de ingresso e egresso,
vinculando a entidade e configuração contábil;

8.54.Processo de validação de proposta orçamentária, habilitando para execução somente
depois de liberado processo;

8.55.Controle orçamentário da despesa através de liberação mensal, onde pode ser
configurado grupos de liberação por órgão, unidade, função, subfunção, programa,
projeto/atividade, fonte de recurso e natureza de despesa, sendo possível informar

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

percentual de liberação para cada mês;

8.56.Controlar na execução orçamentária os números de liberações criados, não
permitindo a execução sem a devida liberação informada;

X

8.57.Emissão do demonstrativo do orçamento criança por órgão e unidade, fonte de
recurso, função e subfunção e projeto/atividade;

X

8.58.Cadastro de tipos de documentos, configurando a exigibilidade de cada um para as(iversas í^es da despesa, podendo

^

em caso de o fornecedor não possuir os certificados de regularidade, ignorar, emitir avise)ou impedir;
8.58.1. A apuração da licitação;
X
8.58.2. Homologação da licitação;
X
8.58.3. Estabelecimento do contrato;
X
8.58.4. Requisição de compra;
X
8.58.5. Requisição de empenho;
X
8.58.6. Empenho;
X
8.58.7. Liquidação;
X
8.58.8. Previsão de pagamento;
X
8.58.9. Pagamento;
X

8.59.0$ documentos emitidos pelo sistema, como Empenho, Liquidação e Ordem de
Pagamento, devem permitir a impressão de assinatura scaneada do responsável;

X

8.60.Configuração de assinaturas por formulário(Nota de Empenho, Nota de Liquidação,
Nota de Pagamento, etc);

X

8.61.Parametrização de assinaturas por unidade orçamentária, nas notas de empenho,
liquidação, pagamentos e seus respectivos estornos;

X

8.62.Parametrização de Ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para vinculação
automática na geração do empenho, permitindo alteração quando necessário;

X

8.63.Editor de documentos que permite criar documentos com texto padrão, mesclando
as informações que corresponde ao processo através de Tags;

8.64.Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro único de pessoas,
compartilhado com contabilidade, licitação e compras. Tributação, protocolo,

X

X

patrimônio e frotas;

8.65.Controle de vencimento dos documentos/certidões dos fornecedores;
8.66.Cadastro de ocorrências por fornecedores com controle de restrição;

X
X

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, saia 202, Toledo/PR • CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350

equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

,

▲
equiplono

8.67.Atender o plano de contas e os relatórios previstos na PORTARIA MPS N° 509, DE
12 DE DEZEMBRO DE 2013 no âmbito do RPPS;

8.68.Contabilização automatizada dos lançamentos contábeis de abertura e encerramento
do exercício;
8.69.Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line";

X
X

8.70.Geração dos lançamentos contábeis e emissão do balancete contábil e razão para o
plano de contas único instituído pelo TCE - PR bem como pelas Instruções Técnicas,

X

conforme eventos definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
8.71.0 Balancete contábil deve permitir ser gerado de forma consolidada;

X

8.72.Contabilização automatizada dos atos potenciais passivos através da configuração
contábil nos contratos;

8.73.Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos pelo fim de vigência de
forma automática;

^

X

X

X

8.74.Cadastro e contabilização do contrato de rateio de participação em consócios;

X

8.75.Permitir o cadastro do Cronograma de Desembolso;

X

8.76.Permitir o controle de prestação de contas conforme pagamentos realizados aos
Consórcios;

X

8.77.Consultar na tela de cadastro as contabilizações ocorridas de caráter Patrimonial e de
Controle;

X

8.78.Cadastrar e gerar os lançamentos contábeis de forma automática das provisões
matemáticas do RPPS;

8.79.Lançamento automatizado da receita através de parâmetros de conta,% de rateio da
fonte e banco, previamente configurados;

8.80.Alterações orçamentárias permitindo várias suplementações, cancelamentos de
diversas fontes no mesmo decreto;

8.81.Efetivação das alterações orçamentárias somente por iniciativa do operador,
permitindo que a elaboração do decreto não interfira na execução orçamentária e gerar

X

X

X

X

0 Ato de alteração conforme modelo configurado pela entidade;

8.82.Emitir decreto de ato de alteração previamente configurado, mesclando as
informações inseridas no cadastro de alteração orçamentária de forma automática. 0

X

documento gerado deve ficar gravado no sistema.

8.83.Cadastro dos atos de correção monetária com correção automatizada das receitas
fc,

e/ou despesas conforme o índice de correção aplicado;

X

8.84.Geração automatizada do ato de programação financeira e cronograma mensal de
desembolso conforme configurado nas receitas e despesas;

8.85.Controle de suplementação por superávit, controlando o saldo em separado no
momento do empenho, conforme informação no empenho de grupo de fonte do
Exercício ou de Exercício Anteriores, garantindo que não se empenhe valor de Exercício

X

X

Anteriores maior do que foi suplementado por superávit;

8.86.Controle cronológico de data e numeração única na execução orçamentária, onde
este número deverá ser gerado no momento da gravação, sem processo de renumerar
conforme orientação da IN 89/2013 do TCE/PR, não permitindo lançamentos

X

retroativos;

8.87.Controle rigoroso do saldo da dotação, permitindo empenhar dentro do limite
previsto/atualizado;

8.88.Cadastro de histórico padrão para o empenho;

X
X

8.89.Geração automatizada do empenho integrada ao sistema de licitação através do
número da requisição;

X

8.90.Geração automatizada do empenho por requisição de empenho de diversas origens,
permitindo seleção das requisições a empenhar;

X
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8.91.Um empenho pode aceitar várias liquidações, em documentos distintos e tabelas
separadas;

8.92.Possibilidade de reversão de estorno de empenho;

8.93.Não permitir a emissão de nota de empenho para fornecedores, sem a demonstração
da regularidade fiscal, conforme parametrização realizada pelo usuário;

8.94.Não permitir o processamento (gravação) do pagamento sem que se efetive
contabilmente todo o processo de pagamento, ou seja, o Empenho, a liquidação e o

X
X
X

X

próprio pagamento;

8.95.Validar no momento do pagamento se Já houve a incorporação do bem no momento
da liquidação, se a incorporação não foi realizada não permitir o prosseguimento da

X

gravação do pagamento;

8.96.Possibilidade de limitar empenhos sem licitação por elemento/desdobramento com
validação de avisar ou recusar no momento do empenho;

^

8.97.Uma liquidação pode aceitar vários pagamentos, em documentos distintos e tabelas
separadas;

8.98.1nformação dos documentos fiscais nas liquidações com crítica obrigando o total dos
documentos fiscais a ser o mesmo do valor da liquidação, impedindo o progresso do

X

X

X

processo;

8.99.0pção de anexar o documento fiscal na liquidação, identificar a chave de acesso ou
0 link de acesso ao documento.

8.100.

Informação dos quantitativos por liquidação, com possibilidade de

integração com movimento do almoxarifado;
8.101.
Incorporação de bens e outros ativos integrados à liquidação;

8.102.

Informação das iniciativas do PPA no empenho e liquidação para controle

8.106.

X

Permitir a inclusão de anexos nos processos de empenho, liquidação e
X

pagamento;

8.107.

X

Acompanhamento do empenho através da tela indicando os movimentos

realizados (liquidação, pagamentos, estornos);
fc,

X

Emitir em um mesmo arquivo as notas do processo da despesa envolvida de

um determinado empenho;

8.105.

X
X

das metas previstas e realizadas;

8.104.

X

Previsão das retenções na liquidação com efetivação e controle de saldo nos

pagamentos;

8.103.

X

Permitir busca das liquidações de diárias com ausência de anexo na lei/ato
X

de concessão

8.108.
Relação da despesa líquida liquidada que demonstra em ordem seqüencial
de data todos os lançamentos de empenho, estorno de empenho e reversão do empenho
orçamentária e de restos a pagar em determinado período. O relatório possui filtros que

X

permitem a consulta líquida da despesa sem a obrigatoriedade de informar o período;

8.109.

Pagamento automatizado de todas as previsões orçamentárias selecionadas

em um determinado período;

8.II0.

Lançamentos bancário e consignação a partir dos pagamentos, integrando

as retenções e movimentação bancária;

8.111.

X

X

Qualquer lançamento pode aceitar estornos parciais ou totais, com reversão

automática dos saldos;
■ si 8.112.
Cadastro das contas bancárias d&entidade permitindo:

8.112.1.
bancária;
8.112.2.
8.112.3.

X

Registro de mais de uma fonte de recurso para a mesma conta
X

Vinculação contábil por fonte de recurso;
Anexo do extrato bancário;

X
X

f
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8.112.4.

Consulta em tela de todos os movimentos ligados a uma

X

determinada conta bancária;

8.113.

Processamento automatizado do extrato eletrônico, gerando através do

X

arquivo lançamentos de aplicação, resgate e rendimento de poupança;

8.114.
Preparação do arquivo de remessa de pagamentos aos bancos a partir de
previsão de pagamento, nos leiautes CNAB240 e OBN, com baixa automática a partir

X

do arquivo de retomo do banco;
8.115.

Relatório de conferência da remessa/retomo bancária identificando os
X

pagamentos efetivados e/ou rejeitados;
8.116.

Cadastro das transferências entre conta bancárias com emissão da nota de
X

transferência e da nota de estorno de transferência;

8.117.

Compensação automatizada através da seleção de vários movimentos e
X

estornos de movimentos no período informado;

^

8.118.

Conciliação automatizada de todos os movimentos/estornos não
X

compensados;

8.119.

Fechamento automatizado da compensação e da conciliação de todas as
X

contas bancárias que não tiveram movimento no período;
8.120.
Balancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de recurso;
8.121.
Relatório do resultado financeiro por fonte de recurso;
8.122.

X
X

Gerenciamento das movimentações extra orçamentárias contendo as. se2uinte.s funcionalidades:

8.122.1.

Controle do movimento realizável e seus respectivos estornos;

8.122.2.

Cadastro de previsão de inscrição do realizável com emissão de

X
X

nota de inscrição;

8.122.3.

Demonstrativo das contas do realizável;

8.123.

Controle do movimento de consignação e seus respectivos estornos

8.124.

Cadastro de previsão de baixa da consignação com emissão da nota de

baixa;
8.125.

8.126.

X
X
X

Demonstrativo das contas de consignação;

X

"^^:>'i^^nciãmento da Dívida Fundada contendo as seguintes funciona1idade!^nÉi^AHÜÍüHÍH^^HIIi

8.126.1.
Cadastro da dívida fundada com configuração de vinculação
contábil, saldo e lançamentos automatizados da inscrição dos juros e outros

X

encargos;

^

8.126.2.

Cadastro de ingresso e da atualização da dívida e seus respectivos
X

estornos;

8.126.3.

Cadastro da baixa da dívida e seus respectivos estornos;

X

8.126.4.Cadastro do lançamento contábil da dívida e seus respectivos estornos;

X

8.126.5.

Demonstrativo do extrato da dívida fundada;

X

8.126.6.

Rotina para realizar o efeito permutativo de precatórios não

vencidos para vencidos e não pagos gerando automaticamente a baixa e
inscrição da dívida, guardando o histórico do movimento de cada precatório e

X

a possibilidade de desfazer a movimentação também de forma automatizada.

- :.v 8.127. ;.: r-^i^scenciamento da Transferência Financeira contendo as seguintes funcionalidades:

8.127.1.

Cadastro da transferência financeira de egresso e ingresso e seus

respectivos estornos;

8.127.2.

Emissão da nota de transferência financeira e de estorno;

8.127.3.

Cadastros de previsão de transferência financeira e emissão da nota

de previsão;

8.127.4.
Relatório de transferências financeiras;
8.128.
Restos a pagar:

8.128.1.

X
X

X
X

Inscrição do saldo de restos a pagar automaticamente quando da

abertura do exercício
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8.128.2.
Consulta em tela de todos os empenhos de restos a pagar e seu
respectivo saldo implantado no exercício; consulta ao extrato do empenho com

X

saldo a pagar/liquidar no exercício;
8.128.3.Relatório consolidado dos restos a pagar contendo toda a sua execução;

X

8.129.

Apuração do resultado orçamentário financeiro, consolidado, de modo

mensal e anual, sendo possível distinguir por fontes vinculadas ou não vinculadas;

8.130.

X

Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento, com

reclassiflcação contábil na despesa efetivamente realizada e opção de anexar os
documentos da prestação de contas onde o mesmo possa ser disponibilizado no portal

X

da transparência concomitante a gravação do mesmo;

8.131.

Permitir o preenchimento da aplicação de recuso utilizada pelo responsável

tomador do adiantamento, informando a devida classificação da despesa;

8.132.

Emitir Demonstrativo de Aplicação de Adiantamentos, contendo as

informações do empenho, liquidação e suas datas que originou o Adiantamento;

8.133.

Conter no Demonstrativo de Aplicação de Adiantamento as informações

comprobatórias informadas pelo Tomador do Recurso;

8.134.

X

X

0 Demonstrativo deverá conter campos para assinatura do Ordenador da

Despesa e o Responsável pelo Adiantamento;

8.135.

X

0 Demonstrativo pode ser configurado pelo sistema para se adequar a

realidade da entidade;

8.136.
Controle dos convênios federais contendo as seguintes funcionalidades:
8.136.1.
Permitir cadastrar os convênios federais e seus respectivos aditivos
com opção de anexar documentos;

8.136.2.

X

.:

í

X

Cadastro do plano de trabalho, contendo as metas, etapas/fase,

cronograma de desembolso e plano de aplicação;
8.136.3.
Cadastro do responsável pelo convênio federal;

8.136.4.

X

X
X

Cadastro da situação do convênio federal, com opção de cadastros

de tipos de situação conforme necessidade da entidade;

8.136.5.
Cadastro histórico da data limite para prestação de contas com a
possibilidade de informar se a prestação de contas foi aprovada ou não e

X

X

informações para descrição do fato ocorrido;

8.136.6.

y

Permitir visualizar em tela as informações de aditivos, conta

bancária, saldo bancário, licitações, contratos, receitas, contrapartida e
despesas, de um determinado convênio, onde para cada consulta, seja possível

X

carregar o movimento origem de modo automático;

8.136.7.

Emissão do resumo financeiro, contendo as informações de

Entradas e Saídas de recursos,rendimentos de aplicações financeiras, despesas
de restituições, quadro de valor previsto x realizado e valor da devolução do

X

saldo remanescente baseado no percentual informado no cadastro do convênio;

8.136.8.

Emissão do extrato do convênio federal com as informações: do

cadastro do convênio; do plano de trabalho com as etapas e fases; do

cronograma de desembolso; do plano de aplicação por etapa/fase e
consolidado; das contas bancárias do convênio; dos responsáveis; da situação
do convênio; da data limite para prestação de contas; das licitações e contratos
vinculados ao convênio; da execução da receita por exercício e consolidada
por tipo de receita; dos depósitos de contrapartida; da execução da despesa por

X

exercício e tipo de custeio contendo as informações consolidadas por elemento
da despesa e tipo de custeio; e saldos bancários por exercício/mês e sendo
possível escolher quais dessas informações será emitida no extrato;

iíL
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8.136.9.
Validar período de vigência do Convênio, com as opções de "Não
validar","Avisar" ou "Recusar",e conforme o parâmetro selecionado controlar

X

a sua execução até seu empenhamento.
8.137. >.
Sociais contendo as seguintes funcionalidades:

8.137.1.

Cadastro de beneficiárias e certidão de regularidade com data de

X

validade e chave de autenticidade;

8.137.2.
Cadastro do instrumento de transferência da subvenção social
(contrato, acordo ou termo), aditivos, cronograma de desembolso, origem da
despesa/fonte, devolução de saldo, etapa/fase, partícipe, legislação, outras

X

receitas, plano de aplicação, prestação de contas, saldo bancário e anexos;
8.137.3.
Listagem dos instrumentos de transferência;

^

X

8.137.4.
Cadastro da prestação de contas, devolução de saldo, saldo
bancário, outras receitas, consulta empenhos, conta bancária, relatórios,
fechamento, e exportação das transferências por parte das entidades

X

beneficiárias via web;

8.137.5.

Controle de operadores que terão acesso ao cadastro da prestação

X

de contas via web;

8.137.6.

Impressão e validação da autenticidade da Certidão via web;

8.137.7.

Relatório de conferência dos instrumentos de transferências

detalhando a execução da despesa;
8.137.8.
Importação da prestação de contas realizada no SIT do TCE-PR;
8.138.
latesracão entre os módulos:

X
X
X

..

-

8.138.1.
Importação dos dados gerados pelo Sistema de Tributação,
gerando reconhecimento prévio dos direitos a receber, lançamento contábil
de inscrição de créditos em dívida ativa, realização da receita controlando se

X

0 crédito estava reconhecimento previamente ou não, com possibilidades de
estornos conforme metodologia da prestação de contas do tribunal;

8.138.2.

Relatórios prévios de conferência e impressão do diário de

arrecadação;

8.138.3.
Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita
orçamentária e extra) e despesa extra orçamentária diretamente do sistema de
folha de Pagamento, bem como os lançamentos patrimoniais de
reconhecimentos dos passivos e provisões(13° salário, férias, etc.);
8.138.4.
Relatórios prévios de conferência;

8.138.5.

X
X

Controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas

na mesma base de dados;

ü >8.139.

X

Permitir visualizar nos empenhos gerados pela integração da

folha, os servidores e seus respectivos valores;

8.138.6.

X

X

Geração de dados para outias entída^ de controle com exportação para:- A ^

8.139.1.

. u iWttHÜHiK

Secretaria de Receita Previdenciária;

X

8.139.2.

Receita Federal;

X

8.139.3.
8.139.4.

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação;
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde;

X

8.139.5.
Relatórios de apoio para preenchimento da declaração das contas
anuais DCA: Balanço Patrimonial, Receitas Orçamentárias, Despesas
Orçamentárias, Despesa por Função, Execução de Restos a Pagar, Despesa
por Função - Execução de Restos a Pagar, Demonstrativo das Variações

X

X

Patrimoniais e Resultado Patrimonial;

8.139.6.

Matriz de Saldo Contábil(SICONFI-MSC);

8.139.7.

Possibilidade de integração de outras entidades para exportação

da Matriz de saldos contábeis(MSC);
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8.139.8.

Permitir à exportação e importação da Matriz de saldos contábeis

fMSC);

8.139.9.

X

Balancete e razão contábil da matriz de saldos contábeis, sendo

possível no balancete a visualização consolidada e por informação

X

complementar;

8.139.10.

Possibilidade de cadastrar informações complementares em

lançamentos contábeis manuais;

8.139.11.
Controle de fechamento e reabertura da MSC, não permitindo
lançamentos em período fechado, validando também o fechamento do

X

X

executivo se possuir integração entre entidades no mesmo banco de dados;

8.140.

Permitir a reinicialização da senha pelo próprio usuário através de envio

para o e-mail cadastrado, gerando um token de validação;

X

Total da pontuação do item

1030

M*ontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

9. MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS
9.1. 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 somente atualizado os dados inerentes ao Sistema de Frotas, não

Ateade

ateadíL-l

X

permitindo alteração dos dados originais do Sistema de Patrimônio.

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

X

9.3. Os veículos devem ser classificados por espécie/marca/modelo (previamente
cadastrados);

X

9.4. Deve haver um cadastro de categoria de habilitação mínima para utilização do
X

veículo;

y

9.5. Cadastro de motoristas integrado ao cadastro de pessoas e servidores. E o motorista
deve estar mesmo cadastro de pessoas da contabilidade, com sua matrícula do RH e

X

não deve haver duplicidade de cadastro;
9.6. Cadastro de habilitação dos motoristas com controles de vencimento;

X

9.7. Controle de pontuação de infração. Cadastro das pontuações/situação da CNH
atualizadas com as informações disponibilizadas pelo DETRAN,com a pontuação

X

conferida de acordo com o tipo de infração;

9.8. Cadastro de Cursos adicionais e vinculação com os motoristas, deve permitir a
visualização no cadastro do motorista informando o tipo e data de validade do curso.

9.9. Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de contabilidade, devendo no
sistema de controle de frotas, vincular com a atividade permitida (abastecimento,

X

X

lavagem, manutenção, etc);

9.10.Cadastro de acessórios nos veículos, integrado com o cadastro de produtos do
sistema de licitações e compras:

X

9.11.Individualização dos acessórios por veículo, atribuindo um código para cada peça,
permitindo seu rastreamento;

X

9.12.Permitir a visualização do acessório no cadastro de veículo;

X

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

X

9.14.1. Pode ser externo, em postos contratados por licitação ou eventual, ou
interno, na bomba do Município;

X

9.14.2. 0 combustível é um produto cadastrado no sistema de licitações e
X
compras;
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9.14.3. Quando o abastecimento se dá por licitação, deve proporcionar o controle

X

de saldos, impedindo o abastecimento fora dos limites;

9.14.4. As licitações de combustíveis são gravadas apenas no sistema de licitações
e compras e devem apenas ser consultadas para visualização do saldo, no

X

sistema de frotas;

9.14.5. Deve indicar as médias de consumo e preços unitários de abastecimento

X

por veículo;

9.15.Cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e lançamento das ordens
serviço, informando produtos ou serviços realizados, contendo a importação do XML

X

das notas para registro;

9.16.Controles de utilização de veículo por:
9.16.1. Motorista;
9.16.2. Destino;

^

9.16.3. Período;
9.16.4.
9.16.5.
9.16.6.
9.16.7.

Controle de hodômetro/horímetro;
Cadastro de infrações/multas;
Ocorrências diversas;
Agendamento prévio;

9.17.Controle de pneus integrado com o cadastro de produtos do sistema de compras e
licitações, individualizando cada pneu;
9.l8.Controle de localização dos pneus por veículo e posição;
9.I9.Controle das datas de recapagem dos pneus;

iÉc-<9.20.Rastreamento da frota:
''v
9.20.1. Cadastro dos equipamentos de rastreamento com identificação do veículo
em que está instalado;

9.20.2. Visualização da posição de todos os veículos da frota em mapa;

9.20.3. Visualização dos veículos em mapa, com indicação de variação de
velocidade com datas e horários de cada medição;

9.20.4. Controle de acesso do operador por; Local de lotação do veículo e tipo de
movimentação (abastecimento, utilização, serviços, etc);

9.20.5. Possibilitar a importação dos dados de utilização dos veículos, via arquivo
"TXT", conforme leiaute fornecido pela entidade, gerando assim os
^

-

[
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

lançamentos necessários;

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

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

9.22.Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com o
sistema de gerenciamento de cartões para abastecimento - "FITCARD" e
"VALECARD" ou qualquer sistema a ser utilizado pelo Município, onde seja possível

X

X

X
X

X

a integração mediante lavouts disponibilizados;

9.23.Possuir rotina de geração de abastecimentos por solicitações autorizadas pela
entidade, onde o frentista do posto fornecedor, inicia o lançamento na hora do

abastecimento através da validação da solicitação via web, por link fornecido pela
entidade, não permitindo abastecimento diferentes com a mesma ordem e

X

posteriormente após conferência e liberação do responsável importar esses
lançamentos de abastecimentos;

â
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9.24.Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-PR):
9.25.Sistema deve rodar em ambiente Web - Internet e intranet;
Total da pontuação do item

X
X
210

Pontuação:

Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

10, MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL

10.1.Cadastro de bens da instituição com campos para identificação do nome, plaqueta,
detalhamento, natureza, utilização, categoria, tipo de propriedade, data de aquisição,
descrição do bem, data de incorporação, data de desincorporaçâo, valor, número do
empenho, número de série, vida útil estimada, data de término de garantia, número da
nota fiscal, inscrição municipal (se bem imóvel), fornecedor, dados do tipo de medidor

Atende

Não atende I

X

(se veículo) e saldo anterior do bem;

^

10.2.Permitir a classificação dos bens por grupo, subgrupo e classe;

X

10.3.Permitir anexar imagem ao bem;
10.4.Permitir cadastro histórico de conservação dos bens:
lO.S.Permitir cadastro histórico das ocorrências dos bens;

X

lO.ó.Permilir cadastro histórico dos controles dos bens por tipo de controle com data de
vencimento do controle e campo para identificar os controles concluídos;
10.7.Permitir cadastro histórico do responsável e local do bem;
lO.S.Possuir cadastro da entidade de origem do bem em caso de Cisão/Fusão;

10.9.Possuir campos distintos para bens imóveis: medida do bem, coordenada
geográfica, matrícula, número de registro, cartório e localização do bem;

10.10.

Possibilitar consultar na tela do bem sua movimentação, inventários

vinculados e seu vínculo com obra/intervenção;

10.11.
Relatórios dos bens com filtros diversos e ordenação por contábil, por
classificação (grupo/subgrupo e classe), por local, por responsável, por plaqueta e por

X

X
X
X
X
X

X

X

fornecedor;

10.12.

Relatório de bens com saldo inicial no exercício, saldo na data informada,

com opção para filtrar somente os bens que possuem saldo e somente os bens com
saldo zerado;
10.13.
Possuir cadastro de bens em lote;

K

10.14.

Permitir cadastro de comissão de bens patrimoniais com identificação dos

membros, tipo de atribuição, e início e fim de vigência da comissão;
10.15.
Possibilitar o lançamento de bens de terceiros, bem como sua baixa;

10.16.

Permitir dentro do módulo patrimônio a incorporação dos bens integrado

pela liquidação;

10.17.

X
X
X
X

Possuir tela de movimentação dos bens (lançamentos de incorporação e

desincorporaçâo);

10.18.

X

X

Permitir movimentação dos bens em lote de incorporação e lote de baixa
X

dos bens;
10.19.
10.20.

Possuir cadastro de estorno de movimentação dos bens;
Possuir cadastro de transferência de saldo entre bens e entre contábeis;

10.21.

Possuir cadastro da receita por alienação de bens e vínculo com os bens

alienados para registro da baixa contábil;

10.22.
Permitir castro de apólice com campos para identificar: número da
apólice, início e fim de vigência, situação da apólice, número do processo na SUSEP,
seguradora, corretor, tipo de cobertura, franquia, valor da cobertura, valor utilizado,
parcelas, vencimento e valor das parcelas, vlnculação com empenho, vinculação com

X
X
X

X

cadastro do bem;
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10.23.
Permitir cadastro gerais de tipos conforme o critério da entidade para: tipo
de conservação, tipo de ocorrência, tipos de controle, tipo de cobertura de apólice, e

X

tipo de atribuição na comissão de bens;

10.24.
Permitir o cadastro de cabeçalho e rodapé do termo de responsabilidade,
de carga, de baixa e de transferência de bens, bem como permitir criar mais de um

X

modelo para o mesmo termo;

10.25.
Permitir o cadastro de classes de depreciação, com campos de vida útil,
taxa anual, taxa mensal, tipo de cálculo e configuração contábil para vincular a conta
de incorporação, de depreciação, e a conta contábil de variação patrimonial diminutiva,

X

bem como o evento contábil;

10.26.

Permitir a configuração da depreciação no cadastro dos bens móveis, com

X

campos para indicar o mês de início, a classe de depreciação e valor residual;

10.27.

Possuir rotina que vincule a configuração de classe de depreciação, mês de
X

início e valor residual em vários bens selecionados;

10.28.

Possuir rotina de cálculo de depreciação dos bens permitindo um

X

lançamento por mês ou lançamento acumulado;

10.29.

Bloquear lançamentos contábeis de movimentação nos bens se o período

X

estiver fechado.

10.30.
Emitir relatório de depreciação de bens resumido/detalhado, por conta
contábil e por classe de bens com opção de filtrar por bem, por conta contábil e

X

somente os bens que atingiram o valor residual;

10.31.

Possuir cadastro de inventário de bens com campos para data de início e

X

fechamento;

10.32.
Possuir no inventário de bens, rotina que permita vincular os bens através
de filtros por local, responsável, fornecedor, empenho, nota fiscal, data de aquisição,
data de incorporação física, bens com saldo em determinada data, categoria do bem,

X

grupo, subgrupo e classe, e por nome do bem;
10.33.
Possuir relatório que permita filtrar somente os bens em inventário;
10.34.
Possuir bloqueio da movimentação dos bens vinculados ao inventário;

10.35.

X
X

Permitir exportação do inventário em arquivo e permitir importação do

X

inventário em arquivo com os dados atualizados no retomo;

10.36.

Permitir a conferência e atualização individual do bem no cadastro de

X

retomo do inventário;

10.37.

Emitir relatório de análise de bens com comparativo do valor atual no

X

sistema com o valor avaliado no retomo;

10.38.

Emitir relatório de resumo do inventário por contábil com valor atual no

X

sistema comparado ao valor de reavaliação;

10.39.

Emitir relatório de resumo do inventário por contábil detalhando os

X

valores por bem, com valor atual no sistema comparado ao valor de reavaliação;

10.40.
Emitir o relatório comparativo da situação cadastral do bem,
demonstrando somente os campos com diferenças entre a situação cadastral do bem no

X

sistema e a situação cadastral no retomo;

10.41.

Possuir rotina que simula o fechamento do inventário, emitindo um
X

relatório de críticas antes do fechamento;

10.42.
Possuir rotina que realiza no fechamento do inventário a atualização
cadastral, a transferência de responsável e local, a reavaliação a maior ou menor e a
incorporação de bens novos pertencentes ao inventário, mas não localizados no

X

cadastro da entidade;

10.43.

Emitir a ficha cadastral do bem,com opção de detalhar a movimentação
X

do bem e opção de configurar a emissão de assinaturas;

Ê
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10.44.

Permitir a emissão de relatório de ocorrências, estado de conservação e

tipos de controles;

10.45.
Permitir emissão do termo de carga dos bens com filtros por local,
responsável pelo bem e responsável pelo local, permitindo a configuração do texto do

X

X

cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;

10.46.
Permitir a emissão do termo de responsabilidade individualizado por bem
ou a relação de bens por responsável, permitindo a configuração do texto do cabeçalho

X

e rodapé no corpo do relatório;

10.47.
Permitir a emissão do termo de baixa de bens individualizado por bem ou
a relação de bens por responsável, permitindo a configuração do texto do cabeçalho e

X

rodapé no corpo do relatório;

10.48.
Permitir a emissão do termo de transferência de bens com filtros pelo local
e responsável de origem e local e responsável de destino da transferência, permitindo a

X

configuração do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;

^

10.49.
Possui a emissão do relatório de apólices com filtros por período de
vigência, status da apólice, seguradora, corretor, bem segurado e tipo de cobertura,

X

detalhando as informações de coberturas, parcelas e bens segurados;

10.50.
Emitir relatório por conta contábil e a relação de bens que demonstre os
valores de saldo anterior, incorporação, desincorporação e saldo final, com filtro por

X

código de bem e conta contábil;

10.51.

Emitir relatório de saldo contábil do bem, demonstrando o saldo final do

bem em determinado intervalo de datas;

10.52.

Emitir relatório por conta contábil e tipo de movimento dos bens que

demonstre os valores de saldo anterior, incorporação, desincorporação e saldo final;

10.53.

X

X

Emitir relatório de movimentação dos bens com opção de detalhar a

descrição do movimento;

10.54.

Permitir a impressão de etiquetas do patrimônio;

10.55.

Possuir rotina que realiza a transferência de responsável/local dos bens

patrimoniais em lote com opção de parametrizar o envio de e-mail de aviso ao

X
X

X

responsável;

10.56.

Possuir rotina que registra o estado de conservação dos bens em lote;

X

10.57.
10.58.

Possuir rotina que registra ocorrência dos bens em lote;
Possuir rotina que registra tipos de controle dos bens em lote;

X

^ 10.59.
10.60.

Possuir rotina que registra a data de desincorporação dos bens em lote;
Possuir rotina que atualiza o cadastro dos bens que pertencem ao mesmo

X

lote;

10.61.

X
X

Possuir rotina que transfere o saldo de bens entre contábeis;

X

Total da pontuação do item
Pontuação:

305

Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

II. MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
ll.l.Cadastro de fornecedores com quadro societário, certidões e contas de despesa
compartilhados com a contabilidade. Emitir documentos para o fornecedor através de

modelos estipulados pela entidade. Lançamento de ocorrências de lançamentos para o
fornecedor com marcação para bloqueio/desbloqueio e controle de data inicial e línal.

X

11.2.Possuir a solicitação de Cadastro "online" de fornecedores, com envio da

documentação necessária para a abertura do cadastro na entidade. Possuir rotina para

X

aprovação ou não deste cadastro, pelo responsável.

11.3.Cadastro de produtos e serviços permitindo classificação em grupos e subgrupos-

X
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U.4.Cadastro de Unidade de medida relacionada a unidade de medida fornecida para
X

Prestação de Contas ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná).

ll.S.Cadastro de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros,
informando as portarias ou decretos que as designaram, permitindo informar também os
seus membros, atribuições designadas e natureza do cargo, vinculado com a lei/ato que

X

designou a mesma.

ll.ó.Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as indicações das
dotações orçamentárias - órgão, unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa,
fonte de recursos e complemento da natureza - respeitando os saldos orçamentários.
Controlando a obrigatoriedade das ações do Plano Plurianual(PPA)relacionadas. Emitir
documentos relacionados a solicitação, através de modelos estipulados pela entidade.
Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP, GIF e JPG), Texto

X

(txt, doe, docx e odt). Planilhas (xis, xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx).

11.7.Permitir a realização de cópia de solicitações de material/serviço ou compra direta.
Já realizados pela entidade, de forma a evitar a realizar o cadastro novamente de dados

X

de processos similares.

ll.S.Permitir que ao vincular as dotações orçamentárias aos produtos selecionados, para
solicitação do processo licitatório, seja feito o rateio das quantidades/valores através de

X

rotina que possibilite tanto o rateio manual quanto automático;

11.9.Pennitir o gerenciamento das solicitações de compras para processos de licitações
"multi-secretaria". Onde a Licitação ocorre por uma secretaria principal, onde será
realizado todo o gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e ordens de compra e,
exista a indicação das secretarias participantes, onde caberia somente a emissão da

X

ordem de compra referente a sua solicitação;

11.10.

Permite o gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de cotas
X

entre as secretarias);

11.11.

Abertura

dos

processos

de

compras

com

a

vinculaçào

para

acompanhamento e controle do processo inicial de compra até o pagamento;

11.12.
Cadastro de cotações recebidas, deve possuir rotina com aplicação dos
preços médios, mínimos e máximos automaticamente para formação de preços dos

X

X

processos licitatórios, permitindo aplicar para os itens individualmente;

11.13.

Além do cadastro de cotações manual, possuir meio de leitura de cotações

a partir de meio magnético e também cadastro online;

^ 11.14.

X

0 sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pela entidade,

possibilitando sua utilização para procedimento de formação de preços para fixação do

X

valor máximo nos processos licitatórios;

11.15.
Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se
0 processo não for deferido, com definição de etapas a serem seguidas possibilitando
determinar nas etapas as seguintes opções: Iniciar/finalizar processo, indeferir, realizar
0 comprometimento do saldo e determinar o tempo máximo. Ao finalizar cada etapa

X

enviar e-mail para o responsável indicado;

11.16.
Possibilidade de gerenciar e acompanhar a situação da dotação (interligado
com 0 sistema de orçamento), lançando previsões na fase inicial do processo, e

X

acompanhamento até a fase de compras/empenho;

11.17.
Possibilidade de acompanhamento de despesas através liberações mensais
dos grupos de despesas, através da utilização das liberações do saldo nas solicitações e

X

empenho.

11.18.
0 status do processo de compra ou do processo licitatório, permitindo à
pessoa interessada consultar a real situação e o local onde se encontra, deve ser
consultado a partir da solicitação de compra original, tomando desnecessário conhecer

X

os demais números de processo, bastando ter em mãos o número da solicitação original;
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11.19.
Cadastro de licitação com: número e ano do processo, objeto, modalidades
de licitação e data do processo, situação (Andamento, Andamento - Nova data de
Abertura, Anulada, Deserta, Fracassada, Homologada e Revogada), Convênios,
Cadastro das publicações das licitações, com indicação da data da publicação e o veículo

X

de publicação. Ação e Subvenção;

11.20.
Geração de documentos inerentes a cada fase do processo licitatório (Ex.
ata de abertura, editais, pareceres, ofícios, etc, sendo gerados a partir de modelos prédefinidos, com a gravação na base de dados dos documentos emitidos, os modelos

X

devem ser alterados pelos operadores;

11.21.

Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada

documento, guardando em base todos os modelos criados;

11.22.

X

Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as informações

de processos e/ ou licitações, com dados de itens, contas e outros que sejam inerentes ao

X

documento;

11.23.

Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados,

permitindo uma rápida recuperação no momento em que for necessário;

11.24.
Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP, GIF e
JPG), Texto (txt, doe, docx e odt). Planilhas (xis, xlsx e ods)e outros(csv, pdf, dwg,ppt,

X

X

pptx). Com controle de tamanho do arquivo;

11.25.
Campo para disponibilizar links, ou seja, caminhos para localização de
arquivos armazenados em pastas locais ou caminhos para link de páginas na intemet ou

X

endereços externos;

11.26.
Permitir através de liberação ou não a publicação dos editais e seus anexos
na Internet, através do Portal da Transparência, bem como as atas e documentos

X

pertinentes, permitindo o download destes;

11.27.

Cadastro de propostas com a emissão de mapa de apuração e indicação de
X

vencedores;

11.28.

Para preenchimento das propostas, em casos de informações obrigatórias

para revisão de cadastro dos fornecedores e visando o bom andamento do processo
licitatório, possibilitar exigir no preenchimento essas informações,sendo elas tais como;
dados cadastrais, quadro societário, representante e conta bancária do fornecedor,
validade da proposta. Em casos de propostas de medicamentos constantes no BPS
(Banco de Preço da Saúde), as informações são:"Registro Anvisa" e"CNPJ Fabricante";

^ 11.29.

Leitura de propostas a partir de meio magnético com geração automática
X

dos mapas;

11.30.

X

Possuir rotina que auxilie na separação de lotes/itens exclusivos para ME;

X

11.31.
Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos os lances,
preservando todas as rodadas até a seleção do vencedor, possibilitar a visualização dos

lances na tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por lote ou item, com opção
de: desistência/declínio do lance, reiniciar rodada ou item, excluir rodada, tomar
inexequível e também permitir que o pregoeiro estipule o valor do lance mínimo durante

X

os lances do pregão;

11.32.

Possibilitar a aplicação dos benefícios concedidos às ME/EPP e critérios de

regionalização definidos em legislação aplicável;

11.33.

X

Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e o

motivo da inabilitação e, nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item seja

inabilitado permitir que o pregoeiro já identifique o remanescente e, possibilite

X

selecioná-lo para negociação e indicação de novo vencedor.

11.34.

Modalidade registro de preços, com o controle das quantidades

licitadas/adquiridas;
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11.35.
Possibilitar o lançamento de pontuação e índices para os itens das licitações
com julgamento por preço e técnica, possibilitando a classificação automática do

X

vencedor de acordo com a pontuação efetuada na soma dos critérios de pontuação.

11.36.

Leitura de respostas do questionário de pontuação, a partir de meio

X

magnético com geração automática do quadro para conferência dos avaliadores;

11.37.
Cadastrar contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento, como
publicações, seus aditivos e reajustes, permitindo também gerenciar o período de
vigência e execução dos contratos. Identificar os aditivos do tipo acréscimo, diminuição,
equilíbrio, rescisão, apostilamento ou outros. Realizando o bloqueio caso ultrapasse os
limites de acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1° do Art. 65 da Lei

X

8.666/19931;

11.38.
Cadastrar os responsáveis pelo acompanhamento do contrato, tais como:
gestor, fiscal e Controlador de Encargos Sociais e Tributários. Permitir lançamentos de

^

ocorrências para gerenciamento de contratos. Permitir vinculaçâo contábil para:

X

execução dos contratos (Atos potencial, em execução e executadas) e Retenção Extra
(Retenção ao RGPS e Imposto de renda retido na fonte - IRRF)
11.39.
Controle dos contratos, armazenando os documentos, e controlando
vencimentos e saldos de quantidade e valor;

11.40.

X

Permitir através de liberação ou não a publicação dos contratos na Internet

X

no site da Entidade através do Portal da Transparência;

11.41.
Possibilidade de emissão de solicitação de empenhos com integração com
a Contabilidade e no momento do empenho, só é necessário informar o número da
solicitação correspondente buscando automaticamente todas as informações necessárias,

X

com emissão de documento para impressão e envio por e-mail para fornecedor,
responsável pela autorização da despesa, etc;

11.42.

Possibilidade de emissão de solicitação de compra, com emissão de

X

documento para impressão e envio por e-mail para fornecedor e solicitantes;
11.43.

Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no
X

sistema, seja ele padrão e/ou modelo pré-deflnido;
11.44.
Controle do saldo licitado nas solicitações de compras;

11.45.

X

Todas configurações necessárias e exportação do BPS (Banco de Preço da

X

Saúde);

^

11.46.
Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com
0 sistema de Bolsas de Licitações, Leilões - "BLL","LICITANET" e "BBMNET" ou
qualquer sistema a ser utilizado pelo Município, onde seja possível a integração

X

mediante layouts disponibilizados.

11.47.
Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados
referentes ao: Mural de Licitações e Módulos;05 - Licitações e 06 - Contratos, de acordo

X

com as regras vigentes do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná);
Total da pontuação do item

235

Pontuação:

Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

12. MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
12.LRequisitos técnicos:-

;

^
■■ ■

-

12.1.1. Deverá ser executado em ambiente Web e ser hospedado em data center que
apresente, pelo menos, as seguintes condições:

12.1.2. Proteções relacionadas a ambientes perigosos;

X
X

12.1.3. Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de
acesso fornecida para pessoas definidas pela CONTRATANTE;
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12.1.4. Sistema de prevenção e detecção de invasão, bem como ferramentas de
análise de tráfego de dados;

12.1.5. Possuir instalações de computação flexíveis, com infraestrutura flexível,
conexões de rede redundantes e energia em cada instalação de hospedagem;

12.1.6. Disponibilizar consulta de métricas para acompanhar o nível de

X

X

X

disponibilidade do serviço;

12.1.7. Assistência com solicitações de serviço técnico 24 horas por dia, 7 dias por

X

semana;

12.1.8. Responsabilidade por manter o hardware e os softwares atualizados;

X

12.1.9. Disponibilizar de componentes monitorados, como CPU, memória,
armazenamento, entre outros, gerando alertas, seguindo padrões de

X

investigação e resoluções de desvios que possam ocorrer;

12.1.10.Garantir alta disponibilidade dos serviços (24 x 7 x 365) e possuir acordo

^

de nível de serviço(SLA)de pelo menos 99%;
12.1.11.Senhas de acesso criptografadas ou acesso dos operadores via certificado
digital;

12.1.12.Os acessos ao sistema devem ser liberados pelo Administrador do sistema,
após a análise de uma solicitação de acesso enviada pelo usuário, através de

X

X

X

formulário próprio

12.1.13.Uma senha provisória deve ser gerada pelo próprio sistema de forma
automática, e enviada por email ao usuário, de forma que garanta a

X

privacidade no acesso;

12.1.14.Deverá controlar e exibir o tempo da sessão do operador em tela, expirando
automaticamente após período máximo de inatividade;

X

12.1.15.Deverá ser mantido um registro (log) de todos os erros (exceções) que
ocorram durante a execução do sistema, sendo demonstrados em relatório

X

formato pdf;

12.1.16.Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema por meio de
certificados digitais, com raiz da infra-estrutura de Chaves Públicas

X

Brasileiras (ICP-Brasil);

12.2.1. Permitir a solicitação de acesso web dos contribuintes, cadastrados ou
eventuais, através de formulário próprio;

^

12.2.2. Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal e Cancelamentos deve ser
conflguráve! pelo administrador

12.2.3. 0sistema deverá permitir o cancelamento de NFS-e pelo próprio prestador,
desde que a competência ainda esteja em andamento;

12.2.4. Somente as notas dentro da competência atual poderão ser canceladas,
exigindo o motivo do cancelamento;

12.2.5. 0 motivo do cancelamento, data, hora e responsável pelo cancelamento,
deverão constar na nota cancelada;

12.2.6. Por decisão do administrador poderá ser aceito tomador sem identificação
de documento através de uma pré configuração;

X

X

X

X

X

X

12.2.7. Possibilitar a edição do texto da Ficha de Solicitação de Acesso pelo
administrador do sistema;

X

12.2.8. Ao ser cancelada, a nota será enviada por e-mail ao tomador, de forma
automática;

X
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12.2.9. Após a competência estar fechada - quando o administrador define que não
podem mais ser acrescentadas notas e a gula deve ser gerada - a única forma
de cancelar uma Nota Fiscal emitida dentro da competência fechada é com a
intervenção do administrador, com o registro da ocorrência e o motivo da

X

exceção.

12.2.10.Relatório para apurar o ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou
recebidas, com os devidos valores de Imposto a pagar ou a recolher,
podendo ser emitido por competência (mês e ano) ou por exercício (ano);

X

0 relatório deverá ter a possibilidade da emissão em PDF ou CSV.

12.2.11.As empresas que não tiveram movimentação do iss na competência
fechada, deverão receber por e-mail a notificação de que precisam emitir a

X

declaração de sem movimento para dar baixa;

12.3.0S coQtríbuni^cu seus autorizados, poderão confisurar:

^

i

12.3.1. A logo que será impressa na nota;

X

12.3.2. 0 contador responsável e o envio de cópia das notas por e-mail;

X

12.3.3. Cadastrar discriminações para a nota, por serviço, para não ter a

X

necessidade de escrever em cada emissão de nota.

12.3.4. 0 contribuinte poderá manter um cadastro de clientes próprios, com busca
rápida na digitação da nota ou declaração de serviços;

12.3.5. Possibilitar ao prestador, vincular usuários, tanto físicas quanto jurídicas,
ao seu cadastro permitindo a emissão de notas e controle da movimentação

X

X

do prestador.

12.4.Recibo Provisório de Serviço(RPS)com numeração seqüencial crescente
controlada pela Prefeitura, devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela

X

legislação tributária municipal;

12.5.Permitir parametrizar textos e dados dos e-mails enviados pelo sistema,
obrigatoriedade ou não do CPF/CNPJ do tomador da nota no momento da emissão;

12.6.0 sistema deve permitir a emissão de Notas Fiscais com mais de um serviço na
mesma nota. mesmo que com alíquotas diferentes entre si;

12.7.Deverá existir a opção de visualização do bloco eletrônico das notas de um
prestador para os administradores;

12.8.Emissão das Guias de Recolhimento somente a partir do dia em que o
administrador definir como o fechamento da competência;

^ I2.9.A0 fechar a competência, conforme parâmetro definido pelo administrador, não
será mais possível emitir, receber ou cancelar Notas para a referida competência.

12.10.
0 sistema deve controlar 0 imposto a ser pago no Município e 0 pago no
domicílio do tomador do serviço, fazendo as compensações no momento da geração

X

X

X

X

X

X

das guias de recolhimento;

12.11.

Deve permitir ao administrador configurar 0 acesso de um tipo de usuário

ao sistema, liberando ou bloqueando acesso às telas;

12.12.
Deve ser possível a emissão de blocos eletrônicos de RPS's de maneira
que fique claro quais foram utilizados, quais foram cancelados e quais estão livres para

X

X

uso.

12.13.

Se houver retenções e ou deduções, estas deverão ser informadas no

momento da emissão da Nota Fiscal; os limites máximos de dedução devem ser

X

configurados pelo administrador do sistema.

12.14.

Permitir ao administrador a geração de nova senha para um determinado

usuário. Esta nova senha deverá ser enviada por e-mail ao usuário.

12.15.

X

0 documento do tomador deverá passar por validação de dígitos no

momento da emissão da nota, impedindo 0 prosseguimento caso não seia válido;
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12.16.

Permitir consultas por Prestador, número da NFS-e/RPS, período de

emissão;

X

12.17.
Permitir emissão de carta de correção. Quando da emissão da carta de
correção, esta será anexada imediatamente no arquivo PDF da imagem da nota

X

original;
12.18.

X

Permitir a consulta de autenticidade da NFS-e;

12.19.
Possuir relatórios de gerenciamento, tais como: Evolução da arrecadação
geral e por prestador, prestador que não emitiu GR, prestadores sem informação de

movimento, resumo do movimento, apuração do ISS, bloco eletrônico, relatório de

X

retenções, ocorrências;

12.20.

A integração com os demais módulos tributários, quando do mesmo

fornecedor do Nota Fiscal Eletrônica, será de responsabilidade do contratado:

12.21.

^

X

Empresas do Município - é responsabilidade do sistema Tributário manter

atualizados os dados referentes às empresas do Município e fazer o envio para sistema

X

Nota Fiscal Eletrônica;

12.22.

Empresas de fora do Município - os dados serão mantidos em ambos os

sistemas e deve haver comunicação para manter os dois atualizados;

12.23.
0 cadastro de serviços e alíquotas do Município, conforme Lei
Complementar n® 116/03, será cadastrado e atualizado no sistema Tributário e enviado

X

X

para o módulo de Nota Fiscal Eletrônica;

12.24.

As guias de recolhimento serão geradas no módulo de Nota Fiscal

Eletrônica e recebidas no sistema Tributário, sem gerar conflito entre ambos;

12.25.
0 livro de apuração do ISS eletrônico deverá ser enviado pelo módulo
Nota Fiscal Eletrônica para o sistema Tributário, contendo detalhamento de todas as
notas emitidas pelo prestador, com os serviços classificados com suas respectivas

X

X

alíquotas;

12.26.

A comunicação entre o sistema Tributário e o sistema Nota Fiscal

Eletrônica deverá ser pela Internet, com o uso do protocolo SSL garantindo um duto de
comunicação seguro, com identificação do servidor e do cliente através de certificados
digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou

X

código do usuário e senha;

12.27.
Possibilitar a qualquer usuário do sistema realizar pesquisa de
funcionalidade utilizando palavra-chave, e ainda, permitir o acesso através do resultado

^

X

da busca;
12.28.

Deverá haver controle de autorizações de emissão de RPS's sendo

liberado uma quantidade analisada pelo administrador do sistema.

12.29.

X

No caso de Notas com alíquotas diferentes o sistema deve calcular

corretamente o Imposto a pagar.

12.30.
Por parâmetro de configuração, o sistema deverá liberar automaticamente
a quantidade parametrizada desde que o contribuinte tenha utilizado pelo menos 50%
dos RPS's já autorizados, caso contrário a liberação necessitará de ação do

X

X

administrador;

12.31.
Os itens de serviço da Nota terão as alíquotas cadastradas na lista de
serviços, não sendo possível a alteração pelo emissor se o Imposto for devido no

X

Município;

12.32.

0sistema deve disponibilizar uma opção para cancelamento do RPS. O

mesmo aparecerá com a palavra "cancelado" em vermelho destacado sobre a nota.

12.33.
N bloco de RPS's, quando um RPS Já foi utilizado, deverá constar o
número da nota gerada pela conversão, dados do tomador, data, código do serviço e o

X

X

total do RPS.

Cf^
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12.34.
0 sistema deve permitir ao usuário copiar as informações das últimas
notas constantes no sistema, trazendo informações de tomador, serviço e valores.

X

Sendo possível a edição, exclusão ou adição de informações.

12.35.
Permitir a definição de papéis para cada tipo de usuário: PF, Empresa do
município, autônomos e administrador. Podendo editar e criar vários papeis, de forma

X

que cada acesso seja diferenciado um do outro em relação às opções do menu.

12.36.
vM^â^ldi^sistemdos cont^
12.36.1.
Por meio de Web Service, o Sistema de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas(NFS-e) deverá disponibilizar uma série de interfaces para troca
de mensagens XML assinadas digitalmente (utilizando certificados ICP-

'^
X

Brasil).;

12.36.2.

O sistema deverá disponibilizar um manual com layouts referente

aos xmfs de envio, recebimento, consulta, cancelamento, para o

X

desenvolvimento do webservice do usuário.

12.36.3.
Estas interfaces podem ser acessadas pelos sistemas dos
contribuintes, permitindo que as empresas integrem seus próprios sistemas de
informações com o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas(NFS-

X

e).;

12.36.4.
A documentação referente à troca de informações entre o sistema
de NFS-e e o contribuinte deverá ser mantida atualizada no porta! do NFS-e,

X

tendo a possibilidade de baixar o xml das notas;

12.36.5.
Como contingência o usuário deverá ter uma opção em tela para
enviar arquivos, no mesmo padrão e formato que os utilizados pelos web's
services, diretamente na página do sistema do NFS-e, para a conversão de

X

RPS's em nota;
Total da pontuação do item

345

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

13. MÓDULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO
=

^

Atende

Não atende

4.3.1.Cadastro da Obra/Intervenção onde sela possível informarno mínimo as seguintes características:
13.1.1. Nome da Obra/Intervenção;
X
13.1.2. Data base:

X

13.1.3. Data de início da obra/intervenção;

X

13.1.4. Prazo de execução;
13.1.5. Valor da obra/intervenção;
13.1.6. Número e Ano da obra/intervenção;

X

13.1.7. Tipo de intervenção;

X

13.1.8. Tipo de Obra;
13.1.9. Classificação do tipo de intervenção;

X

13.1.10.

X

Classificação do tipo de obra;

13.1.11.
Unidade de medida;
13.1.12.
Regime de execução;
13.1.13.
Dimensão;
13.2.Possuir integração com o módulo de contabilidade pública e orçamento;
13.3.Possuir integração com o módulo de controle patrimonial;
13.4.Permitir o cadastramento da Matricula CEI, CND de Obra;

X
X

X

X
X
X
X
X
X

13.5.Permitir informar os responsáveis técnicos com seu devido tipo de responsabilidade
e seu número de documento normativo;

X
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13.6.Possuir gerenciamento de acompanhamento, onde seja possível informar o tipo de
acompanhamento, pessoa responsável pelo acompanhamento e data do referido tipo de

X

acompanhamento;

13.7.Permitir para os tipos de acompanhamento de origem medição, cadastrar o tipo de
medição, percentual físico, contrato e aditivos para execução indireta e documento

X

comprobatório legal sobre a medição efetuada;

13.8.PennÍtir para os tipos de acompanhamento de origem Paralisação, cadastrar o
motivo e documento comprobatório legal sobre a medição efetuada;

13.9.Pennitir para os tipos de acompanhamento de origem Cancelamento, cadastrar
documento comprobatório legal sobre a medição efetuada;

13.10.
Permitir cadastrar as informações referente às Planilhas de orçamento,
onde seja possível informar o tipo de planilha de orçamento, valor, data e documento

X

X

X

comprobatório legal;

^ 13.11.

Permitir informar programações periódicas, com a informação da data e

tipo de escopo a serem realizados;

13.12.

Permitir elencar os responsáveis e os itens a serem verificados por

determinado escopo;

13.13.

Possibilidade de cadastrar o tipo de escopo de programação conforme a

necessidade da entidade;
13.14.
Permitir relacionar a obra/intervenção a uma devida Ação do orçamento;
13.15.
Possibilitar a inserção de anexos em diversos formatos de arquivos;

13.16.

Emitir relatórios contendo as informações integradas ao módulo de

controle patrimonial

13.17.

X

X
X
X
X

Permitir a impressão do termo de recebimento definitivo para as

obras/intervenção com acompanhamento igual a concluído;

13.18.

X

X

Permitir que o termo de recebimento possa ser redigido conforme

necessidade da entidade;

X

Total da pontuação do item

150

Pontuação:

Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

14. MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

Atende

Não atende

^ 14.1.Possibilitar a utilização do mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a
necessidade de realizar cópias periódicas ou processamento em lote, disponibilizando

X

as informações em tempo real.

14.2.Atender a LEI COMPLEMENTAR N° 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 e a LEI N°
12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

X

14.3.Disponibilizar no Portal da Transparência a versão do sistema, a data e o horário da
sua última atualização.

X

14.4.Possibilitar contagem de acessos, onde informe a quantidade de usuários que
visualizou ao Portal da Transparência.

X

14.5.Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários, como: permitir a seleção de
alto contrastes, ampliar e reduzir a visibilidade de tela, teclas de atalho; bem como

opção para a tradução das informações disponíveis no portal em Língua Brasileira de

X

Sinais - LIBRAS.

14.6.Possuir mapa do site e ferramentas de pesquisa.
14.7.Possuir relação das consultas mais acessadas.
14.8.Exibir ao usuário o caminho de páginas percorridas durante o seu acesso.

X

X
X

14.9.Permitir cadastro de perguntas freqüentes e as respectivas respostas para exibição
no portal.

X
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14.10.
Possibilitar a customização da interface do sistema, podendo inserir
imagem de plano de fiindo; alterar a descrição de menu principal e seus relatórios, bem

X

como criar novos menus e publicações.

14.11.

Disponibilizar a data e o responsável da atualização para os registros

X

customizáveis no sistema.

14.12.

Disponibilizar na emissão dos relatórios, a data de emissão das

informações presentes no documento.

14.13.

Permitir a emissão dos relatórios em vários formatos, sendo eles: PDF,

RTF, XLS, CSV, HTML,DOC, DOCX,XLS, XLSX,ODT,ODS,TXT e XML

14.14.

Possuir formato aberto, não proprietário e estruturado nos relatórios do

Portal da Transparência
14.15.
Informações Gerais do Município, como:

14.16.
^

Permitir cadastrar informações gerais como: endereço, telefone, e-mail e

horário de atendimento.

14.17.

Possibilitar a inclusão de link do formulário de pedido de acesso à

informação.

14.18.

Possibilitar campo específico para incluir a estrutura organizacional das

X

X

X
X
X

X

X

entidades.

14.19.

Possuir consultas com informações dos Recursos Humanos do Município,

X

como:

14.20.
14.21.
14.22.
14.23.

Consulta do quadro de cargos;
Consulta do quadro funcional;
Consulta da relação dos servidores ativos, inativos e comissionados
Relação de salários por função de forma detalhada

14.24.

Possuir consultas com informações da Administração do Município,

X
X
X
X
X

como:

14.25.

Consulta de Licitações contendo informações dos lotes/itens, fornecedores

vencedores, lances, propostas e os respectivos Contratos vinculados.

X

14.26.
Todos os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer documento
gerado nas licitações pode ser divulgado imediatamente após a geração, sem a

X

necessidade de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas:
14.27.
Consulta dos Fornecedores impedidos de licitar;

X

14.28.

Consulta dos Contratos e Atas de Registros de Preços, com os respectivos

Aditivos, contendo informações do nome do fornecedor, vigência do contrato,

X

responsáveis do contrato e a respectiva Licitação vinculada.

14.29.

Possuir na consulta dos Contratos todos os documentos e anexos gerados

no contrato, sem a necessidade de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas;
14.30.
Possuir consulta de produtos cotados e contratados.
14.31.
Consulta de Requisição de compra por fornecedor

14.32.

X
X
X

Consulta dos convênios contendo informações detalhadas sobre os

recursos recebidos ou concedidos, bem como dados da prestação de contas dos

X

respectivos recursos;
14.33.
Relação de bens patrimoniais, bem como os recebidos e cedidos.

X

14.34.

Relatório de veículos relacionados a frota da entidade;

X

14.35.

Relação dos materiais em estoque com informações detalhadas do

produto, contendo seu respectivo saldo;

14.36.
Relação dos itens protocolados contemplando os dados dos pedidos,
recebidos, em andamento, atendimentos e indeferidos, com a opção de visualização de

X

X

gráfico.

14.37.

Possuir consultas com informações das Receitas e Despesas do Município,
X

como:
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14.38.

Consulta da receita prevista e arrecadada, com valores por exercício, mês

e dia. podendo filtrar por conta de receita específica.

14.39.
Comparativo da receita prevista e arrecadada, contendo a visão das
receitas resumidas(contas sintéticas) e detalhadas(contas analíticas), sendo possível

X

X

nas receitas analíticas visualizar as fontes de recursos.

14.40.

Permitir visualizar as receitas previstas e atualizadas, pelo valor líquido

das deduções e pelo valor bruto, com as deduções demonstradas de forma separada.

14.41.
Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidações e
pagamentos, incluindo as retenções efetuadas, consolidando os saldos a liquidar e a

X

X

pagar;

14.42.

Consulta da despesa empenhada, liquidada e paga, com valores por

exercício, mês e dia.

14.43.

^

Consulta das despesas empenhadas por compra direta, com valores por

exercício, mês e dia.
14.44.
Consulta de diárias concedidas, com informações do nome do servidor,
data inicial e final da diária, número de diárias, bem como valor por diária e total das

X

X

X

diárias, possuindo informações dos empenhos, liquidações e pagamentos vinculados.

14.45.
Consulta detalhada dos Documentos Fiscais da Liquidação, contendo a
opção para baixar os documentos fiscais anexados; e acessar de forma automática a

X

NF-E através da chave de acesso.

14.46.

Consulta das despesas de Prestação de Contas de Adiantamento, com

dados como: nome do servidor, data e valor da prestação, situação da prestação de

X

contas, histórico e anexos relacionados.

14.47.

Possuir consultas com informações do Orçamento e Execução

Orçamentária do Município, como:

14.48.

Relatórios do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.

14.49.

Relatórios de execução orçamentária e financeira em conformidade com a

Instrução Normativa 89 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

^

14.52.

X

Relatórios da execução e gestão fiscal em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal

14.51.

X

Relatórios do orçamento e da execução orçamentária em conformidade

com a Lei 4.320/64

14.50.

X

X

X

Permitir nas consultas dos relatórios selecionar todas as entidades

controladas, de forma consolidada ou por Entidade.
14.53.
Permitir consultar informações com filtro por Período;
14.54.
Consulta das informações das Audiências Públicas.
14.55.
Consulta das Leis e Atos do Município.

X
X

X
X

Total da pontuação do item

275

Pontuação:

Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

15. MÓDULO DE PORTAL DO CONTRIBUINTE
1^ v
15.1.Este módulo visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos contribuintes,
com agilidade e segurança, possibilitando acesso às informações através da intemet em
ambiente responsivo. Para tal deverá conter no mínimo o que segue:

15.2.Deve permitir acesso ao módulo web, que poderá ser feito através de certificado
digitai, ou através da senha web, a qual será obtida pelo contribuinte por meio do

Atende

Não atende

X

X

preenchimento de um cadastro eletrônico;
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15.3.A solicitação para acesso eletrônico deverá possibilitar pré análise à administração
municipal, permitindo aos responsáveis solicitarem ao contribuinte o envio de

X

documentos necessários para tal liberação:

15.4.Deve ainda permitir que o contribuinte envie, em anexo à solicitação de acesso, os
documentos exigidos pela prefeitura;

IS.S.Deverá ter dispositivo de segurança, a fim de evitar ataques de hacker, como por
exemplo o validador de acesso não sou robô recaptcha, ou mesmo digitar caracteres

X

X

pré informados.

15.6.Deve disponibilizar a consulta detalhada de débitos do contribuinte logado,
permitindo filtrar um ou todos os tipos de cadastros vinculados a este;

X

15.7.A partir da consulta, o contribuinte poderá selecionar a dívida que deseja quitar e
solicitar emissão de guia atualizada para pagamento;

I5.8.A0 responsável logado deverá ser possível 0 cadastro de instituições financeiras
sob sua responsabilidade;

15.9.Emitir segunda via do camê de IPTU informando 0 número de cadastro ou
indicação fiscal, sem a necessidade de se logar.
15.10.
Emitir e validar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários.
15.11.
Emitir e validar certidão de Quitação de ITBI.
15.12.
Emitir e validar Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel (Valor Venal).

15.13.

X
X
X
X
X
X

Ao contribuinte logado será permitido 0 envio e validação dos arquivos

relativos ao módulo DESIF;
15.16.

X

Deve permitir atualizar uma guia vencida a partir do seu número, sem a

necessidade de logar;
15.14.
Deve permitir acesso ao módulo DESIF;

15.15.

X

Deve permitir acesso ao módulo DEC.

15.17.
0 contribuinte com acesso deverá poder consultar 0 histórico de todas as
mensagens recebidas, bem como detalhes da data de envio, data limite para leitura e

X
X

X

data de leitura;

15.18.

0 responsável logado e outorgado por outros contribuintes poderá

visualizar as mensagens de todos os seus outorgantes;

15.19.
Permitir 0 envio de declarações de ITBI Online por operadores
autorizados pela administração municipal, permitindo digitar as informações relativas à
transação imobiliária, tais como: dados do imóvel, adquirentes e seus respectivos

^

X

X

percentuais, valor da transação, alíquotas envolvidas, tipo de lavratura e anexos de
comprovação da transação;

15.20.

Na emissão da declaração do ITBI online deverá ser gerado número de

protocolo de envio, para controle;

15.21.
Após a análise da administração fiscal, 0 operador logado deverá poder
consultar as solicitações enviadas, deferidas ou indeferidas, bem como emitir as
respectivas guias de ITBI para pagamento ou consultar as informações de

X

X

indeferimento:

15.22.
Deverá ser disponibilizada tela de gerencial para a administração
municipal, onde será possível validar todas as informações das solicitações digitadas e
enviadas para validação, bem como os respectivos anexos enviados para comprovação

X

da transação;

15.23.
A tela de gerenciamento da administração fiscal deverá apresentar pelos
menos as informações: número do protocolo, adquirente principal, documento do
adquirente, data da declaração, dados do transmitente principal, inscrição municipal do

X

imóvel, status da análise e link para ações da fiscal;
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15.24.

0 dados exibidos em tela, devem estar em formato de tabela e devem

conter operadores configuráveis de consulta como: Menor ou igual, Maior ou igual.
Igual, Contém, Nào Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com. Termina com e
Entre, além de permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitir também a

ordenação das colunas disponíveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar
mais de uma coluna ao mesmo tempo para ordenar os dados nos formatos ascendente

X

(do menor para o maior)e descendente (do maior para o menor), selecionar a

quantidade de itens que podem ser exibidos por página e gerar os dados filtrados em
tela em planilha excel;

15.25.
A análise da transação pela administração fiscal deverá permitir o
indeferimento da solicitação, disponibilizando campo próprio para inserir a

X

Justificativa de indeferimento;

15.26.

Deve permitir a simulação de parcelamento de dívida, para tal deverá fazer
X

login através de certificado digital ou senha web.

15.27.

Deve permitir atualizar os dados para correspondência dos cadastros da
X

pessoa física logada;

15.28.
Disponibilizar a opção de solicitação de cadastro online para empresas do
município, possibilitando preencher os campos necessários tais como, dados da
X

empresa, dados dos sócios, ramo de atividade, entre outros, e ainda anexar os
documentos necessários;

15.29.

Deverá permitir a configuração da emissão do alvará provisório para

CNAE de baixo risco, possibilitando o operador permitir ou não a emissão do alvará.

15.30.

Para empresas com CNAE de baixo risco será possível configurar emissão

automática de alvará de funcionamento;

15.31.

X

Permitir à administração municipal a edição de textos informativos para
X

compor a página do Portal do Contribuinte;

15.32.

X

Opção para emitir certidão de inscrição municipal para empresas e
X

autônomos.

Total da pontuação do item

160

Pontuação:
Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

16. MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO

j

16.1.Possuir cadastro pessoa física único (integrado com os demais sistemas), com os
seguintes dados: endereços, contatos (e-mails e telefones), RG, Título de Eleitor,
CTPS, CNH,Certificado de reservista, entre outros;
16.2.Realizar a validação do número de CPF e PIS/PASEP no cadastro da pessoa física.;
16.3.Permitir upload de foto e documentos no cadastro de pessoa física;

Atende

Não atende

X

X
X

16.4.Possuir cadastro de servidores/funcionários, tais como (estatutários, comissionados,

agentes políticos, celetistas, estagiários,jovem/menor aprendiz, conselheiro tutelar,
aposentados e pensionistas) possibilitando a gestão da situação dos mesmos;
16.5.Possuir cadastro de dependentes vinculado com o cadastro de pessoa física;

X

X

16.6.Possuir controle no cadastro de dependentes, para fins do cálculo do salário família
e dedução no imposto de renda (para cada servidor/funcionário);

16.7.Possuir 0 controle automático referente a Previdência e Imposto de Renda dos
servidores/funcionários, que acumulam mais de um cargo, respeitando a faixa de

X

X

cálculo e 0 teto previdenciário se houver;

16.8.Possuir validação nas alterações e ou inclusões de dados, no cadastro pessoa física
e servidores/funcionários, não permitindo concluir a gravação sem que todos os

X

campos estejam preenchidos;
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16.9.Possuir 0 cadastro das tabelas e níveis salariais conforme plano de cargos e
salários;

16.10.

Possuir cadastro de jornada de trabalho, com a possibilidade de permitir

flexibilização de iomada;

16.11.

Possuir cadastro de tipos de previdência e suas tabelas de vigências

respectivas, permitindo cadastrar dois ou mais regimes de previdência própria;
16.12.
Possuir cadastro da tabela do imposto de renda com controle de vigência;
16.13.
Possuir cadastro da tabela do salário mínimo com controle de vigência;

16.14.

Possuir cadastro de agente de integração para controle e vinculação com o

cadastro de estagiário;

16.15.
Possuir cadastro de beneficiários de pensão alimentícia, possibilitando a
parametrização das fórmulas de forma automática ou a opção de lançamento de valores

X

X

X
X
X
X

X

manual para o cálculo e controlando a vigência de cada beneficiário;

^

16.16.

Possuir a parametrização do recolhimento da previdência sobre o valor do

cargo efetivo, quando o servidor for nomeado em um cargo em comissão;

16.17.

Permitir cadastrar admissões em competências futuras, sem interferir no

cálculo;

16.18.

Possuir 0 cadastro do adicionai tempo de serviço, possibilitando

parametrizar a quantidade de anos, percentual e vigência;

16.19.
Possuir cadastro plano de saúde, com o controle da vigência do titular
(servidores/funcionários) e seus dependentes, com parametrizações para as regras de

X

X

X

X

inclusão e exclusão;

16.20.

Possibilitar realizar os cadastros dos tipos afastamentos, como por

exemplo, atestados, licença maternidade, auxilio doença, licença sem vencimento;

16.21.

Possuir 0 lançamento dos afastamentos do servidor, possibilitando

identificar o motivo do afastamento e data de início e término;

16.22.

Possuir o reajuste dos níveis salariais possibilitando de forma parcial ou

total informando o percentual a ser reaiustado;

16.23.

Possuir cadastro do tempo de serviço anterior, e possibilidade de realizar a

consulta da soma dos tempos serviço (anterior e atual);

16.24.

Possibilidade de consultar averbação do tempo de serviço e caso houver

tipo adicional de tempo de serviço;

16.25.

Possuir os cadastros de outros vínculos empregatícios com opção de

informar os valores de base e contribuição;

16.26.

X

X

X

X

X

X

Permitir o lançamento das férias controlando o período aquisitivo

automático, com opção de adiantamento do 13® salário e abono pecuniário;

16.27.
Permitir emissão de aviso e abono de férias, possibilitar o controle de
férias (lançadas, vencidas, a vencer e a possibilidade de emissão de relatório para

X

X

controle de férias vencidas.

16.28.

Possuir o histórico de todos os períodos aquisitivos de férias e período de

gozo dos servidores, desde a admissão até a exoneração;

16.29.

Possuir o cadastro de férias individual com o controle das regras conforme

parametrização prévias (afastamento por doença e faltas);

16.30.

X

Possuir o cadastro de férias coletivas por cargo e local de trabalho com o

controle das regras conforme parametrização prévias(afastamento por doença e faltas);
16.31.

X

X

Possibilitar a emissão do recibo e aviso de férias de cada

servidor/funcionário;

16.32.
Possuir cadastro de verbas, possibilitando classificar os tipos como:
vantagem, desconto, patronal, base de cálculo e Alíquota, parametrizando as fórmulas
para os cálculos, contendo os operadores matemáticos (adição, subtração,

X

X

multiplicação e divisão);
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16.33.

Permitir a parametrização das verbas a serem calculadas por tipo de

servidor/funcionário, cargo ou vínculo empregatício;

16.34.

Permitir o cadastro de novos agrupadores pelo usuário, visando a

formação de bases de cálculo para auxiliar no cálculo das verbas;

16.35.

X

X

Permitir o cadastramento dos cargos do quadro de pessoal com no

mínimo: descrição, grau de instrução, CBO,área de atuação, função, local, referência

X

salarial inicial e final e quantidade de vagas;

16.36.
Possuir no cadastro de cargos o controle de permissão para lançamento de
horas extras, adicional noturno, plantões diurno e noturno, função gratificada e

X

extinção do cargo;

16.37.
Possuir controle de redutor constitucional de forma parametrizável,
gerando o desconto de forma automática no cálculo para os servidores/funcionários

X

que ultrapassarem o valor do teto parametrizado;

^

16.38.

Possuir o cadastro e controle de funções gratificadas com a parametrização

da quantidade de vagas e valor;

16.39.

Gerar automaticamente o complemento de salário-mínimo vigente para

servidores/funcionários com remuneração inferior;

16.40.

Possuir a opção de lançamento manual das diárias ou importar do módulo

de contabilidade;

16.42.

Possuir o cadastro e controle dos períodos aquisitivos referente a licença

prêmio;

16.47.

X
X
X
X
X

Possuir no cadastro de licença prêmio a possibilidade do lançamento de

mais de um período de gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo;

16.48.
Possuir o processamento da licença prêmio, listando os servidores com ou
sem direito conforme parametrização prévia, possibilitando gravar de forma

^

X

Possuir a emissão do termo de Exoneração (servidores estatutários) e o

termo Rescisão de Contrato de Trabalho conforme a Lei n° 1057/2012 de 06/07/2012;
16.45.
Possuir o cadastro de rescisão complementar e a emissão do termo;

16.46.

X

Possuir a consulta da base de cálculo das verbas de impostos (previdência

e imposto de renda);
16.43.
Possuir o cadastro de rescisão com possibilidade de configurar os motivos;

16.44.

X

Possuir a rotina para a inclusão de lançamentos variáveis na folha: como

horas extras, faltas, atrasos, plantões, adicional noturno e valores;

16.41.

X

X

X

automática;
16.49.
Possuir a parametrização das verbas para a margem consignável,
possibilitando também a emissão da carta margem conforme parametrização realizada

X

com a informação do valor total da margem, valor utilizado e valor disponível;

16.50.
Possibilitar a execução de cálculos e simulações conforme o tipo de
movimentação, por exemplo, adiantamento, mensal, décimo terceiro, férias, rescisão e

X

rescisão complementar;

16.51.

Possibilitar a parametrização para o pagamento do 13° com opção de

pagamento parcelado ou integral;

16.52.

Possuir a segurança das informações, não permitindo a alteração dos

dados cadastrais caso exista cálculo executado;

16.53.

X

Possuir o histórico mensal dos valores calculados de cada servidor,

possibilitando realizar a consulta de meses anteriores;

16.54.

X

X

Possibilitar a execução do cálculo ou a simulação de forma individual(por

pessoa);

16.55.
Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento gerando em
formato planilha com todas as verbas calculadas (vantagem, desconto, base de cálculo

X

X

e patronal);
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16.56.

Gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, através

da homologação, cancelamento e exclusão dos cálculos;

16.57.

Possibilitar realizar o relatório de projeção salarial informando o
X

percentual;

16.58.

Possuir visualização e impressão de demonstrativo de pagamento

fholerite), com opção de gerar a data de aniversário ou uma mensagem específica;

16.59.

X

Possibilitar a geração da remessa bancária conforme o layout do banco

conveniado, possibilitando gerar por grupo ou total;

16.60.

X

X

Possuir as parametrizações contábeis do servidor diretamente com o

orçamento (Proieto atividade, fonte de recurso e grupo fonte padrão");

16.61.
Realizar a integração contábil, validando as informações e gerar
mensagem de inconsistência se alguma parametrização não estiver de acordo com o

X

X

orçamento, informando matrícula e nome do servidor

^

16.62.

Gerar arquivos referente aos cadastros e movimentação para integração

com o ponto eletrônico de forma manual e automática;

16.63.
Possibilitar a parametrização e a importação de dados referente a
movimentação gerada no ponto eletrônico como hora extra, adicional noturno, falta,

X

X

atraso;

16.64.

Possibilitar o cadastro de um representante bancário;

16.65.
Possuir a importação e o gerenciamento dos empréstimos consignados,
controlando de forma automática ou manual, com opção de realizar ou não o desconto

X

X

em folha de pagamento informando o motivo;

16.66.

Possuir o cadastro das empresas que fornecem o auxilio transporte;

X

16.67.

Possuir o cadastro da quantidade de vale transporte utilizado pelo servidor;

X

16.68.
Possuir rotina para cálculo referente ao auxílio transporte com
possibilidade de realizar o pagamento e desconto em folha de pagamento, controlando

X

0 valor máximo de desconto conforme percentual estabelecido em lei;

16.69.

Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGED, RAIS,

SEFIP, DIRF,SIOPE, SIPREV e MANAD;

16.70.

Gerar os arquivos para o SIAP referente aos módulos Folha de Pagamento

e Histórico Funcional conforme layout do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
16.71.
Gerar os arquivos para atender o cálculo atuarial;
16.72.
Gerar arquivo para atender a qualificação cadastral conforme;
16.73.
Atender o eSocial conforme o calendário e layout disponibilizados;

16.74.

X

Possuir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o formulário e o
X

Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo do cadastro

com 0 servidor;

16.78.

X

X

cadastro da avaliação de desempenho com o cálculo da nota final;

16.77.

X
X

Possibilitar parametrizar e gerar a guia para o Fundo de Previdência

Municipal;

16.76.

X

Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento,

comprovante de rendimento, ficha funcional e recibo de férias;

16.75.

X

X

Possibilitar a parametrização das regras para conceder a progressão

salarial automática;

16.79.
Possuir o processamento da progressão salarial, com listagem dos
servidores com e sem direito conforme parametrização prévia, possibilitando o avanço

X

X

salarial de forma automática dos servidores com direito;

16.80.

Possibilitar parametrizar e gerar listagem de dados cadastrais dos

servidores/funcionários;

16.81.

X

Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam executados em

um Gerenciador de Tarefas.

X

jr
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16.82.

Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado por vínculo

empregatício;

16.83.

Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em uma única

verba a ser visualizada no demonstrativo de pagamento;

16.84.

X

Possuir o controle do "status" dos servidores/funcionários, referentes

afastamentos, férias, licenças, atestado médico;
16.86.

X

Possuir o histórico das alterações referente cargo, nível salarial, lotação

dos servidores/funcionários na ficha funcional;

16.85.

X

X

Possibilitar emitir a ficha funcional dos servidores/funcionários contendo:

dados pessoais, documentação pessoal, endereço, dados funcionais, afastamentos
(licenças sem vencimento, atestado médico, licenças), períodos de férias e licença

X

prêmio, atos (portarias), histórico salarial, cursos e avaliação funcional;

16.87.

Possuir a pesquisa servidores/funcionários por: matrícula, nome, CPF, RG,
X

cargo;

16.88.

Permitir registrar todos os atos legais como portarias, decretos para cada

servidor/funcionário;

16.89.

Possuir o relatório analítico da folha de pagamento, possibilitando a

emissão com filtros e agrupamentos diversos;

16.90.

Possuir a ficha financeira com toda a movimentação financeira de cada

servidor/funcionário;

16.92.

16.98.

X
X
X

Possuir listagem da licença prêmio contendo os períodos e os

servidores/funcionários;

^

X

Possuir relatório dos lançamentos realizados de férias por

servidor/funcionário;

16.97.

X

Possuir relatórios sintéticos visualizando o total empenhado,retenções e

realizável;
16.95.
Possuir relatórios gerencial de férias;

16.96.

X

Possuir relatório analítico da integração contábil, contendo a funcional

programática completa, contas contábeis, verba e servidor/funcionário;

16.94.

X

Possuir relatório com os valores previdenciários referente a base de

contribuição e retenção de cada servidor/funcionário;

16.93.

X

Possuir relatórios gerenciais para controle do fechamento da folha de

pagamento de todas as verbas (vantagens e descontos);

16.91.

X

X

Possuir relatório gerencial da margem consignável de todos os

servidores/funcionários, informando o valor total, valor utilizado e valor disponível de

X

cada servidor/funcionário;

16.99.
Permitir a parametrizaçâo e o processamento do vale alimentação, com
opção de gerar uma listagem com o valor de cada servidor/funcionário e o total por

X

centro de custo;

16.100.

Possuir 0 controle de servidores/funcionários cedidos e recebidos;

16.101.
Possibilidade de gerar (exportar) arquivos com informações de
aposentados e pensionistas cadastrados na folha de pagamento para realização da

X

X

importação no sistema SIPREV via aplicação;

16.102.

Permitir cadastrar processos administrativos e possibilitar o cadastro das

informações de suspensão de exigibilidade de acordo com o lavout do eSocial;

16.103.
Possuir tela para cadastrar autônomo, com o cadastro de pessoas único, ter
os seguintes campos para preenchimento: Classificação Brasileira de Ocupação(CBO),
categoria do trabalhador, quantidade de dependentes para desconto do IRRF e a

X

X

função.

Ir
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16.104.
Possuir a opção para informar o autônomo já cadastrado, campo para
informar a data de lançamento, percentual ISS, valor base previdência e valor retido,

X

tipo do serviço prestado e o valor.

16.105.

Possuir o cálculo das RPAs listando os valores referente à base de cálculo,
X

vantagens e descontos.
16.106.
Possuir log do cálculo referente às RPAs.
16.107.
Possuir recibo pagamento referente as RPAs.

16.10S.

X
X

Possuir a opção de gerar em um mesmo arquivo as informações da RPA
X

para serem enviadas à SEFIP .

16.109.

Possuir relatório por competência com os valores da base previdência,
X

patronal e valor segurado.
Total da pontuação do item

545

Pontuação:

^tende: 5(cinco) pontos para cada item
.Não atende: 0(zero) pontos para cada Item

17. MÓDULOJDE PROCESSOS DIGITAIS

Atende

Não atende „

17.1.Sistema de rodar em ambiente WEB, permitindo todo trâmite sem utilização de
papéis;
17.2.Definição por tipo de processos, permitindo a personalização de cada tipo;
17.3.Def!nição da tramitação de um assunto, onde é possível informar o local de destino;

X
X
X

17.4.Definição de parâmetros para um estágio como: prazo de execução, se pode
X

concluir, se pode indeferir;
M.S.Criar fliao^rama por tipo de processo com base nos estádios criados;

X

17.6.0 processo deve automaticamente ser enviado ao ponto de início, após sua
X

abertura;

17.7.Um processo nunca pode ser enviado a local, ou encaminhado a etapa, que não
X

esteja definido como opção para recebê-lo na fase em que se encontra;

17.8.Somente processos definidos como podendo finalizar podem encerrá-lo;

X

17.9.Rotina para avaliação de processos abertos pela intemet com controle de
X

atualização cadastral;

17.10.
Possibilitar a criação de modelos (pré-definidos), que poderão ser
utilizados como base para a criação de novos documentos tanto na abertura, quanto nas

X

ocorrências, salvando o documento editado como anexo do processo;

17.11.

Envio de e-mail para o requerente através da abertura do processo pela
X

intemet, ou ainda pelo processo de abertura pela entidade;

17.12.

Encaminhamento de processo considerando o controle de tramitação ou
X

não;

17.13.

Possibilidade de indeferir ou concluir um processo se a etapa atual
X

permitir;

17.14.

Possibilidade de aceite eletrônico para controle de recebimento e envio;

17.15.

Possuir assinatura eletrônica para anexos em PDF,sendo possível

X
X

encaminhamento do documento para assinatura nas próximas etapas;

17.16.

Envio de e-mail para o requerente com o número de seus processos e em
X

todas as tramitações do processo, além do, cancelamento e encerramento;

17.17.

Se o processo estiver aguardando alguma solicitação e for paralisado, não

contar o tempo até o seu andamento;
17.18.
Na tramitação de processos, deve ser possível filtrar os processos em:
17.18.1.
Contém;
17.18.2.
Não Contém;
17.18.3.
Começa com;
17.18.4.
Termina com;

X

ío
'
X
X
X
X
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17.18.5.

Igual

X

17.18.6.

Diferente.

X

17.19.
Seja possível gerar gráficos que apresentem as seguintes informações:
Situações do processo, quantidade de processos por característica, sendo exportados

X

pelas seguintes extensões: PNG,JPEG,PDF e SVG;
17.20.
Os gráficos devem ser gerados com base no mês e ano selecionado;

X

17.21.

Deter opção de favoritar todas as rotinas, de todos os menus do módulo de

protocolo;
17.22.
Possuir atalho das rotinas favoritadas;

17.23.
Possuir rotina que permita a elaboração de tipos de documentos os quais
serão utilizados na abertura e tramitação de protocolo, exemplo: comprovante de

X
X

X

residência, CNH, RG e matrícula do imóvel;

17.24.
Permitir a elaboração de perguntas e respostas para pesquisa de satisfação,
possuindo no mínimo os seguintes tipos de respostas: Texto, Sim/Não, Notas de 1 à 5 e

X

Notas 1 à 10;
17.25.
Deter a edição e exclusão de tramitação;

X

17.26.

Possibilitar o download de todos os arquivos em uma única ação que

esteja vinculado a tramitação;

17.27.

X

A consulta de tramitação deve trazer o último operador que realizou a

alteração com data e horário do evento realizado;
17.28.
0 módulo do protocolo deve possuir diretório de arquivo;

17.29.

Deter a alteração da situação do protocolo, com as seguintes opções para

realizar as alterações: Cancelado, Concluído e Suspenso;

17.30.
0 sistema deve possuir rotina para arquivar os processos que estejam com
a situação finalizada para ser arquivados e possibilitar o estorno dos processos
arquivados;
17.31.
Permitir a exclusão de parecer:
17.31.1.
Campo obrigatório, para informar motivo da exclusão

17.31.2.

X

X

X
X
X

A exclusão deve ocorrer somente enquanto o destinatário não

receber o processo;

17.31.4.

X

Na tela de tramitação deve indicar quais os pareceres que foram

excluídos;

17.31.3.

X

X

0 sistema deve possibilitar a visualização e impressão em PDF

na íntegra dos processos;
Total da pontuação do item

X
200

Pontuação:

Atende: 5 (cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada item

18. MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVroA ATIVA

Atende

Não atende

18.1.Cadastro geral de contribuintes com inscrição própria permitindo a vinculação do
mesmo à pessoa preexistente no banco de dados;

18.2.Possibilidade de unificar cadastros de pessoas por código de inscrição municipal ou
por documento, tratando possíveis duplicidades de conversão e velhos cadastros
desatualizados, de tal forma que todos os lançamentos e vinculações sejam unificados

X

X

em tela, pela administração municipal;

18.3.Cadastro de imóveis, com os campos do BCl conflguráveis pela prefeitura;

X

18.4.Disponibilizar atalhos rápidos para consulta ao extrato e às observações cadastrais
do respectivo contribuinte;

X

18.5.Um terreno pode ter várias construções, sem a necessidade de cadastrar imóveis
diferentes;

18.6.Um imóvel pode ter vários proprietários, mantendo o histórico das alterações;

X
X

c/
Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350

equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

▲
equiplono

18.7.Cálculo dinâmico da a fração ideal do terreno considerando todas as edificações da
X

unidade;

18.8.Mantém a memória de cálculo do IPTU e das Taxas realizadas pelo sistema no
momento do lançamento;
18.9.Permite anexar documentos e imagens ao cadastro;

18.10.

X

Cadastro de empresas e autônomos. As empresas são classificadas pelo

CNAE e os autônomos pela tabela de CBO;

18.12.
A tela de cadastro de empresa deve disponibilizar links de acesso rápido
para consultar Atendimento ao contribuinte, Observações cadastrais, Alterar Situação
da Empresa/Autônomo, Emissão e Renovação de Alvará, Emissão de Certidão de
Baixa de Alvará, Registro de vistorias e Lançamento de tributos do respectivo
^

X

Permite à prefeitura a configuração dos campos das características do

imóvel e da edificação;

18.11.

X

X

X

cadastro;

18.13.

Possibilitar o cadastro online de novas empresas a partir do Portal do

Contribuinte;

18.14.

Novos cadastros devem ser registrados com status de "pré-cadastro",

permitindo à administração municipal consultar e ativar os mesmos;
18.15.
Receber novos cadastros de empresas locais a partir do REDESIM;

18.16.

X
X

Cadastro do contrato social das empresas, controlando os sócios e suas

participações e mantendo o histórico das informações;

18.17.

X

X

Alerta de débitos de pessoa física no cadastro de quadro societário da
X

empresa

18.18.

Histórico de anotações e observações por imóveis e empresas ou

contribuinte, podendo configurar emissões de alerta ou restrições de acesso à CDA;

18.19.

X

Lançamento de IPTU, taxas de serviços urbanos, ISSQN, taxas de

exercício de poder de policia, contribuição de melhorias e receitas diversas. Os
lançamentos devem ser precedidos de simulações que não interferem na dívida ou nas

X

tabelas ativas. A partir de uma simulação é possível realizar o respectivo

18.20.
Emissão de camês - com código de barras padrão Febraban ou fichas de
compensação e controle de recebimentos com caixa automatizado e integração com

X

Contabilidade;

18.21.

^

Exportação de camês em formato de arquivo para impressão em gráficas

especializadas;
18.22.
Deve permitir o lançamento da parcela única do IPTU vinculada ao
convênio de compensação nacional e as demais parcelas em convênio Febraban

X

X

(DAM);

18.23.

Exportação de camês e documentos de arrecadação para Cobrança
X

Registrada;

18.24.
Instituições bancárias:0sistema deve permitir que a importação e o
processamento dos arquivos de retomo bancário, referente aos pagamentos de créditos

X

devidos a Administração Municipal;
18.25.
Baixas a partir de arquivo de retomo dos bancos;

X

18.26.
Baixas lançadas e atualizadas "on-line" permitindo a impressão de
negativas no instante seguinte ao registro do pagamento, sem processamentos "em

X

lote" e sem dados redundantes.

18.27.

Deve ser possível inscrever em dívida ativa por contribuinte, por

exercício/tributo;

18.28.

X

Configuração de tabelas de acordo com a legislação tributária do

Município;
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18.29.
Atualização monetária,juros e multa calculados no momento da
utilização, sem a necessidade de processamento periódico com a parametrização da

X

forma de acréscimos pelo administrador.
18.30.
Permitir parametrização das diversas formas de parcelamentos/REFlS;

X

18.31.
Deve permitir configurar faixas de parcelamentos com seus respectivos
descontos, concedidos por lei, bem como determinar se há ou não cálculo de juros

X

PRICE;

18.32.

Deve permitir determinar se o parcelamento será em moeda corrente ou

em outro índice de indexação financeira (uftn, urt, etc);
18.33.

Parcelamentos em índice deverão tratar de maneira automática a

conversão para moeda corrente somente para o exercício atual;

18.34.

X

A tabela de configuração de parcelamento deve permitir também a

vinculação de tabela de atualização própria para o respectivo parcelamento;

^ 18.35.

X

Deve permitir configurar valores mínimos para parcelamento para pessoa

física e iurídica, bem como determinar valores mínimos por faixa de parcelas;

18.36.
Deve permitir controlar o período de validade da lei que permite os refis,
tratando para não exibir a opção de parcelamento vencida ao operador no momento da

X

X

X

simulação do parcelamento;

18.37.

Permitir simulação de parcelamento/negociação da divida antes da

efetivação do mesmo;

18.38.

Emissão de extratos analíticos consolidados por contribuinte, incluindo

saldo pago, devedor, revisado ou cancelado;

18.39.

^

X
X
X

Permitir parametrizar faixas de valores por quantidade de parcelas e os

descontos correspondentes de cada faixa;
18.44.
Configurar valor mínimo por parcela;

18.45.

X

Possibilidade de efetuar tantos parcelamentos ou reparcelamentos quantos

a legislação municipal permitir, sem a perda dos históricos;
18.42.
Referente aos parcelamentos, o sistema deve:

18.43.

X

Exportação de arquivo do diário de arrecadação integrado com a

contabilidade nos moldes definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
18.40.
Possibilidade de o contribuinte emitir certidões na Internet;

18.41.

X

X
X

Permitir configurar parâmetros para revogação de parcelamentos
X

vencidos:

18.46.
Manter os históricos no próprio débito, como ano da criação e dívida do
débito, acrescendo somente um parcelamento ao o débito original. No caso de estorno
do parcelamento existe a possibilidade de acrescer nova seqüência com o saldo
restante, ou então, se não houver nenhuma parcela paga, voltam para as dívidas de

X

origem;

18.47.

Boletim de cadastro de Imóvel, BCl - detalhada e simplificada, gerado

individual e coletivo.
18.48.

Cadastro de Imóveis Rurais

18.49.

Possibilidade de parametrizar alíquotas de cálculo de ITBI considerando

valor do financiamento do imóvel ou faixas de valores;

18.50.

X

X
X

Possibilidade de registrar nova posse de forma automática, no momento

do pagamento do ITBI;

18.53.

X

No lançamento, o valor do ITBI pode sofrer descontos legais ou incidência

de taxas específicas;
18.51.
Emissão de certidão de quitação de ITBI;

18.52.

X

X

Cadastro de observações restritivas que geram bloqueio de certidão ou

notificam o operador quando realiza consulta no atendimento ao contribuinte;

X
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18.54.

Emissão de documentos de cobrança administrativa ou judicial, individual

ou coletivamente, calculando de maneira automática os reajustes legais configurados
no sistema;
18.55.
Controle de cobrança de dívida via processo de cobrança iudicial;
18.56.
Controle de autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF);
18.57.
Permite cobrança de taxa de lixo através de convênio com a Sanepar;

18.58.

Livro fiscal eletrônico integrado com Sistema de Emissão de Nota Fiscal

Eletrônica;

X

X
X
X
X

18.59.
Tela de atendimento ao contribuinte que permita através de um único local
o acesso a diversas funcionalidades, tais como consulta de todos os valores lançados
atrelados ao contribuinte, emissão de extratos considerando ou não valores pagos ou a
pagar, geração de guia para quitação de saldo devedor, lançamento de tributos avulsos

X

como ITBI e guias de arrecadação em geral, certidão de débitos municipais,

^

parcelamento ou reparcelamento de saldo devedor, histórico dos parcelamentos
efetuados;
18.60.
Emissão de Alvará Eventual, para empresa de fora do município

X

18.61.
0 recolhimento de receitas diversa deverá ser a partir da emissão de guias
de recolhimento em padrão bancário, com cálculo automático de acréscimos quando

X

em atraso, e considerando o layout do convênio;

18.62.
0 município deve poder gerar de maneira automática as contribuições de
melhorias, separando por edital e por exercício, e podendo selecionar as quantidades de

X

parcelas permitidas e valor pré-conflgurados para lançamento;

18.63.
0 sistema deve disponibilizar modelos próprios, configuráveis pela
prefeitura, para emissão de notificação e contrato que serão entregues aos contribuintes

X

no lançamento da Contribuição de Melhoria;

18.64.
0 fiscal deverá poder consultar gerar notificações, efetivar e consultar as
notificações geradas, bem como importar arquivos para geração automática das

X

notificações e lançamentos de valores de Contribuição de Melhoria;
Total da pontuação do item

320

Pontuação:
Atende: 5(cinco) pontos para cada item
Não atende: 0(zero) pontos para cada Item

L49. MÓDULO DE B.L - BUSINESSINTELLIGENCE w
19.1.Conexão em diversas fontes de dados;
19.2.Definições de métricas e dimensões por cubo;
19.3.Possibilidade de inclusão de colunas calculadas;
19.4.Agendamento das cargas dos cubos (automatizado);
19.5.Possibilidade de carga dos cubos a qualquer momento(manual);

Atende

Não atende

X

X
X
X
X

19.6.Criação de Dashboards com inclusão de gráficos, velocímetros e termômetros
(gauges);

19.7.Criação de planilhas de forma dinâmica (formatação em linhas e colunas);
19.8.Gerador de Relatórios;
19.9.Emissão de disparos/alertas automatizados;
19.10.
Acesso totalmente web;
19.11.
Controle de acesso de usuários por grupo/individual;
19.12.
Vinculação de obietos gráficos à uma planilha correspondente;
19.13.
Possibilidade de análises ABC;
19.14.
Conexão em diversas fontes de dados;

1 Total da pontuação do item

X
X
X
X
X
X
X
X
X
70
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Toledo 23 de agosto de 2022

J0ão Luiz de Máce^ Junio
Gerente de Néscios
RO:5.406.041-6
CPF: 857.230.619-68
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Toledo, 23 de agosto de 2022.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO
DETALHAMENTO TÉCNICO
Módulo de Almoxarifado

Cadastro de produtos com informações relevantes tais como: descrição, classificação,
derivação, código GTIN, unidade de compra, unidade de distribuição. Código de Barras,
informações referentes a estoque mínimo e máximo e percentual de segurança, compar
tilhados com a Licitação;

Ao cadastrar um material, o usuário deverá ter a possibilidade de anexardocumentos, imagens,
planilhas e relacioná-las a este material, com leitura por código de barras;
Possuir cadastros de Unidades, bem como seu relacionamento com as uni- dades

disponibilizadas pelo leiaute do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), com
partilhados com a Licitação;

Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no esto- que com relação a
unidade de compra e unidade de distribuição (Exemplo: comprado em caixae distribuído em
Unidade);

Possuir cadastro de classificação do produto (grupo, subgrupo e classe), compartilhados com
a Licitação;

Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo: entrada, saída, transferência e
devolução realizando a atualização do estoque de acordo com cada movi- mentação realizada;
A transferência de itens entre almoxarifado/depósitos deverá identificar os itens e seus
respectivos quantitativos que estão em trânsito, identificando-os em almoxarifadode trânsito
ou virtual, o qual não deverá disponibilizar para movimentação o saldo do material
envolvido na transferência até o seu recebimento no almoxarifado de destino, responsável pela
entrega, responsável pelo recebimento;
Deverá ser possível realizar reserva de entradas de produtos, que serão deuso exclusivo de
determinadas secretarias/departamentos;
Permitir controle e gerenciamento de lotes dos produtos e datas de Validade,o sistema deverá
também realizar avisos sistemáticos com relação aos itens que estão próximosao vencimento;
Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao al- moxarifado anulando
as quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades dispo- níveis em estoque;
Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de entradade materiais, através
das ordens de compra;
Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada, através da
liquidação após o lançamento da Nota fiscal;
Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada, através da
Entrada quantitativa antes da liquidação;
Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de saídasde materiais através
dos estornos de requisição de compra;
Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de saídasde materiais através
dos estornos de ordens de compra;
Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de saída, através dos
estornos da liquidação;

Permitir realizar requisições/pedidos de materiais a partir de estoques consultáveis, ao
responsável do almoxarifado;

Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, permitindo atendimento
parcial de requisições;
Possuir rotina para visualização das requisições em aberto;
Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos
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almoxarifados;

Possibilitar restrição de acesso dos usuários aos Centros de Custos;

Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os parâmetros
de ponto de pedido e consumo médio;
Utilizar centros de custo (secretarias/departamentos) na distribuição de produtos, através das
requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo;
Gerenciar a distribuição dos produtos com rotina que possibilite a separação dos produtos para
envio aos solicitantes;

Possuir rotina de inventário, que realize bloqueios das movimentações enquanto o inventário
estiver sendo realizado;

Possuir gerenciamento de produtos por localização e o endereço onde o material está estocado,
possibilitando que a localizações sejam definidos pela entidade. Disponibilizando consultas das
localizações dos produtos, contendo endereço de armazenagem e vencimento dos itens;
Possibilitar bloqueio de endereços;
Possibilitar o consultar o status das movimentações de entrada/saída geradas, quando utilizado
coletor de dados;

Permitir a geração de guia cega para conferência dos materiais solicitados;
Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais porproduto, nota fiscal e
setor;

Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoquemostrando os movimentos
de entradas, saídas e saldo atua! por período;
Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitandoseleção por:
almoxarifado/depósito; período; materiais vencidos; materiais a vencer;
Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais;
Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrandoas movimentações
por material e período com saldo anterior ao período (analítico);
Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando osmovimentos de entradas,
saídas e saldo atual por período;
Possibilitar emissão

de relatórios de controle de

validade

de lotes de

materiais;

Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da
localização dos materiais no estoque;
Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material;
Possuir gráficos por produto de: Custo médio, entrada/saída (mensal);
Possibilitar consultas de Estoque e consumo;
Relatório de Consumo Médio dos Materiais e de Curva ABC, permitindo o aemissão por
determinado período e classificação de material.
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java e Angular

Todos os módulos deverão ser integrados com o Módulo de Controle Patrimonial, Obras
Públicas/Intervenção e Licitações, Compras e Contratos e com dados na mesma base;
Deve estar contido na mesma table-space todas as informações das entidades controladas e em todos os

exercícios, sem a necessidade de mudar de base ou deslogar do sistema para consultar exercícios diversos;
Possuir padronização do uso de teclas de função, em todo o sistema, de forma a facilitar o seu aprendizado
e operação;

Permitir pesquisa rápida dos menus e elaborar menus personalizados, vinculado ao operador, com a
possibilidade de gerenciamento deles;

Possibilitar o controle de limitação de acesso a Órgãos, impedindo assim que determinados usuários
tenham acesso às informações destes;

Permitir vincular o usuário como administrador de módulos específicos, permitindo que algumas ações da
aplicação solicitem senha de segundo nível para que sejam liberadas, conforme parametrização;

Possibilitar o início da execução do exercício em fases, mesmo que o anterior não esteja encerrado;

XP
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Permitir implantação dos saldos de exercícios anteriores separados por
processos;

Todas as entidades devem estar na mesma base, permitindo a emissão de
relatórios consolidados;

Conter log simples em telas de operação, constando a data, hora e operador que cadastrou e data, hora e
operador que atualizou o registro;
Atender integralmente à exportação de arquivos previsto no leiaute do sistema captador de informações
para prestação de contas do TOE/PR(SIM-AM) para os itens;
Tabelas Cadastrais;
Módulo Obras Públicas;

Módulo Planejamento e Orçamento;
Módulo Contábil;
Módulo Tesouraria;

Módulo Licitações;
Módulo Contratos;
Módulo Patrimônio;
Módulo Controle Interno;
Módulo Tributário.

A exportação de arquivos do leiaute do SIM-AM deverá estar separada em módulos e periodicidade
previstos neste arquivo, facilitando o controle dos arquivos a serem gerados;

Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais sistemas, atendendo os requisitos previstos
no leiaute do SIM-AM;

Cadastro de responsável por Módulo do SIM-AM com data inicial e baixa;

Cadastro de órgão oficial de publicação com data inicial e baixa;
Cadastro de fonte de recursos com os seguintes requisitos: Fonte padrão e permitir cadastrar o Cronograma

de Desembolso mês a mês informando o percentual correspondente a cada mês;
Fonte padrão;
Permitir cadastrar o Cronograma de Desembolso mês a mês informando o percentual correspondente a cada
mês;

Rotina automatizada para informar o Resultado Financeiro para cada fonte de recurso nos seguintes
campos: Saldo, Passivo financeiro e Resultado financeiro, na abertura do exercício não sendo necessário a
digitação dele:
Origem;

Aplicação de Recurso;
Desdobramento;
Detalhamento;
Nome da fonte de recurso.

Permitir informar quais fontes de recurso possa ser movimentada com retenção;
Permitir informar a data inicial da nova fonte de recurso cadastrada;

Deverá proibir o cadastro de uma fonte de recurso onde a combinação (Fonte padrão, Origem, Aplicação

de Recurso, Desdobramento e Detalhamento) não esteja prevista nas combinações possíveis determinadas
pelos SIM-AM;

Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas, atendendo todos os requisitos previstos
no leiaute do SIM-AM;

Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao orçamento e balanço anual na

periodicidade desejada - mensal, anual ou entre meses quaisquer, nos casos em que o relatório tome esta
opção possível, indicando o primeiro e último;
Todos os relatórios devem ter a opção de ser emitidos consolidados com as entidades de um mesmo banco
de dados;

Permitir o cadastro das notas explicativas;
Cadastro das audiências públicas, onde é possível anexar documentos em diversos formatos e

disponibilizar no portal da transparência de modo automático, concomitante a gravação dele;
Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e PPA;
Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e PPA;
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Cadastro de programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o uso de vários indicadores por
programa, onde são informados separadamente - em campos distintos - o nome do indicador e sua unidade
de medida, o valor de medida atual, a meta a ser alcançada e a medição real;
Cadastro de ações com objetivos, aplicação de recursos anuais, produto e unidade de medida com seu valor
atual, e acompanhamento anual da metafísica alcançada e valor realizado;

O cadastro de Programas, Indicadores e Ação deverá ter o controle de inclusão e demais tipos de movimento
previsto no leiaute do SIM-AM, gerando o Movimento automaticamente e atender as regras de controle
previsto neste leiaute. Deverá manter na base o registro de todos os movimentos e não somente o último;
Vinculação das ações com os respectivos programas, conforme especificação no leiaute do SlM-AM;

Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua vinculação com os Programas e Ações, bem como
identificação com exigência legal;
O cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por escopo {PPA, LDO, ECA, PMS) com
numeração distinta, e ter a possibilidade de vinculação deles entre os escopos, e a identificação dos não
correlacionados conforme as regras previstas no leiaute do SlM-AM;
Identificar os programas e ações cadastrados no escopo PPA, que tenham aplicação na LDO e fazer a
vinculação automática entre estes escopos;
Cadastro da avaliação, evolução, metas e riscos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para emissão
dos demonstrativos exigidos;
Projeção da receita orçamentária(LRF - Lei 101 - art. 12);

Cadastro da Lei Orçamentária Anual(LOA)com a previsão das receitas e estimativa da despesa;
Cadastro do Cronograma de Desembolso e da Programação Financeira da Receita conteúdo a seguintes
recursos;

Configuração do cronograma mensal de desembolso por percentual na fonte de recurso, ou por
percentual/valor na previsão inicial da despesa;

Configuração da programação financeira mensal por percentual ou valor com opção de rateio automatizado
do percentual em 12 meses;
Cópia automática dos percentuais aplicados no exercício anterior;
Cálculo automatizado da programação financeira de todas as receitas com base no percentual aplicado;
Emitir o relatório consolidado do cronograma por cotas da despesa por período mensal, bimestral, trimestral
e semestral, com ordenação por fonte de recurso, natureza de despesa e por conta de despesa, demonstrando
a despesa prevista, atualizada e realizada;
Emitir o relatório consolidado da programação financeira da receita, por período mensal e bimestral, com
ordenação por fonte de recurso, conta de receita, categoria econômica e com resumo geral, demonstrando
a receita prevista, atualizada e realizada;

Possuir a Projeção da receita orçamentária em atendimento ao artigo 12 de LRF onde a funcionalidade
permite;

Configurar o método de cálculo desejado para cada conta de receita: por mínimos quadrados ou índice;
Parametrização livre dos exercícios a serem considerados na projeção;
Carregamento automático das receitas e exercícios considerados na pro
jeção;

Projeção automatizada das receitas para os próximos exercícios, apli
cando os métodos configurados;
Exportação dos dados para Excel;
Opção de backup e restauração dos dados;

Cadastrar o valor previsto de transferência financeira de ingresso e egresso, vinculando a entidade e
configuração contábil;

Processo de validação de proposta orçamentária, habilitando para execu- ção somente depois de liberado
processo;

Controle orçamentário da despesa através de liberação mensal, onde pode ser configurado grupos de
liberação por órgão, unidade, função, subfunção, programa, projeto/atividade, fonte de recurso e natureza
de despesa, sendo possível informar percentual de liberação para cada mês;
Controlar na execução orçamentária os números de liberações criados, não permitindo a execução sem a
devida liberação informada;

Emissão do demonstrativo do orçamento criança por órgão e unidade,fonte de recurso,função e subfunção
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e projeto/atividade;
Cadastro de tipos de documentos, configurando a exigibilidade de cada um para as diversas fases da

despesa, podendo em caso de o fornecedor não possuir os certifl- cados de regularidade, ignorar, emitir
aviso ou impedir:
A apuração da licitação;
Homologação da licitação;
Estabelecimento do contrato;

Requisição de compra;
Requisição de empenho;
Empenho;
Liquidação;
Previsão de pagamento;
Pagamento.

Os documentos emitidos pelo sistema, como Empenho, Liquidação e Ordem de Pagamento, devem
permitir a impressão de assinatura scaneada do responsável;

Configuração de assinaturas por formulário (Nota de Empenho, Nota de Li- quidaçâo, Nota de Pagamento
etc.);

Parametrizaçào de assinaturas por unidade orçamentária, nas notas de em- penho, liquidação, pagamentos
e seus respectivos estornos;
Parametrização de Ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para vinculação automática na geração
do empenho, permitindo alteração quando necessário;
Editor de documentos que permite criar documentos com texto padrão, mes- ciando as informações que
corresponde ao processo através de Tags;

Cadastro único de fomecedores, integrado com cadastro único de pessoas, compartilhado com
contabilidade, licitação e compras, Tributação, protocolo, patrimônio e firo- tas;
Controle de vencimento dos documentos/certidões dos fomecedores;

Cadastro de ocorrências por fomecedores com controle de restrição;
Atender o plano de contas e os relatórios previstos na PORTARIA MPS N° 509, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 2013 no âmbito do RPPS;

ContabilÍ2^ção automatizada dos lançamentos contábeis de abertura e encer- ramento do exercício;

Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line";
Geração dos lançamentos contábeis e emissão do balancete contábil e razão para o plano de contas único
instituído pelo TCE - PR bem como pelas Instruções Técnicas, conforme eventos definidos pelo SIM-AM
do TCE-PR;

O Balancete contábil deve permitir ser gerado de forma consolidada;

Contabilização automatizada dos atos potenciais passivos através da configu- ração contábil nos contratos;
Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos pelo fim de vigência de forma automática;
Cadastro e contabilização do contrato de rateio de participação em consócios;
Permitir o cadastro do Cronograma de Desembolso;
Permitir o controle de prestação de contas conforme pagamentos realizados aos Consórcios;
Consultar na tela de cadastro as contabilizações ocorridas de caráter Patrimonial e de Controle;

Cadastrar e gerar os lançamentos contábeis de forma automática das provi- soes matemáticas do RPPS;
Lançamento automatizado da receita através de parâmetros de conta, % de rateio da fonte e banco,
previamente configurados;

Alterações orçamentárias permitindo várias suplementações, cancelamentos de diversas fontes no mesmo
decreto;

Efetivação das alterações orçamentárias somente por iniciativa do operador, permitindo que a elaboração
do decreto não interfira na execução orçamentária e gerar o Ato de alteração conforme modelo configurado
pela entidade;

Emitir decreto de ato de alteração previamente configurado, mesclando as informações inseridas no
cadastro de alteração orçamentária de forma automática. O documento gerado deve ficar gravado no
sistema;

Cadastro dos atos de correção monetária com correção automatizada das re- ceitas e/ou despesas conforme
o índice de correção aplicado;
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resgate e rendimento de poupança;

Preparação do arquivo de remessa de pagamentos aos bancos a partir de pre- visão de pagamento, nos
leiaules CNAB240 e OBN,com baixa automática a partir do arquivo de retomo do banco;

Relatório de conferência da remessa/retomo bancária identificando os paga- mentos efetivados e/ou
rejeitados;
Cadastro das transferências entre conta bancárias com emissão da nota de transferência e da nota de estomo

de transferência;

Compensação automatizada através da seleção de vários movimentos e estor- nos de movimentos no
período informado;

Conciliação automatizada de todos os movimentos/estornos não compensa
dos;

Fechamento automatizado da compensação e da conciliação de todas as con
tas bancárias que não tiveram movimento no período;
Balancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de recurso;
Relatório do resultado financeiro por fonte de recurso;
Gerenciamento das movimentações extraorçamentárias contendo as seguin- tes funcionalidades:
Controle do movimento realizável e seus respectivos estornos;
Cadastro de previsão de inscrição do realizável com emissão de nota de inscrição;
Demonstrativo das contas do realizável;

Controle do movimento de consignação e seus respectivos estornos;
Cadastro de previsão de baixa da consignação com emissão da nota de baixa;
Demonstrativo das contas de consignação;
Gerenciamento da Dívida Fundada contendo as seguintes funcionalidades:
Cadastro da divida fundada com configuração de vinculação contábil, saldo e lançamentos automatizados
da inscrição dos juros e outros encargos;
Cadastro de ingresso e da atualização da dívida e seus respectivos estornos;
Cadastro da baixa da dívida e seus respectivos estornos;
Cadastro do lançamento contábil da dívida e seus respectivos estornos;
Demonstrativo do extrato da divida fundada;

Rotina para realizar o efeito permutativo de precatórios não vencidos para vencidos e não pagos gerando
automaticamente a baixa e inscrição da dívida, guardando o his- tórico do movimento de cada precatório
e a possibilidade de desfazer a movimentação também de forma automatizada.

Gerenciamento da Transparência Financeira contendo as seguintes
funcionalidades:

Cadastro da transferência financeira de egresso e ingresso e seus
respectivos estornos;
Emissão da nota de transferência financeira e de estomo;

Cadastros de previsão de transferência financeira e emissão danota de previsão;
Relatório de transferências financeiras;

Restos a pagar:
Inscrição do saldo de restos a pagar automaticamente quando da abertura do exercício;

Consulta em tela de todos os empenhos de restos a pagar e seu respectivo saldo implantado no exercício;
consulta ao extrato do empenho com saldo a pagar/li- quidar no exercício;
Relatório consolidado dos restos a pagar contendo toda a sua exe
cução;

Apuração do resultado orçamentário financeiro, consolidado, de modo
mensal e anual, sendo possível distinguir por fontes vinculadas ou não vinculadas;

Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento, com reclassiflcação contábil na despesa
efetivamente realizada e opção de anexar os documentos da prestação de contas onde o mesmo possa ser
disponibilizado no portal da transparência conco- mitante a gravação dele;
Permitir o preenchimento da aplicação de recuso utilizada pelo respon- sável tomador do adiantamento,
informando a devida classificação da despesa;

Emitir Demonstrativo de Aplicação de Adiantamentos, contendo as in- formações do empenho, liquidação
e suas datas que originou o Adiantamento;
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Geração automatizada do ato de programação financeira e cronograma men- sal de desembolso conforme
configurado nas receitas e despesas;
Controle de supíementaçâo por superávit, controlando o saldo em separado no momento do empenho,

conforme informação no empenho de grupo de fonte do Exercício ou de Exercício Anteriores, garantindo
que não se empenhe valor de Exercício Anteriores maior do que foi suplementado por superávit;
Controle cronológico de data e numeração única na execução orçamentária, onde este número deverá ser
gerado no momento da gravação, sem processo de renumerar con- forme orientação da IN 89/2013 do
TCE/PR, não permitindo lançamentos retroativos;
Controle rigoroso do saldo da dotação, permitindo empenhar dentro do limite previsto/atualizado;
Cadastro de histórico padrão para o empenho;
Geração automatizada do empenho integrada ao sistema de licitação através do número da requisição;
Geração automatizada do empenho por requisição de empenho de diversas origens, permitindo seleção das
requisições a empenhar;

Um empenho pode aceitar várias liquidações, em documentos distintos e ta- belas separadas;
Possibilidade de reversão de estorno de empenho;
Não permitir a emissão de nota de empenho para fornecedores,sem a de- monstração da regularidade fiscal,
conforme parametrÍ2^ção realizada pelo usuário;
Não permitir o processamento(gravação) do pagamento sem que se efetive contabilmente todo o processo
de pagamento, ou seja, o Empenho, a liquidação e o próprio pa- gamento;
Validar no momento do pagamento se já houve a incorporação do bem no momento da liquidação, se a
incorporação não foi realizada não permitir o prosseguimento da gravação do pagamento;
Possibilidade de limitar empenhos sem licitação por elemento/desdobra- mento com validação de avisar
ou recusar no momento do empenho;

Uma liquidação pode aceitar vários pagamentos, em documentos distintos e tabelas separadas;
Informação dos documentos fiscais nas liquidações com crítica obrigando o total dos documentos fiscais
a ser o mesmo do valor da liquidação, impedindo o progresso do processo;
Opção de anexar o documento fiscal na liquidação, identificar a chave de acesso ou o link de acesso ao
documento;

Informação dos quantitativos por liquidação, com possibilidade de integração com movimento do
almoxarifado;

Incorporação de bens e outros ativos integrados à liquidação;
Previsão das retenções na liquidação com efetivação e controle de saldo nos pagamentos;
Informação das iniciativas do PPA no empenho e liquidação para controle das metas previstas e realizadas;
Emitir em um mesmo arquivo as notas do processo da despesa envolvida de um determinado empenho;
Acompanhamento do empenho através da tela indicando os movimentos rea- lizados (liquidação,
pagamentos, estornos);

Permitir a inclusão de anexos nos processos de empenho, liquidação e paga
mento;

Permitir busca das liquidações de diárias com ausência de anexo na lei/ato
de concessão;

Relação da despesa líquida liquidada que demonstra em ordem seqüencial de data todos os lançamentos de
empenho, estorno de empenho e reversão do empenho orçamen- tária e de restos a pagar em determinado
período. O relatório possui filtros que permitem a consulta líquida da despesa sem a obrigatoriedade de
informar o período;
Pagamento automatizado de todas as previsões orçamentárias selecionadas em um determinado período;
Lançamentos bancário e consignação a partir dos pagamentos, integrando as retenções e movimentação
bancária;

Qualquer lançamento pode aceitar estornos parciais ou totais, com reversão automática dos saldos;
Cadastro das contas bancárias de entidade permitindo;
Registro de mais de uma fonte de recurso para a mesma conta bancária;
Vinculação contábil por fonte de recurso;
Anexo do extrato bancário;

Consulta em tela de todos os movimentos ligados a uma determinada conta bancária;
Processamento automatizado do extrato eletrônico, gerando através do ar- quivo lançamentos de aplicação,

/J
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Conter no Demonstrativo de Aplicação de Adiantamento as informações comprobatórias informadas pelo
Tomador do Recurso;

O Demonstrativo deverá conter campos para assinatura do Ordenador da Despesa e o Responsável pelo
Adiantamento;

O Demonstrativo pode ser configurado pelo sistema para se adequar a realidade da entidade;
Controle dos convênios federais contendo as seguintes funcionalidades:

Permitir cadastrar os convênios federais e seus respectivos aditivos com opção de anexar documentos;
Cadastro do plano de trabalho, contendo as metas, eta- pas/fase, cronograma de desembolso e plano de
aplicação;
Cadastro do responsável pelo convênio federal;
Cadastro da situação do convênio federal, com opção de ca- dastros de tipos de situação conforme
necessidade da entidade;

Cadastro histórico da data limite para prestação de contas com a possibilidade de informar se a prestação
de contas foi aprovada ou não e informações para descrição do fato ocorrido;
Permitir visualizar em tela as informações de aditivos, conta bancária, saldo bancário, licitações, contratos,
receitas, contrapartida e despesas, de um deter- minado convênio, onde para cada consulta, seja possível
carregar o movimento origem de modo automático;
Emissão do resumo financeiro, contendo as informações de Entradas e Saídas de recursos, rendimentos de

aplicações financeiras, despesas de restituições, quadro de valor previsto x realizado e valor da devolução
do saldo remanescente baseado no percentual informado no cadastro do convênio;
Emissão do extrato do convênio federal com as informações: do cadastro do convênio; do plano de trabalho
com as etapas e fases; do cronograma de desem- bolso; do plano de aplicação por etapa/fase e consolidado;
das contas bancárias do convênio; dos responsáveis; da situação do convênio; da data limite para
prestação de contas; das licitações e contratos vinculados ao convênio; da execução da receita por
exercício e consolidada por tipo de receita; dos depósitos de contrapartida; da execução da despesa por
exercício e tipo de custeio contendo as informações consolidadas por elemento da despesa e tipo de custeio;
e saldos ban- cários por exercício/mês e sendo possível escolher quais dessas informações será emitida no
extrato;

Validar período de vigência do Convênio, com as opções de "Não validar", "Avisar" ou "Recusar", e
conforme o parâmetro selecionado controlar a sua execução até seu empenhamento;
Controle das Subvenções Sociais contendo as seguintes funcionalidades:
Cadastro de beneficiárias e certidão de regularidade com data de validade e chave de autenticidade;
Cadastro do instrumento de transferência da subvenção social (contrato, acordo ou termo), aditivos,
cronograma de desembolso, origem da despesa/fonte, de- volução de saldo, etapa/fase, partícipe, legislação,
outras receitas, plano de aplicação, prestação de contas, saldo bancário e anexos;
Listagem dos instrumentos de transferência;

Cadastro da prestação de contas, devolução de saldo, saldo ban- cário, outras receitas, consulta empenhos,
conta bancária, relatórios, fechamento, e exportação das transferências por parte das entidades beneficiárias
via web;

Controle de operadores que terão acesso ao cadastro da presta- ção de contas via web;
Impressão e validação da autenticidade da Certidão via web;

Relatório de conferência dos instrumentos de transferências de- talhando a execução da despesa;
Importação da prestação de contas realizada no SIT do TCE-PR;
Integração entre os módulos:

Importação dos dados gerados pelo Sistema de Tributação, gerando reco- nhecimento prévio dos direitos a
receber, lançamento contábil de inscrição de créditos em dívida ativa, realização da receita controlando se

o crédito estava reconhecimento previamente ou não, com possibilidades de estor- nos conforme
metodologia da prestação de contas do tribunal;

Relatórios prévios de conferência e impressão do diário de arrecadação;

Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita orçamentária e extra) e despesa
extraorçamentária diretamente do sistema de folha de Pa- gamento, bem como os lançamentos patrimoniais
de reconhecimentos dos passivos e provisões (13® salário, férias, etc.);
Relatórios prévios de conferência;

Permitir visualizar nos empenhos gerados pela integração da folha, os ser- vidores e seus respectivos
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valores;

Controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma base de dados;
Geração de dados para outras entidades de controle com exportação para;
Secretaria de Receita Previdenciária;
Receita Federal;

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação;
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde;

Relatórios de apoio para preenchimento da declaração das contas anuais DCA: Balanço Patrimonial,
Receitas Orçamentárias, Despesas Orçamentá- rias, Despesa por Função, Execução de Restos a Pagar,
Despesa por Fun- ção - Execução de Restos a Pagar, Demonstrativo das Variações Patrimo- niais e
Resultado Patrimonial;

Matriz de Saldo Contábil(SICONFI-MSC);

Possibilidade de integração de outras entidades para exportação da Matriz de saldos contábeis(MSC);
Permitir à exportação e importação da Matriz de saldos contábeis(MSC);
Balancete e razão contábil da matriz de saldos contábeis, sendo possível no balancete a visualização
consolidada e por informação complementar;

Possibilidade de cadastrar informações complementares em lançamentos contábeis manuais;
Controle de fechamento e reabertura da MSC,não permitindo lan- çamentos em período fechado, validando
também o fechamento do executivo se possuir integra- ção entre entidades no mesmo banco de dados;

Permitir a reinicialização da senha pelo próprio usuário através de envio para o e-mail cadastrado, gerando
um token de validação;

Linguagem em que foi desenvolvido: em C++.

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 somente atualizado os dados
inerentes ao Sistema de Frotas, não permitindo altera- ção dos dados originais do Sistema de Patrimônio;
Os valores de aquisição, depreciação e baixa não podem ser digitados no sistema de controle de frotas, mas
devem ser consultados por este sistema;

Os veículos devem ser classificados por espécie/marca/modelo (previa- mente cadastrados);
Deve haver um cadastro de categoria de habilitação mínima para utilização do veículo;
Cadastro de motoristas integrado ao cadastro de pessoas e servidores. E o motorista deve estar 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 atualizadas com as
informações disponibilizadas pelo DETRAN,com a pontuação conferida de acordo com o tipo de infração;
Cadastro de Cursos adicionais e vinculação com os motoristas, deve per- mitir a visualização no cadastro
do motorista informando o tipo e data de validade do curso;
Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de contabilidade, de- vendo no sistema de controle de

frotas, vincular com a atividade permitida (abastecimento, la- vagem, manutenção etc.);
Cadastro de acessórios nos veículos, integrado com o cadastro de produtos do sistema de licitações e
compras;

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

Permitir a visualização do acessório no cadastro de veículo;

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,

O combustível é um produto cadastrado no sistema de licitações e ou interno, na bomba do Município;
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 para visualização do saldo, no sistema de frotas;
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Deve indicar as médias de consumo e preços unitários de abasteci- mento por veículo;
Cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e lançamento das ordens serviço, informando

produtos ou serviços realizados, contendo a importação do XML das notas para registro;
Controles de utilização de veículo por:
Motorista;
Destino;
Período;
Controle de hodômetro/horímetro;

Cadastro de infrações/multas;
Ocorrências diversas;

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

Cadastro dos equipamentos de rastreamento com identificação do veículo em que está instalado;
Visualização da posição de todos os veículos da frota em mapa;
Visualização dos veículos em mapa,com indicação de variação de velocidade com datas e horários de cada
medição;

Controle de acesso do operador por; Local de lotação do veículo e tipo de mo- vimentação (abastecimento,
utilização, serviços etc.);

Possibilitar a importação dos dados de utilização dos veículos, via arquivo "TXT", conforme leiaute
fornecido pela entidade, gerando assim os lançamentos necessários;
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 con- sumo por modelo de veículo;
Despesas dos veículos: todas as despesas referentes a um período (abastecimentos, impostos, manutenção);
Utilização dos Veículos: período, motorista, destino;
Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com o sistema de gerenciamento de
cartões para abastecimento - "FITCARD" e "VALECARD" ou qual- quer sistema a ser utilizado pelo
Município, onde seja possível a integração mediante layouts disponibilizados;
Possuir rotina de geração de abastecimentos por solicitações autorizadas pela entidade, onde o frentista do
posto fornecedor, inicia o lançamento na hora do abasteci- mento através da validação da solicitação via
web, por link fornecido pela entidade, não permi- tindo abastecimento diferentes com a mesma ordem e
posteriormente após conferência e libera- ção do responsável importar esses lançamentos de
abastecimentos;

Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-PR);
Sistema deve rodar em ambiente Web - intemet e intranet.

Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.
de Controle Patrimonial

Cadastro de bens da instituição com campos para identificação do nome, pia- queta, detalhamento, natureza,

utilização, categoria, tipo de propriedade, data de aquisição, des- crição do bem, data de incorporação, data
de desincorporação, valor, número do empenho, nú- mero de série, vida útil estimada, data de término de

garantia, número da nota fiscal, inscrição municipal(se bem imóvel), fornecedor, dados do tipo de medidor
(se veículo) e saldo anterior do bem;

Permitir a classificação dos bens por grupo, subgrupo e classe;
Permitir anexar imagem ao bem;
Permitir cadastro histórico de conservação dos bens:
Permitir cadastro histórico das ocorrências dos bens;

Permitir cadastro histórico dos controles dos bens por tipo de controle com data de vencimento do controle
e campo para identificar os controles concluídos;
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Permitir cadastro histórico do responsável e local do bem;
Possuir cadastro da entidade de origem do bem em caso de Cisão/Fusão;
Possuir campos distintos para bens imóveis: medida do bem, coordenada ge- ográfica, matrícula, número
de registro, cartório e localização do bem;

Possibilitar consultar na tela do bem sua movimentação, inventários vincula- dos e seu vínculo com
obra/intervenção;
Relatórios dos bens com filtros diversos e ordenação por contábil, por classi- ficação (grupo/subgrupo e
classe), por local, por responsável, por plaqueta e por fornecedor;
Relatório de bens com saldo inicial no exercício, saldo na data informada, com opção para filtrar somente
os bens que possuem saldo e somente os bens com saldo zerado;
Possuir cadastro de bens em lote;

Permitir cadastro de comissão de bens patrimoniais com identificação dos membros, tipo de atribuição, e
início e fim de vigência da comissão;
Possibilitar o lançamento de bens de terceiros, bem como sua baixa;

Permitir dentro do módulo patrimônio a incorporação dos bens integrado pela
liquidação;
Possuir tela de movimentação dos bens (lançamentos de incorporação e desincorporaçâo);
Permitir movimentação dos bens em lote de incorporação e lote de baixa dos bens
Possuir cadastro de estorno de movimentação dos bens;
Possuir cadastro de transferência de saldo entre bens e entre contábeis;

Possuir cadastro da receita por alienação de bens e vínculo com os bens alienados para registro da baixa
contábil;

Permitir castro de apólice com campos para identificar: número da apólice, início e fim de vigência, situação
da apólice, número do processo na SUSEP, seguradora, corretor, tipo de cobertura, franquia, valor da
cobertura, valor utilizado, parcelas, vencimento e valor das parcelas, vinculação com empenho, vinculação
com cadastro do bem;

Permitir cadastro gerais de tipos conforme o critério da entidade para: tipo de conservação, tipo de
ocorrência, tipos de controle, tipo de cobertura de apólice, e tipo de atribui- ção na comissão de bens;
Permitir o cadastro de cabeçalho e rodapé do termo de responsabilidade, de carga, de baixa e de
transferência de bens, bem como permitir criar mais de um modelo para o mesmo termo;
Permitir o cadastro de classes de depreciação, com campos de vida útil, taxa anual, taxa mensal, tipo de
cálculo e configuração contábil para vincular a conta de incorpora- ção, de depreciação, e a conta contábil
de variação patrimonial diminutiva, bem como o evento contábil;
Permitir a configuração da depreciação no cadastro dos bens móveis, com campos para indicar o mês de
início, a classe de depreciação e valor residual;
Possuir rotina que vincule a configuração de classe de depreciação, mês de início e valor residual em vários
bens selecionados;

Possuir rotina de cálculo de depreciação dos bens permitindo um lançamento por mês ou lançamento
acumulado;

Bloquear lançamentos contábeis de movimentação nos bens se o período es- tiver fechado.

Emitir relatório de depreciação de bens resumido/detalhado, por conta con- tábil e por classe de bens com
opção de filtrar por bem, por conta contábil e somente os bens que atingiram o valor residual;
Possuir cadastro de inventário de bens com campos para data de início e fechamento;
Possuir no inventário de bens, rotina que permita vincular os bens através de

filtros por local, responsável, fornecedor, empenho, nota fiscal, data de aquisição, data de incor- poração
física, bens com saldo em determinada data, categoria do bem, grupo, subgrupo e classe, e por nome do
bem;

Possuir relatório que permita filtrar somente os bens em inventário;
Possuir bloqueio da movimentação dos bens vinculados ao inventário;

Permitir exportação do inventário em arquivo e permitir importação do inven- tário em arquivo com os
dados atualizados no retomo;

Permitir a conferência e atualização individual do bem no cadastro de retomo do inventário;

Emitir relatório de análise de bens com comparativo do valor atual no sistema com o valor avaliado no
retomo;
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Emitir relatório de resumo do inventário por contábil com valor atual no sis- tema comparado ao valor de
reavaliação;

Emitir relatório de resumo do inventário por contábil detalhando os valores por bem, com valor atual no
sistema comparado ao valor de reavaliação;

Emitir o relatório comparativo da situação cadastral do bem, demonstrando somente os campos com
diferenças entre a situação cadastral do bem no sistema e a situação cadastral no retomo;
Possuir rotina que simula o fechamento do inventário, emitindo um relatório de críticas antes do
fechamento;

Possuir rotina que realiza no fechamento do inventário a atualização cadas- trai, a transferência de
responsável e local, a reavaliação a maior ou menor e a incorporação de bens novos pertencentes ao
inventário, mas não localizados no cadastro da entidade;

Emitir a ficha cadastral do bem,com opção de detalhar a movimentação do bem e opção de configurar a
emissão de assinaturas;

Permitir a emissão de relatório de ocorrências, estado de conservação e tipos de controles;
Permitir emissão do termo de carga dos bens com filtros por local, responsável pelo bem e responsável pelo
local, permitindo a configuração do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
Permitir a emissão do termo de responsabilidade individualizado por bem ou a relação de bens por
responsável, permitindo a configuração do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
Permitir a emissão do termo de baixa de bens individualizado por bem ou a relação de bens por responsável,
permitindo a configuração do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
Permitir a emissão do termo de transferência de bens com filtros pelo local e responsável de origem e local
e responsável de destino da transferência, permitindo a configura- ção do texto do cabeçalho e rodapé no
corpo do relatório;

Possui a emissão do relatório de apólices com filtros por período de vigência, status da apólice, seguradora,
corretor, bem segurado e tipo de cobertura, detalhando as infor- mações de coberturas, parcelas e bens
segurados;

Emitir relatório pór conta contábil e a relação de bens que demonstre os va- lores de saldo anterior,
incorporação, desincorporação e saldo final, com filtro por código de bem e conta contábil;
Emitir relatório de saldo contábil do bem,demonstrando o saldo final do bem em determinado intervalo de
datas;

Emitir relatório por conta contábil e tipo de movimento dos bens que demons- tre os valores de saldo
anterior, incorporação, desincorporação e saldo final;

Emitir relatório de movimentação dos bens com opção de detalhar a descrição do movimento;
Permitir a impressão de etiquetas do patrimônio;

Possuir rotina que realiza a transferência de responsável/local dos bens pa- trimoniais em lote com opção
de parametrizar o envio de e-mail de aviso ao responsável;
Possuir rotina que registra o estado de conservação dos bens em lote;
Possuir rotina que registra ocorrência dos bens em lote;
Possuir rotina que registra tipos de controle dos bens em lote;

Possuir rotina que registra a data de desincorporação dos bens em lote;
Possuir rotina que atualiza o cadastro dos bens que pertencem ao mesmo lote;
Possuir rotina que transfere o saldo de bens entre contábeis.

Linguagem em que foi desenvolvido: em C++.

jjicitacão e Compra

Cadastro de fornecedores com quadro societário, certidões e contas de des- pesa compartilhados com a
contabilidade. Emitir documentos para o fornecedor através de mo- delos estipulados pela entidade.
Lançamento de ocorrências de lançamentos para o fornecedor com marcação para bloqueio/desbloqueio
e controle de data inicial e final;

Possuir a solicitação de Cadastro "online" de fornecedores, com envio da documentação necessária para a
abertura do cadastro na entidade. Possuir rotina para aprova- ção ou não deste cadastro, pelo responsável;
Cadastro de produtos e serviços permitindo classificação em grupos e sub-grupos;
Cadastro de Unidade de medida relacionada a unidade de medida forne

cida para Prestação de Contas ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná);
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Cadastro de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros e lei- loeiros, informando as portarias
ou decretos que as designaram, permitindo informar também os seus membros, atribuições designadas e
natureza do cargo, vinculado com a lei/ato que de- signou a mesma;

Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as indica- ções das dotações orçamentárias
- órgão, unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e complemento da natureza
- respeitando os saldos orçamentários. Contro- lando a obrigatoriedade das ações do Plano Plurianual
(PPA) relacionadas. Emitir documentos relacionados a solicitação, através de modelos estipulados pela
entidade. Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens(PNG, BMP, GIF e JPG), Texto {txt, doe,
docx e odt). Planilhas (xis, xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx);
Permitir a realização de cópia de solicitações de material/serviço ou com- pra direta, já realizados pela
entidade, de forma a evitar a realizar o cadastro novamente de dados de processos similares;

Permitir que ao vincular as dotações orçamentárias aos produtos selecio- nados, para solicitação do
processo licitatório, seja feito o rateio das quantidades/valores através de rotina que possibilite tanto o rateio
manual quanto automático;
Permitir o gerenciamento das solicitações de compras para processos de licitações "multi-secretaria". Onde
a Licitação ocorre por uma secretaria principal, onde será realizado todo o gerenciamento, desde o seu
cadastro até contrato e ordens de compra e, exista a indicação das secretarias participantes, onde caberia
somente a emissão da ordem de compra referente a sua solicitação;
Permite o gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de co- tas entre as secretarias);
Abertura dos processos de compras com a vinculação para acompanha- mento e controle do processo inicial
de compra até o pagamento;
Cadastro de cotações recebidas, deve possuir rotina com aplicação dos pre- ços médios, mínimos e máximos
automaticamente para formação de preços dos processos liei- tatórios, permitindo aplicar para os itens
individualmente;

Além do cadastro de cotações manual, possuir meio de leitura de cotações a partir de meio magnético e
cadastro online;

O sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pela entidade, possibilitando sua utilização para
procedimento de formação de preços para fixação do valor máximo nos processos licitatórios;
Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se o processo não for deferido, com

definição de etapas a serem seguidas possibilitando determinar nas etapas as seguintes opções:
iniciar/finalizar processo, indeferir, realizar o comprometimento do saldo e determinar o tempo máximo.
Ao finalizar cada etapa enviar e-mail para o responsável indicado;
Possibilidade de gerenciar e acompanhar a situação da dotação (interligado com o sistema de orçamento),
lançando previsões na fase inicial do processo, e acompanhamento até a fase de compras/empenho;
Possibilidade de acompanhamento de despesas através liberações mensais dos grupos de despesas, através
da utilização das liberações do saldo nas solicitações e empenho;

O status do processo de compra ou do processo licitatório, permitindo à pessoa interessada consultar a real
situação e o local onde se encontra, deve ser consultado a partir da solicitação de compra original, tomando
desnecessário conhecer os demais números de processo, bastando ter em mãos o número da solicitação
original;

Cadastro de licitação com: número e ano do processo, objeto, modalidades de licitação e data do processo,
situação (Andamento, Andamento - Nova data de Abertura, Anu- lada. Deserta, Fracassada, Homologada
e Revogada), Convênios, Cadastro das publicações das licitações, com indicação da data da publicação e o
veículo de publicação. Ação e Subvenção;

Geração de documentos inerentes a cada fase do processo licitatório(Ex. ata de abertura, editais, pareceres,
ofícios etc., sendo gerados a partir de modelos pré-definidos, com a gravação na base de dados dos
documentos emitidos, os modelos devem ser alterados pelos operadores;
Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada docu- mento, guardando em base todos
os modelos criados;

Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as informações de processos e/ ou licitações,
com dados de itens, contas e outros que sejam inerentes ao docu- mento;

Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados, permitindo uma rápida
recuperação quando for necessário;

Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens(PNG,BMP,GIF e JPG), Texto (txt, doe, docx e odt),

I
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Planilhas (xis, xlsx e ods)e outros(csv, pdf, dwg, ppt, pptx). Com controle de tamanho do arquivo;
Campo para disponibilizar links, ou seja, caminhos para localização de ar- quivos armazenados em pastas
locais ou caminhos para link de páginas na intemet ou endereços externos;
Permitir através de liberação ou não a publicação dos editais e seus anexos na Internet, através do Portal da

Transparência, bem como as atas e documentos pertinentes, permitindo o download destes;
Cadastro de propostas com a emissão de mapa de apuração e indicação de vencedores;
Para preenchimento das propostas, em casos de informações obrigatórias para revisão de cadastro dos

fornecedores e visando o bom andamento do processo licitatório, possibilitar exigir no preenchimento essas
informações, sendo elas tais como; dados cadastrais, quadro societário, representante e conta bancária do
fornecedor, validade da proposta. Em casos de propostas de medicamentos constantes no BPS (Banco de
Preço da Saúde), as informações são:"Registro Anvisa" e "CNPJ Fabricante";

Leitura de propostas a partir de meio magnético com geração automática dos mapas;
Possuir rotina que auxilie na separação de lotes/itens exclusivos para ME;
Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos os lances, preservando todas as rodadas até
a seleção do vencedor, possibilitar a visualização dos lances na tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar
lances por lote ou item, com opção de: desistên- cia/declínio do lance, reiniciar rodada ou item, excluir
rodada, tomar inexequível e permitir que o pregoeiro estipule o valor do lance mínimo durante os lances
do pregão;
Possibilitar a aplicação dos benefícios concedidos às ME/EPP e critérios de regionalização definidos
em legislação aplicável;
Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e o motivo da inabilitação e,
nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item seja inabili- tado permitir que o pregoeiro já
identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para nego- ciação e indicação de novo vencedor;

Modalidade registro de preços, com o controle das quantidades licita- das/adquiridas;
Possibilitar o lançamento de pontuação e índices para os itens das licita- ções com julgamento por preço
e técnica, possibilitando a classificação automática do vencedor de acordo com a pontuação efetuada na
soma dos critérios de pontuação;

Leitura de respostas do questionário de pontuação, a partir de meio mag- nético com geração automática
do quadro para conferência dos avaliadores;
Cadastrar contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento, como publicações, seus aditivos e
reajustes, permitindo também gerenciar o período de vigência e exe- cução dos contratos. Identificar os

aditivos do tipo acréscimo, diminuição,equilíbrio, rescisão, apostilamento ou outros. Realizando o bloqueio
caso ultrapasse os limites de acréscimos ou su- pressões permitidas em Lei (§ 1® do Art. 65 da Lei
8.666/1993);

Cadastrar os responsáveis pelo acompanhamento do contrato, tais como: gestor, fiscal e Controlador de
Encargos Sociais e Tributários. Permitir lançamentos de ocorrên- cias para gerenciamento de contratos.
Permitir vinculação contábil para: execução dos contratos (Atos potencial, em execução e executadas) e
Retenção Extra (Retenção ao RGPS e Imposto de renda retido na fonte - IRRF);

Controle dos contratos, armazenando os documentos, e controlando ven- cimentos e saldos de quantidade
e valor;

Permitir através de liberação ou não a publicação dos contratos na Internet no site da Entidade através do
Portal da Transparência;

Possibilidade de emissão de solicitação de empenhos com integração com a Contabilidade e no momento

do empenho, só é necessário informar o número da solicitação correspondente buscando automaticamente
todas as informações necessárias, com emissão de documento para impressão e envio por e-mail para
fornecedor, responsável pela autorização da despesa etc.;

Possibilidade de emissão de solicitação de compra, com emissão de docu- mento para impressão e envio
por e-mail para fornecedor e solicitantes;

Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no sistema, seja ele padrão e/ou
modelo pré-definido;
Controle do saldo licitado nas solicitações de compras;

Todas as configurações necessárias e exportação do BPS (Banco de Preço da Saúde);
Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com
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O sistema de Bolsas de Licitações, Leilões - "BLL","LICITANET" e "BBMNET" ou qualquer sistema
a ser utilizado pelo Município, onde seja possível a integração mediante layouts disponibilizados;
Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados refe- rentes ao: Mural de Licitações e

Módulos: 05 - Licitações e 06 - Contratos, de acordo com as regras vigentes do TCE-PR (Tribunal de
Contas do Estado do Paraná).

Linguagem em que foi desenvolvido: em C++.
iMódulo de Nota Fiscal Ele

'TfjT.T; il':

Requisitos técnicos:

Deverá ser executado em ambiente Web e ser hospedado em data center que apresente, pelo menos, as
seguintes condições:
Proteções relacionadas a ambientes perigosos;
Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de acesso fornecida para pessoas
definidas pela CONTRATANTE;

Sistema de prevenção e detecção de invasão, bem como ferramentas de análise de tráfego de dados;
Possuir instalações de computação flexíveis, com infraestrutura fie- xível, conexões de rede redundantes e
energia em cada instalação de hospedagem;
Disponibilizar consulta de métricas para acompanhar o nível de dis- ponibilidade do serviço;
Assistência com solicitações de serviço técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana;
Responsabilidade por manter o hardware e os softwares atualizados;
Disponibilizar de componentes monitorados, como CPU, memória, armazenamento, entre outros,
gerando alertas, seguindo padrões de investigação e resoluções de desvios que possam ocorrer;
Garantir alta disponibilidade dos serviços(24 x 7 x 365)e possuir acordo de nivel de serviço(SLA)de pelo
menos 99%;

O sistema deverá possuir Banco de Dados relacionai com integridade e controle de transações;
Senhas de acesso criptografadas ou acesso dos operadores via certificado digital;
Os acessos ao sistema devem ser liberados pelo Administrador do

sistema, após a análise de uma solicitação de acesso enviada pelo usuário, através de formulário próprio;
Uma senha provisória deve ser gerada pelo próprio sistema de forma automática, e enviada por e-mail ao
usuário, de forma que garanta a privacidade no acesso;

Deverá controlar e exibir o tempo da sessão do operador em tela, expirando automaticamente após período
máximo de inatividade;

Deverá ser mantido um registro (log) de todos os erros (exceções) que ocorram durante a execução do
sistema, sendo demonstrados em relatório formato PDF;

Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema por meio de certificados digitais, com raiz da
infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil);
Funções:

Permitir a solicitação de acesso web dos contribuintes, cadastrados ou eventuais, através de formulário
próprio;

Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal e

Cancelamentos deve ser configurável pelo

administrador;

O sistema deverá permitir o cancelamento de NFS-e pelo próprio prestador, desde que a competência ainda
esteja em andamento;

Somente as notas dentro da competência atual poderão ser cancela- das, exigindo o motivo do
cancelamento;

O motivo do cancelamento, data, hora e responsável pelo cancela- mento, deverão constar na nota
cancelada;

Por decisão do administrador poderá ser aceito tomador sem identi- flcação de documento através de uma
pré configuração;

Possibilitar a edição do texto da Ficha de Solicitação de Acesso pelo administrador do sistema;
Ao ser cancelada, a nota será enviada por e-mail ao tomador, de forma automática;

Após a competência estar fechada - quando o administrador define que não podem mais ser acrescentadas
notas e a guia deve ser gerada - a única forma de cancelar uma Nota Fiscal emitida dentro da competência
fechada é com a intervenção do administrador, com o registro da ocorrência e o motivo da exceção;
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Relatório para apurar o ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou recebidas, com os devidos valores de

Imposto a pagar ou a recolher, podendo ser emitido por competência {mês e ano)ou por exercício (ano); O
relatório deverá ter a possibilidade da emissão em PDF ou CSV;

As empresas que não tiveram movimentação do ISS na competência fechada, deverão receber por e-mail a
notificação de que precisam emitir a declaração de sem movimento para dar baixa;
Os contribuintes ou seus autorizados, poderão configurar:
A logo que será impressa na nota;
O contador responsável e o envio de cópia das notas por e-mail;
Cadastrar discriminações para a nota, por serviço, para não ter a necessidade de escrever em cada emissão
de nota;

O contribuinte poderá manter um cadastro de clientes próprios, com busca rápida na digitação da nota ou
declaração de serviços;
Possibilitar ao prestador, vincular usuários, tanto físicas quanto ju- rídicas, ao seu cadastro permitindo a
emissão de notas e controle da movimentação do prestador.
Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração seqüencial crescente controlada pela Prefeitura,

devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal;
Permitir parametrizar textos e dados dos e-mails enviados pelo sistema, obrigatoriedade ou não do
CPF/CNPJ do tomador da nota no momento da emissão;

O sistema deve permitir a emissão de Notas Fiscais com mais de um serviço na mesma nota, mesmo que
com alíquotas diferentes entre si;

Deverá existir a opção de visualização do bloco eletrônico das notas de um prestador para os
administradores;

Emissão das Guias de Recolhimento somente a partir do dia em que o ad- ministrador definir como o
fechamento da competência;
Ao fechar a competência, conforme parâmetro definido pelo administrador, não será mais possível emitir,
receber ou cancelar Notas para a referida competência.
O sistema deve controlar o imposto a ser pago no Município e o pago no domicílio do tomador do serviço,
fazendo as compensações no momento da geração das guias de recolhimento;
Deve permitir ao administrador configurar o acesso de um tipo de usuário ao sistema, liberando ou
bloqueando acesso às telas;

Deve ser possível a emissão de blocos eletrônicos de RPS's de maneira que
fique claro quais foram utilizados, quais foram cancelados e quais estão livres para uso.
Se houver retenções e ou deduções, estas deverão ser informadas no mo- mento da emissão da Nota Fiscal;

os limites máximos de dedução devem ser configurados pelo administrador do sistema;

Permitir ao administrador a geração de nova senha para um determinado usuário. Esta nova senha deverá
ser enviada por e-mail ao usuário;

O documento do tomador deverá passar por validação de dígitos no mo- mento da emissão da nota,
impedindo o prosseguimento caso não seja válido;
Permitir consultas por Prestador, número da NFS-e/RPS, período de emissão;
Permitir emissão de carta de correção. Quando da emissão da carta de cor

reção, esta será anexada imediatamente no arquivo PDF da imagem da nota original;
Permitir a consulta de autenticidade da NFS-e;

Possuir relatórios de gerenciamento, tais como: Evolução da arrecadação geral e por prestador, prestador
que não emitiu GR, prestadores sem informação de movimento, resumo do movimento, apuração do ISS,
bloco eletrônico, relatório de retenções, ocorrências;
A integração com os demais módulos tributários, quando do mesmo fome- cedor do Nota Fiscal Eletrônica,
será de responsabilidade do contratado;
Empresas do Município - é responsabilidade do sistema Tributário manter atualizados os dados referentes
às empresas do Município e fazer o envio para sistema Nota Fiscal Eletrônica;

Empresas de fora do Município-os dados serão mantidos em ambos os sistemas e deve háver comunicação
para manter os dois atualizados;

O cadastro de serviços e alíquotas do Município, conforme Lei Complemen- tar n° 116/03, será cadastrado
e atualizado no sistema Tributário e enviado para o módulo de Nota Fiscal Eletrônica;
As guias de recolhimento serão geradas no módulo de Nota Fiscal Eletrônica e recebidas no sistema
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Tributário, sem gerar conflito entre ambos;

O livro de apuração do ISS eletrônico deverá ser enviado pelo módulo Mota Fiscal Eletrônica para o sistema
Tributário, contendo detalhamento de todas as notas emitidas pelo prestador, com os serviços classificados
com suas respectivas alíquotas;
A comunicação entre o sistema Tributário e o sistema Nota Fiscal Eletrônica deverá ser pela Internet, com
o uso do protocolo SSL garantindo um duto de comunicação se- guro, com identificação do servidor e do

cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de
nome ou código do usuário e senha;
Possibilitar a qualquer usuário do sistema realizar pesquisa de funcionali- dade utilizando palavra-chave, e
ainda, permitir o acesso através do resultado da busca;
Deverá haver controle de autorizações de emissão de RPS's sendo liberado uma quantidade analisada pelo
administrador do sistema.

No caso de Notas com alíquotas diferentes o sistema deve calcular correta- mente o Imposto a pagar;
Por parâmetro de configuração, o sistema deverá liberar automaticamente a quantidade parametrizada desde
que o contribuinte tenha utilizado pelo menos 50% dos RPS's já autorizados, caso contrário a liberação
necessitará de ação do administrador;

Os itens de serviço da Nota terão as alíquotas cadastradas na lista de servi- ços, não sendo possível a
alteração pelo emissor se o Imposto for devido no Município;
O sistema deve disponibilizar uma opção para cancelamento do RPS. Ele aparecerá com a palavra
"cancelado" em vermelho destacado sobre a nota;

N bloco de RPS's, quando um RPS já foi utilizado, deverá constar o número da nota gerada pela conversão,
dados do tomador, data, código do serviço e o total do RPS;
O sistema deve permitir ao usuário copiar as informações das últimas notas constantes no sistema, trazendo
informações de tomador, serviço e valores. Sendo possível a edição, exclusão ou adição de informações;

Permitir a definição de papéis para cada tipo de usuário: PF, Empresa do município, autônomos e
administrador. Podendo editar e criar vários papeis, de forma que cada acesso seja diferenciado um do outro
em relação às opções do menu;
Integração com sistema dos contribuintes:
Por meio de Web Service, o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas(NFS-e)deverá disponibilizar
uma série de interfaces para troca de mensagens XML assinadas digitalmente (utilizando certificados ICPBrasil);

O sistema deverá disponibilizar um manual com layouts referente aos xmVs de envio, recebimento,
consulta, cancelamento, para o desenvolvimento do webservice do usuário;

Estas interfaces podem ser acessadas pelos sistemas dos contribu- intes, permitindo que as empresas
integrem seus próprios sistemas de informações com o Sis- tema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas
(NFS-e);

A documentação referente à troca de informações entre o sistema de NFS-e e o contribuinte deverá ser
mantida atualizada no portal do NFS-e, tendo a possibili- dade de baixar o xml das notas;

Como contingência o usuário deverá ter uma opção em tela para enviar arquivos, no mesmo padrão e
formato que os utilizados pelos web's services, diretamente na página do sistema do NFS-e, para a
conversão de RPS's em nota.

Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.

iMódulo de obras públicas/intervençã^3BMIIi^^B^^^^^^^^^^^BBBBÍMBHmB
Cadastro da Obra/Intervenção onde seja possível informar no mínimo as seguin- tes características:
Nome da Obra/Intervenção;
Data base;

Data de início da obra/intervenção;
Prazo de execução;

Valor da obra/intervenção;
Número e Ano da obra/intervenção;
Tipo de intervenção;
Tipo de Obra;
Classificação do tipo de intervenção;
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Classificação do tipo de obra;
Unidade de medida;

Regime de execução;
Dimensão;

Possuir integração com o módulo de contabilidade pública e orçamento;
Possuir integração com o módulo de controle patrimonial;
Permitir o cadastramento da Matrícula CEI, CND de Obra;

Permitir informar os responsáveis técnicos com seu devido tipo de respon- sabilidade e seu número de
documento normativo;

Possuir gerenciamento de acompanhamento, onde seja possível informar o tipo de acompanhamento,
pessoa responsável pelo acompanhamento e data do referido tipo de acompanhamento;
Permitir para os tipos de acompanhamento de origem medição, cadastrar o tipo de medição, percentual

físico, contrato e aditivos para execução indireta e documento com- probatório legal sobre a medição
efetuada;

Permitir para os tipos de acompanhamento de origem Paralisação, cadastrar o motivo e documento
comprobatório legal sobre a medição efetuada;
Permitir para os tipos de acompanhamento de origem Cancelamento, cadas- trar documento comprobatório
legal sobre a medição efetuada;
Permitir cadastrar as informações referente às Planilhas de orçamento, onde seja possível informar o tipo
de planilha de orçamento, valor, data e documento comprobatório legal;

Permitir informar programações periódicas, com a informação da data e tipo de escopo a serem realizados;
Permitir elencar os responsáveis e os itens a serem verificados por determi- nado escopo;
Possibilidade de cadastrar o tipo de escopo de programação conforme a ne- cessidade da entidade;
Permitir relacionar a obra/intervenção a uma devida Ação do orçamento;
Possibilitar a inserção de anexos em diversos formatos de arquivos;

Emitir relatórios contendo as informações integradas ao módulo de controle patrimonial;
Permitir a impressão do termo de recebimento definitivo para as obras/in- lervençâo com acompanhamento
igual a concluído;
Permitir que o termo de recebimento possa ser redigido conforme necessi- dade da entidade.
Linguagem em que foi desenvolvido: em C++.
Módulo de portal da Transparência

Possibilitar a utilização do mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de realizar

cópias periódicas ou processamento em lote, disponibilizando as informações em tempo real;
Atendera LEI COMPLEMENTAR N° 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 e a LEI

12.527, DE 18 DE

NOVEMBRO DE 2011;

Disponibilizar no Portal da Transparência a versão do sistema, a data e o horário da sua última atualização;

Possibilitar contagem de acessos, onde informe a quantidade de usuários que visualizou ao Portal da
Transparência;

Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários, como; permitir a se- leção de alto contrastes, ampliar
e reduzir a visibilidade de tela, teclas de atalho; bem como opção para a tradução das informações
disponíveis no portal em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;
Possuir mapa do site e ferramentas de pesquisa;
Possuir relação das consultas mais acessadas;

Exibir ao usuário o caminho de páginas percorridas durante o seu acesso;

Permitir cadastro de perguntas freqüentes e as respectivas respostas para exibição no portal;
Possibilitar a customização da interface do sistema, podendo inserir ima- gem de plano de fundo; alterar a
descrição de menu principal e seus relatórios, bem como criar menus e publicações;

Disponibilizar a data e o responsável da atualização para os registros eus- tomizáveis no sistema;

Disponibilizar na emissão dos relatórios, a data de atualização das infor- mações presentes no documento;
Permitir a emissão dos relatórios em vários formatos, sendo eles: PDF, RTF, XLS, CSV, HTML, DOC,
DOCX,XLS, XLSX,ODT, ODS,TXT e XML;

Possuir formato aberto, não proprietário e estruturado nos relatórios do Portal da Transparência;
Informações Gerais do Município, como:

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350

equiplano(â)equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

▲
equiplono

Permitir cadastrar informações gerais como: endereço, telefone, e- mail e horário de atendiniento;
Possibilitar a inclusão de link do formulário de pedido de acesso à informação;
Possibilitar campo especifico para incluir a estrutura organizacional das entidades.

Possuir consultas com informações dos Recursos Humanos do Município, como:
Consulta do quadro de cargos;
Consulta do quadro funcional;
Consulta da relação dos servidores ativos, inativos e comissionados;
Relação de salários por função de forma detalhada.

Possuir consultas com informações da Administração do Município, como:
Consulta de Licitações contendo informações dos lotes/itens, fornecedores vencedores, lances, propostas e
os respectivos Contratos vinculados;
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;
Consulta dos Fornecedores impedidos de licitar;
Consulta dos Contratos e Atas de Registros de Preços, com os respectivos Aditivos, contendo informações

do nome do fornecedor, vigência do contrato, responsáveis do contrato e a respectiva Licitação vinculada;
Possuir na consulta dos Contratos todos os documentos e anexos gerados no contrato, sem a necessidade
de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas;
Possuir consulta de produtos cotados e contratados;
Consulta de Requisição de compra por fornecedor;
Consulta dos convênios contendo informações detalhadas sobre os recur- sos recebidos ou concedidos,
bem como dados da prestação de contas dos respectivos recursos;
Relação de bens patrimoniais, bem como os recebidos e cedidos;
Relatório de veículos relacionados a frota da entidade;

Relação dos materiais em estoque com informações detalhadas do produto, contendo seu respectivo saldo;
Relação dos itens protocolados contemplando os dados dos pedidos, rece- bidos, em andamento,
atendimentos e indeferidos, com a opção de visualização de gráfico;

Possuir consultas com informações das Receitas e Despesas do Município, como:
Consulta da receita prevista e arrecadada, com valores por exercício, mês e dia, podendo filtrar por conta
de receita específica;

Comparativo da receita prevista e arrecadada, contendo a visão das recei- tas resumidas (contas sintéticas)
e detalhadas (contas analíticas), sendo possível nas receitas analíticas visualizar as fontes de recursos;

Permitir visualizar as receitas previstas e atualizadas, pelo valor líquido das deduções e pelo valor bruto,
com as deduções demonstradas de forma separada;

Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidações e pa- gamentos, incluindo as retenções
efetuadas, consolidando os saldos a liquidar e a pagar;
Consulta da despesa empenhada, liquidada e paga, com valores por exer- cício, mês e dia;
Consulta das despesas empenhadas por compra direta, com valores por exercício, mês e dia.
Consulta de diárias concedidas, com informações do nome do servidor, data inicial e final da diária,

número de diárias, bem como valor por diária e total das diárias, possuindo informações dos empenhos,
liquidações e pagamentos vinculados;

Consulta detalhada dos Documentos Fiscais da Liquidação, contendo a opção para baixar os documentos
fiscais anexados; e acessar de forma automática a NF-E atra- vés da chave de acesso;
Consulta das despesas de Prestação de Contas de Adiantamento,com da- dos como: nome do servidor, data
e valor da prestação, situação da prestação de contas, histórico e anexos relacionados;

Possuir consultas com informações do Orçamento e Execução Orçamentá- ria do Município, como:
Relatórios do Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentá- rias - LDO e Lei Orçamentária Anual
-LOA;

Relatórios do orçamento e da execução orçamentária em conformi- dade com a Lei 4.320/64;

Relatórios da execução e gestão fiscal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
Relatórios de execução orçamentária e financeira em conformidade com a Instrução Normativa 89 de 2013
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Permitir nas consultas dos relatórios selecionar todas as entidades contro- ladas, de forma consolidada ou
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por Entidade;
Permitir consultar informações com filtro por Período;
Consulta das informações das Audiências Públicas;
Consulta das Leis e Atos do Município.
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.
Módulo de Portal do Contribuinte j

Este módulo visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos con- tribuintes, com agilidade e
segurança, possibilitando acesso às informações através da intemet em ambiente responsivo. Para tal deverá
conter no mínimo o que segue:
Deve permitir acesso ao módulo web, que poderá ser feito através de certi- ficado digital, ou através da
senha web, a qual será obtida pelo contribuinte por meio do preen- chimento de um cadastro eletrônico;
A solicitação para acesso eletrônico deverá possibilitar pré análise à admi- nistração municipal, permitindo
aos responsáveis solicitarem ao contribuinte o envio de doou- mentos necessários para tal liberação;
Deve ainda permitir que o contribuinte envie, em anexo à solicitação de acesso, os documentos exigidos
pela prefeitura;
Deverá ter dispositivo de segurança, a fim de evitar ataques de hacker, como por exemplo o validador de
acesso não sou robô recaptcha, ou mesmo digitar caracteres pré informados;
Deve disponibilizar a consulta detalhada de débitos do contribuinte logado, permitindo filtrar um ou todos
os tipos de cadastros vinculados a este;
A partir da consulta, o contribuinte poderá selecionar a dívida que deseja quitar e solicitar emissão de guia
atualizada para pagamento;
Ao responsável logado deverá ser possível o cadastro de instituições finan- ceiras sob sua responsabilidade;
Emitir segunda via do camê de IPTU informando o número de cadastro ou indicação fiscal, sem a
necessidade de se logar;
Emitir e validar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários;
Emitir e validar certidão de Quitação de ITBI;
Emitir e validar Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel(Valor Venal);
Deve permitir atualizar uma guia vencida a partir do seu número, sem a necessidade de logar;
Deve permitir acesso ao módulo DESIF;
Ao contribuinte logado será permitido o envio e validação dos arquivos re- lativos ao módulo DESIF;
Deve permitir acesso ao módulo DEC;
O contribuinte com acesso deverá poder consultar o histórico de todas as mensagens recebidas, bem como
detalhes da data de envio, data limite para leitura e data de leitura;

O responsável logado e outorgado por outros contribuintes poderá visuali- zar as mensagens de todos os
seus outorgantes;

Permitir o envio de declarações de ITBl Online por operadores autorizados pela administração municipal,
permitindo digitar as informações relativas à transação imobiliá- ria, tais como: dados do imóvel,

adquirentes e seus respectivos percentuais, valor da transação, alíquotas envolvidas, tipo de lavratura e
anexos de comprovação da transação;

Na emissão da declaração do ITBl online deverá ser gerado número de pro- tocolo de envio, para controle;
Após a análise da administração fiscal, o operador logado deverá poder consultar as solicitações enviadas,

deferidas ou indeferidas, bem como emitir as respectivas guias de ITBl para pagamento ou consultar as
informações de indeferimento;

Deverá ser disponibilizada tela de gerencial para a administração munici- pai, onde será possível validar
todas as informações das solicitações digitadas e enviadas para validação, bem como os respectivos anexos
enviados para comprovação da transação;

A tela de gerenciamento da administração fiscal deverá apresentar pelos menos as informações: número do
protocolo, adquirente principal, documento do adquirente, data da declaração, dados do transmitente
principal, inscrição municipal do imóvel, status da análise e link para ações da fiscal;

O dados exibidos em tela, devem estar em formato de tabela e devem conter operadores confíguráveis de
consulta como: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém, Contido em,Não contido em,

Inicia com. Termina com e Entre, além de permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitir também
a ordenação das colunas disponíveis na con- sulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma coluna
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ao mesmo tempo para ordenar os dados nos formatos ascendente (do menor para o maior) e descendente

(do maior para o menor), selecionar a quantidade de itens que podem ser exibidos por página e gerar os
dados filtrados em tela em planilha Excel;
A análise da transação pela administração fiscal deverá permitir o indefe- rimento da solicitação,
disponibilizando campo próprio para inserir a Justificativa de indeferi- mento;

Deve permitir a simulação de parcelamento de dívida, para tal deverá fazer login através de certificado
digital ou senha web.

Deve permitir atualizar os dados para correspondência dos cadastros da pessoa física logada;
Disponibilizar a opção de solicitação de cadastro online para empresas do município, possibilitando
preencher os campos necessários tais como, dados da empresa, dados dos sócios, ramo de atividade, entre
outros, e ainda anexar os documentos necessários;

Deverá permitir a configuração da emissão do alvará provisório para CNAE de baixo risco, possibilitando
o operador permitir ou não a emissão do alvará.
Para empresas com CNAE de baixo risco será possível configurar emissão automática de alvará de
funcionamento;

Permitir à administração municipal a edição de textos informativos para compor a página do Portal do
Contribuinte;

Opção para emitir certidão de inscrição municipal para empresas e autônomos.
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.
de Recursos Humanos Folha de

Possuir cadastro pessoa física único (integrado com os demais sistemas), com os seguintes dados:
endereços, contatos (e-mails e telefones), RG, Título de Eleitor, CTPS, CNH, Certificado de reservista,
entre outros;

Realizar a validação do número de CPF e PIS/PASEP no cadastro da pessoa física.;
Permitir upload de foto e documentos no cadastro de pessoa física;

Possuir cadastro de servidores/funcionários, tais como (estatutários, comissionados, agentes políticos,
celetistas, estagiários, jovem/menor aprendiz, conselheiro tute- lar, aposentados e pensionistas)
possibilitando a gestão da situação deles;
Possuir cadastro de dependentes vinculado com o cadastro de pessoa física;
Possuir controle no cadastro de dependentes, para fins do cálculo do salário família e dedução no imposto
de renda (para cada servidor/funcionário);

Possuir o controle automático referente a Previdência e Imposto de Renda dos servidores/funcionários, que
acumulam mais de um cargo, respeitando a faixa de cálculo e o teto previdenciário se houver;

Possuir validação nas alterações e ou inclusões de dados, no cadastro pes- soa física e
servidores/funcionários, não permitindo concluir a gravação sem que todos os cam- pos estejam
preenchidos;

Possuir o cadastro das tabelas e níveis salariais conforme plano de cargos e salários;
Possuir cadastro de jornada de trabalho, com a possibilidade de permitir flexibilização de jornada;
Possuir cadastro de tipos de previdência e suas tabelas de vigências res- pectivas, permitindo cadastrar dois
ou mais regimes de previdência própria;

Possuir cadastro da tabela do imposto de renda com controle de vigência;
Possuir cadastro da tabela do salário-mínimo com controle de vigência;
Possuir cadastro de agente de integração para controle e vinculação com o cadastro de estagiário;
Possuir cadastro de beneficiários de pensão alimentícia, possibilitando a parametrização das fórmulas de

forma automática ou a opção de lançamento de valores manual para o cálculo e controlando a vigência de
cada beneficiário;

Possuir a parametrização do recolhimento da previdência sobre o valor do cargo efetivo, quando o servidor
for nomeado em um cargo em comissão;
Permitir cadastrar admissões em competências futuras, sem interferir no cálculo;

Possuir o cadastro do adicional tempo de serviço, possibilitando parametrizar a quantidade de anos,
percentual e vigência;

Possuir cadastro plano de saúde, com o controle da vigência do titular (servidores/funcionários) e seus
dependentes, com parametrizações para as regras de inclusão e exclusão;
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Possibilitar realizar os cadastros dos tipos afastamentos, como por exem- pio, atestados, licença
maternidade, auxílio-doença, licença sem vencimento;

Possuir o lançamento dos afastamentos do servidor, possibilitando identi- ficar o motivo do afastamento e
data de início e término;

Possuir o reajuste dos níveis salariais possibilitando de forma parcial ou total informando o percentual a
ser reajustado;
Possuir cadastro do tempo de serviço anterior, e possibilidade de realizar a consulta da soma dos tempos
serviço (anterior e atual);

Possibilidade de consultar averbação do tempo de serviço e caso houver tipo adicional de tempo de serviço;
Possuir os cadastros de outros vínculos empregatícios com opção de infor- mar os valores de base e
contribuição;

Permitiro lançamento das férias controlando o período aquisitivo automá- tico, com opção de adiantamento
do 13" salário e abono pecuniário;
Permitir emissão de aviso e abono de férias, possibilitar o controle de férias (lançadas, vencidas, a vencer
e a possibilidade de emissão de relatório para controle de férias vencidas;
Possuir o histórico de todos os períodos aquisitivos de férias e período de gozo dos servidores, desde a
admissão até a exoneração;

Possuir o cadastro de férias individual com o controle das regras conforme parametrização prévias
(afastamento por doença e faltas);
Possuir o cadastro de férias coletivas por cargo e local de trabalho com o controle das regras conforme
parametrização prévias(afastamento por doença e faltas);
Possibilitar a emissão do recibo e aviso de férias de cada servidor/funcionário;
Possuir cadastro de verbas, possibilitando classificar os tipos como: van

tagem, desconto, patronal, base de cálculo e Alíquota, parametrizando as fórmulas para os cál- culos,
contendo os operadores matemáticos(adição, subtração, multiplicação e divisão);

Permitir a parametrização das verbas a serem calculadas por tipo de ser- vidor/funcionário, cargo ou vínculo
empregatício;

Permitir o cadastro de novos agrupadores pelo usuário, visando a formação de bases de cálculo para auxiliar
no cálculo das verbas;

Permitir o cadastramento dos cargos do quadro de pessoal com no mínimo: descrição, grau de instrução,
CBO,área de atuação, função, local, referência salarial inicial e final e quantidade de vagas;
Possuir no cadastro de cargos o controle de permissão para lançamento de horas extras, adicional noturno,

plantões diurno e noturno, função gratificada e extinção do cargo;
Possuir controle de redulor constitucional de forma parametrizável, ge- rando o desconto de forma
automática no cálculo para os servidores/funcionários que ultrapas- sarem o valor do teto parametrizado;
Possuir o cadastro e controle de funções gratificadas com a parametrização da quantidade de vagas e valor;
Gerar automaticamente o complemento de salário-mínimo vigente para servidores/funcionários com
remuneração inferior;

Possuir a rotina para a inclusão de lançamentos variáveis na folha: como horas extras, faltas, atrasos,
plantões, adicional noturno e valores;

Possuir a opção de lançamento manual das diárias ou importar do módulo de contabilidade;

Possuir a consulta da base de cálculo das verbas de impostos(previdência e imposto de renda);
Possuir o cadastro de rescisão com possibilidade de configurar os motivos;
Possuir a emissão do termo de Exoneração (servidores estatutários) e o termo Rescisão de Contrato de
Trabalho conforme a Lei n" 1057/2012 de 06/07/2012;

Possuir o cadastro de rescisão complementar e a emissão do termo;

Possuir o cadastro e controle dos períodos aquisitivos referente a licença prêmio;
Possuir no cadastro de licença prêmio a possibilidade do lançamento de

mais de um período de gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo;
Possuir o processamento da licença prêmio, listando os servidores com ou sem direito conforme
parametrização prévia, possibilitando gravar de forma automática;

Possuir a parametrização das verbas para a margem consignável, possibi- litando também a emissão da
carta margem conforme parametrização realizada com a informa- ção do valor total da margem, valor
utilizado e valor disponível;
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Possibilitar a execução de cálculos e simulações conforme o tipo de movi- mentaçao, por exemplo,
adiantamento, mensal, décimo terceiro, férias, rescisão e rescisão com- plementar;

Possibilitar a parametrização para o pagamento do 13° com opção de pa- gamento parcelado ou integral;
Possuir a segurança das informações, não permitindo a alteração dos da- dos cadastrais caso exista cálculo
executado;

Possuir o histórico mensal dos valores calculados de cada servidor, possi- bilitando realizar a consulta de
meses anteriores;

Possibilitar a execução do cálculo ou a simulação de forma individual (por pessoa);
Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento gerando em formato planilha com todas as verbas
calculadas(vantagem, desconto, base de cálculo e patronal);

Gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, através da homologação, cancelamento
e exclusão dos cálculos;

Possibilitar realizar o relatório de projeção salarial informando o percentual;
Possuir visualização e impressão de demonstrativo de pagamento (holerite), com opção de gerar a data
de aniversário ou uma mensagem específica;
Possibilitar a geração da remessa bancária conforme o layout do banco conveniado, possibilitando gerar
por grupo ou total;

Possuir as parametrizações contábeis do servidor diretamente com o orça- mento (Projeto atividade, fonte
de recurso e grupo fonte padrão);
Realizar a integração contábil, validando as informações e gerar mensagem de inconsistência se alguma
parametrização não estiver de acordo com o orçamento, informando matrícula e nome do servidor;
Gerar arquivos referente aos cadastros e movimentação para integração com o ponto eletrônico de forma
manual e automática;

Possibilitar a parametrização e a importação de dados referente a movimentação gerada no ponto eletrônico
como hora extra, adicional noturno, falta, atraso;

Possibilitar o cadastro de um representante bancário;
Possuir a importação e o gerenciamento dos empréstimos consignados, controlando de forma automática
ou manual, com opção de realizar ou não o desconto em folha de pagamento informando o motivo;
Possuir o cadastro das empresas que fornecem o auxílio transporte;
Possuir o cadastro da quantidade de vale transporte utilizado pelo servidor;

Possuir rotina para cálculo referente ao auxílio transporte com possibilidade de realizar o pagamento e
desconto em folha de pagamento, controlando o valor máximo de desconto conforme percentual
estabelecido em lei;

Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGED, RAIS, SE- FIP, DIRF, SIOPE, SIPREV e
MANAD;

Gerar os arquivos para o SIAP referente aos módulos Folha de Pagamento e Histórico Funcional conforme
layout do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Gerar os arquivos para atender o cálculo atuarial;

Gerar arquivo para atender a qualificação cadastral conforme;
Atender o eSocial conforme o calendário e layout disponibilizados;

Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento, com- provante de rendimento, ficha
funcional e recibo de férias;

Possibilitar parametrizar e gerar a guia para o Fundo de Previdência Municipal;
Possuir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o formulário e o cadastro da avaliação de
desempenho com o cálculo da nota final;

Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo do cadastro com o servidor;

Possibilitar a parametrização das regras para conceder a progressão sala- ríal automática;
Possuir o processamento da progressão salarial, com listagem dos servido- res com e sem direito conforme
parametrização prévia, possibilitando o avanço salarial de forma automática dos servidores com direito;
Possibilitar parametrizar e gerar listagem de dados cadastrais dos servido- res/funcionários;

Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam executados em um Gerenciador de Tarefas;

Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado por vínculo empregatício;
Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em uma única verba a ser visualizada no
demonstrativo de pagamento;

Cf
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Possuir o histórico das alterações referente cargo, nível salarial, lotação dos servidores/funcionários na
ficha funcional;

Possuir o controle do "status" dos servidores/funcionários, referentes afastamentos, férias, licenças,
atestado médico;

Possibilitar emitir a ficha funcional dos servidores/funcionários contendo: dados pessoais, documentação
pessoal, endereço, dados funcionais, afastamentos (licenças sem vencimento, atestado médico, licenças),
períodos de férias e licença prêmio, atos (portarias), his- tórico salarial, cursos e avaliação funcional;
Possuir a pesquisa servidores/funcionários por: matrícula, nome, CPF, RG,cargo;
Permitir registrar todos os atos legais como portarias, decretos para cada servidor/funcionário;

Possuir o relatório analítico da folha de pagamento, possibilitando a emis- são com filtros e agrupamentos
diversos;

Possuir relatórios gerenciais para controle do fechamento da folha de pa- gamento de todas as verbas
(vantagens e descontos);
Possuir a ficha financeira com toda a movimentação financeira de cada servidor/funcionário;
Possuir relatório com os valores previdenciários referente a base de contri- buição e retenção de cada
servidor/funcionário;

Possuir relatório analítico da integração contábil, contendo a funcional programática completa, contas
contábeis, verba e servidor/funcionário;

Possuir relatórios sintéticos visualizando o total empenhado,retenções e realizável;
Possuir relatórios gerencial de férias;
Possuir relatório dos lançamentos realizados de férias por servidor/funcionário;
Possuir listagem da licença prêmio contendo os períodos e os servidores/funcionários;
Possuir relatório gerencial da margem consignável de todos os servido- res/funcionários, informando o
valor total, valor utilizado e valor disponível de cada servi- dor/funcionário;

Permitir a parametrização e o processamento do vale alimentação, com op- ção de gerar uma listagem com
o valor de cada servidor/funcionário e o total por centro de custo;
Possuir o controle de servidores/funcionários cedidos e recebidos;

Possibilidade de gerar(exportar) arquivos com informações de aposenta- dos e pensionistas cadastrados na
folha de pagamento para realização da importação no sistema SIPREV via aplicação;
Permitir cadastrar processos administrativos e possibilitar o cadastro das informações de suspensão de
exigibilidade de acordo com o layout do eSocial;

Possuir tela para cadastrar autônomo, com o cadastro de pessoas único, ter os seguintes campos para
preenchimento; Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), cate- goria do trabalhador, quantidade de
dependentes para desconto do IRRF e a função;

Possuir a opção para informar o autônomo já cadastrado, campo para informar a data de lançamento,
percentual ISS, valor base previdência e valor retido, tipo do serviço prestado e o valor;
Possuir o cálculo das RPAs listando os valores referente à base de cálculo, vantagens e descontos;
Possuir log do cálculo referente às RPAs;
Possuir recibo pagamento referente às RPAs;

Possuir a opção de gerar em um mesmo arquivo as informações da RPA para serem enviadas à SEFIP;

Possuir relatório por competência com os valores da base previdência, patronal e valor segurado;
Sistema de rodar em ambiente WEB, permitindo todo trâmite sem utiliza- ção de papéis;
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.

[Módulo de Processos

Sistema de rodar em ambiente WEB, permitindo todo trâmite sem utilização de papéis;
Definição por tipo de processos, permitindo a personalização de cada tipo;
Definição da tramitação de um assunto, onde é possível informar o local de destino;

Definição de parâmetros para um estágio como: prazo de execução, se pode concluir, se pode indeferir;
Criar fluxograma por tipo de processo com base nos estágios criados;

O processo deve automaticamente ser enviado ao ponto de início, após sua abertura;

Um processo nunca pode ser enviado a local, ou encaminhado a etapa, que não esteja definido como opção
para recebê-lo na fase em que se encontra;
Somente processos definidos como podendo finalizar podem encerrá-lo;

^Jr
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Rotina para avaliação de processos abertos pela inlemet com controle de atualização cadastral;

Possibilitar a criação de modelos (pré-deflnidos), que poderão ser utilizados como base para a criação de
novos documentos tanto na abertura, quanto nas ocorrências, salvando o documento editado como anexo
do processo;
Envio de e-mail para o requerente através da abertura do processo pela Internet, ou ainda pelo processo de
abertura pela entidade;
Encaminhamento de processo considerando o controle de tramitação ou não;

Possibilidade de indeferir ou concluir um processo se a etapa atual permitir;
Possibilidade de aceite eletrônico para controle de recebimento e envio;
Possuir assinatura eletrônica para anexos em PDF, sendo possível encaminhamento do documento para
assinatura nas próximas etapas;

Envio de e-mail para o requerente com o número de seus processos e em todas as tramitações do processo,
além do, cancelamento e encerramento;

Se o processo estiver aguardando alguma solicitação e for paralisado, não contar o tempo até o seu
andamento;

Na tramitação de processos, deve ser possível filtrar os processos em:
Contém;
Não Contém;

Começa com;
Termina com;

Igual
Diferente.

Seja possível gerar gráficos que apresentem as seguintes informações: Situações do processo, quantidade
de processos por característica, sendo exportados pelas seguintes extensões: PNG,JPEG, PDF e SVG;
Os gráficos devem ser gerados com base no mês e ano selecionado;

Deter opção de favoritar todas as rotinas, de todos os menus do módulo de protocolo;
Possuir atalho das rotinas favoritadas;

Possuir rotina que permita a elaboração de tipos de documentos os quais serão utilizados na abertura e
tramitação de protocolo, exemplo: comprovante de residência, CNH, RG e matricula do imóvel;

Permitir a elaboração de perguntas e respostas para pesquisa de satisfação, possuindo no mínimo os
seguintes tipos de respostas: Texto, Sim/Não, Notas de 1 à 5 e Notas 1 à 10;
Deter a edição e exclusão de tramitação;

Possibilitar o download de todos os arquivos em uma única ação que esteja vinculado a tramitação;
A consulta de tramitação deve trazer o último operador que realizou a alteração com data e horário do
evento realizado;

O módulo do protocolo deve possuir diretório de arquivo;
cc) Deter a alteração da situação do protocolo, com as seguintes opções para realizar as alterações:
Cancelado, Concluído e Suspenso;

O sistema deve possuir rotina para arquivar os processos que estejam com a situação finalizada para ser
arquivados e possibilitar o estorno dos processos arquivados;
Permitir a exclusão de parecer:
Campo obrigatório, para informar motivo da exclusão
Na tela de tramitação deve indicar quais os pareceres que foram excluídos;

A exclusão deve ocorrer somente enquanto o destinatário não receber o processo;
O sistema deve possibilitar a visualização e impressão em PDF na íntegra dos processos;
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.

Módulo de Tributação e Dívida AtivaJ

Cadastro geral de contribuintes com inscrição própria permitindo a vincu- lação do mesmo à pessoa
preexistente no banco de dados;

Possibilidade de unificar cadastros de pessoas por código de inscrição mu- nicipal ou por documento,
tratando possíveis duplicidades de conversão e velhos cadastros de- satualizados, de tal forma que todos os
lançamentos e vinculações sejam unificados em tela, pela administração municipal;
Cadastro de imóveis, com os campos do BCI conflguráveis pela prefeitura;
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Disponibilizar atalhos rápidos para consulta ao extrato e às observações cadastrais do respectivo
contribuinte;

Um terreno pode ter várias construções, sem a necessidade de cadastrar imóveis diferentes;
Um imóvel pode ter vários proprietários, mantendo o histórico das altera cações da unidade;
Cálculo dinâmico de a fração ideal do terreno considerando todas as edifições;
Mantém a memória de cálculo do IPTU e das Taxas realizadas pelo sistema no momento do lançamento;
Permite anexar documentos e imagens ao cadastro;
Permite à prefeitura a configuração dos campos das características do imó- vel e da edificação;

Cadastro de empresas e autônomos. As empresas são classificadas pelo CNAE e os autônomos pela tabela
deCBO;

A tela de cadastro de empresa deve disponibilizar links de acesso rápido para consultar Atendimento ao
contribuinte. Observações cadastrais, Alterar Situação da Em- presa/Autônomo, Emissão e Renovação de
Alvará, Emissão de Certidão de Baixa de Alvará, Re- gistro de vistorias e Lançamento de tributos do
respectivo cadastro;
Possibilitar o cadastro online de novas empresas a partir do Portal do Contribuinte;

Novos cadastros devem ser registrados com status de "pré-cadastro", permitindo à administração municipal
consultar e ativar os mesmos;

Receber novos cadastros de empresas locais a partir do REDESIM;

Cadastro do contrato social das empresas, controlando os sócios e suas participações e mantendo o histórico
das informações;

Alerta de débitos de pessoa física no cadastro de quadro societário da empresa
Histórico de anotações e observações por imóveis e empresas ou contribuinte, podendo configurar emissões
de alerta ou restrições de acesso à CDA;

Lançamento de IPTU, taxas de serviços urbanos, ISSQN, taxas de exercício de poder de polícia,

contribuição de melhorias e receitas diversas. Os lançamentos devem ser precedidos de simulações que não
interferem na dívida ou nas tabelas ativas. A partir de uma simulação é possível realizar o respectivo;
Emissão de camês - com código de barras padrão Febraban ou fichas de compensação e controle de
recebimentos com caixa automatizado e integração com Contabilidade;

Exportação de camês em formato de arquivo para impressão em gráficas especializadas;
Deve permitir o lançamento da parcela única do IPTU vinculada ao convê- nio de compensação nacional e
as demais parcelas em convênio Febraban (DAM);

Exportação de camês e documentos de arrecadação para Cobrança Registrada;
Instituições bancárias: O sistema deve permitir que a importação e o processamento dos arquivos de retomo

bancário, referente aos pagamentos de créditos devidos a Administração Municipal;
Baixas a partir de arquivo de retomo dos bancos;

Baixas lançadas e atualizadas "on-line" permitindo a impressão de negati- vas no instante seguinte ao
registro do pagamento, sem processamentos "em lote" e sem dados redundantes;

Deve ser possível inscrever em dívida ativa por contribuinte, por exercício/tributo;
Configuração de tabelas de acordo com a legislação tributária do Município;
Atualização monetária, juros e multa calculados no momento da utilização, sem a necessidade de
processamento periódico com a parametrização da forma de acrésci- mos pelo administrador;
Permitir parametrização das diversas formas de parcelamentos/REFIS;

Deve permitir configurar faixas de parcelamentos com seus respectivos descontos, concedidos por lei, bem
como determinar se há ou não cálculo de Juros PRICE;

Deve permitir determinar se o parcelamento será em moeda corrente ou em outro índice de indexação
financeira (uffn, urt, etc);

Parcelamentos em índice deverão tratar de maneira automática a conver- são para moeda corrente somente
para o exercício atual;

A tabela de configuração de parcelamento deve permitir também a vincu- lação de tabela de atualização
própria para o respectivo parcelamento;

Deve permitir configurar valores mínimos para parcelamento para pessoa física e jurídica, bem como
determinar valores mínimos por faixa de parcelas;

Deve permitir controlar o período de validade da lei que permite os refis, tratando para não exibir a opção
de parcelamento vencida ao operador no momento da simulação do parcelamento;

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/PR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 Curltiba/PR - CEP 82510-350
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Permitir simulação de parcelamento/negociação da dívida antes da efetivação dele;
Emissão de extratos analíticos consolidados por contribuinte, incluindo saldo pago, devedor, revisado
ou cancelado;

Exportação de arquivo do diário de arrecadação integrado com a contabi- lidade nos moldes definidos pelo
SIM-AM do TCE-PR;
Possibilidade de o contribuinte emitir certidões na Internet;

Possibilidade de efetuar tantos parcelamentos ou reparcelamentos quan- tos a legislação municipal permitir,
sem a perda dos históricos;

Referente aos parcelamentos, o sistema deve;

Permitir parametrizar faixas de valores por quantidade de parcelas e os descontos correspondentes de cada
faixa;

Configurar valor mínimo por parcela;
Permitir configurar parâmetros para revogação de parcelamentos vencidos;
Manter os históricos no próprio débito, como ano da criação e dívida do débito, acrescendo somente um
parcelamento ao débito original. No caso de estorno do parcela- mento existe a possibilidade de acrescer
nova seqüência com o saldo restante, ou então, se não houver nenhuma parcela paga, voltam para as dívidas
de origem;
Boletim de cadastro de Imóvel, BCl - detalhada e simplificada, gerado in- dividual e coletivo;
Cadastro de Imóveis Rurais;

Possibilidade de parametrizar alíquotas de cálculo de ITBl considerando valor do financiamento do imóvel
ou faixas de valores;

No lançamento, o valor do ITBl pode sofrer descontos legais ou incidência de taxas específicas;
Emissão de certidão de quitação de ITBl;

Possibilidade de registrar nova posse de forma automática, no momento do pagamento do ITBl;
Cadastro de observações restritivas que geram bloqueio de certidão ou no- tificam o operador quando
realiza consulta no atendimento ao contribuinte;

Emissão de documentos de cobrança administrativa ou judicial, individual ou coletivamente, calculando de
maneira automática os reajustes legais configurados no sistema;
Controle de cobrança de dívida via processo de cobrança judicial;
Controle de autorização de Impressão de Documentos Fiscais(AIDF);
Permite cobrança de taxa de lixo através de convênio com a Sanepar;
Livro fiscal eletrônico integrado com Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
Tela de atendimento ao contribuinte que permita através de um único local o acesso a diversas
funcionalidades, tais como consulta de todos os valores lançados atrelados ao contribuinte, emissão de
extratos considerando ou não valores pagos ou a pagar, geração de guia para quitação de saldo devedor,

lançamento de tributos avulsos como ITBl e guias de arre- cadação em geral, certidão de débitos
municipais, parcelamento ou reparcelamento de saldo devedor, histórico dos parcelamentos efetuados;
Emissão de Alvará Eventual, para empresa de fora do município;

O recolhimento de receitas diversa deverá ser a partir da emissão de guias de recolhimento em padrão
bancário, com cálculo automático de acréscimos quando em atraso, e considerando o layout do convênio;

O município deve poder gerar de maneira automática as contribuições de melhorias, separando por edital e
por exercício, e podendo selecionar as quantidades de parcelas permitidas e valor pré-configurados para
lançamento;

O sistema deve disponibilizar modelos próprios, configuráveis pela prefei- tura, para emissão de notificação
e contrato que serão entregues aos contribuintes no lança- mento da Contribuição de Melhoria;

O fiscal deverá poder consultar gerar notificações, efetivar e consultar as notificações geradas, bem como
importar arquivos para geração automática das notificações e lançamentos de valores de Contribuição de
Melhoria.

Linguagem em que foi desenvolvido: em Java.

[^ulo de B.I. — Busioess IntelJigence
Conexão em diversas fontes de dados;

Definições de métricas e dimensões por cubo;
Possibilidade de inclusão de colunas calculadas;

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/PR ■ CEP 85.905-030
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Agendamento das cargas dos cubos (automatizado);
Possibilidade de carga dos cubos a qualquer momento (manual);

Criação de Dashboards com inclusão de gráficos, velocímetros e termôme-tros (gauges);
Criação de planilhas de forma dinâmica (formatação em linhas e colunas);
Gerador de Relatórios;

Emissão de disparos/alertas automatizados;
Acesso totalmente web;

Controle de acesso de usuários por grupo/individual;
Vinculação de objetos gráficos à uma planilha correspondente;
Possibilidade de análises ABC.

Linguagem em que foi desenvolvido: Asp.Net
Técnico Êspecialia
Prestação de serviços especializados de coordenação, suporte técnico contábil para recadastramento dos

bens do município, incluindo auxilio na documentação, instrução para instalação de comissão de
reavaliação, suporte técnico para inserção dos registros no sistema de controle patrimonial, configuração e
preparação da base de dados do município.
A prefeitura devera disponibilizar um profissional para acompanhamento e execução.
Orientações de procedimentos de fluxo de trabalho;

Orientações de procedimentos para que a contabilidade seja registrada de forma a facilitar o envio de
informações ao SIM-AM e a prestação de contas anual;
Acompanhamento no processamento e geração de informações para o sistema SIM-AM;

Acompanhamento e orientação na interpretação de inconsistências e indicação de correções a serem
efetuadas na geração e validação de informações para o sistema SIM-AM;

Acompanhamento e orientação na geração de informações para os sistemas: siope, siops, siconfl.
Uma visita mensal

PLATAFORMA MÍNIMA REQUERIDA
Servidor:
Processador: Dual Intel Xeon E5
Memória RAM: 32 Gb
Disco: 500 GB SAS lOK RPM

Banco de dados Firebird e PostgreSQL
Sistema Operacional: Windows ou Linux
Estações:

Processador: Intel Core 13 ou superior
Memória RAM: DDR3 4 Gb ou mais
Disco: 10 GB livre ou mais
Atenciosamente

loão Luiz de Macedo Juniot

Gerente deWgocios
CPF: 857.230.619-68
RG: 5.406.041-6

76.030717/0001-48
EQUIPLANO SiSTEMÂS LTDA.
R. Santo Campagnolo, 1200 - Saia 202• Vila tndustrtaJ

CEP 85.905-030
TOLEDO-PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 02.001489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, N" 1411 - centro -CEP 86884-000

ATESTADO PR CAPACIDADF TFrNírA

A Gamara Municipal de Arapuã, regularmente inscrita no CNPJ sob o n®

02.001.489/0001-41, localizada na Rua José Constantino dos Santos, rf 1411,cidade Arapuã,
Paraná, atesta para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA,inscrita no
CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnoio 1200, sala 202, Vila
Industrial, na Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Camara Municipal,
de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública,'
Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO c LOA, Obras
Públicas e Interversão, Licitações e Compras, Controle dc Recursos Humanos e Folha dc

Pagamento, Controle de brotas e Portal da I ransparência, Suporte Técnico Operacional,
Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como Conversão e
Implantação dc todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou

reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico c está cm confonnidadc com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná c instruções do TCE/PR.

Arapuã/PR,09 de maio dc 2022.

ANTONIO OSNI

Assinado de forma digitai por
AfíTONIOCSNI

MATH1AS:715110 MATHIAS:71511032987
•5 ->no -7

329o7

-03'00'

2022,05.0915:44:52

Antonio Osní Mathias
Contador

0^

PREFEITURA D0 IVIUNICÍPI© DE

iOÃ VENTURA DE SÃO ROQUE
.ESTADO DO PARANA

*^lSi®n,lHlí23W¥;

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Boa Ventura de São Roque, regularmente inscrita no CNPJ sob
o n° 01.612.906/0001-20, localizada na Rua Moiseis de Miranda, n° S/N, cidade Boa Ventura de São

Roque, Paraná, atesta para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita
no CNPJ sob n® 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial,
na Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de
Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública,

Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio Público, Orçamento, PPA, LDO e LOA.
Obras Públicas e Interversào, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e

Folha de Pagamento, Esociai, Tributação e Arrecadação, Controle de Frotas, Tramitação de Processos e
Protocolo, Atendimento ao Servidor Público, Controle Interno, Procuradoria, Portal do Contribuinte,
Atendimento ao Cidadão, Nota Fiscal Eletrônica, Ponto Eletrônico Suporte Técnico Operacional,

Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação
de todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação da
nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Boa Ventura de São Roque, 13 de abril de 2022.

CART
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JOSIANE APAREÇIDA HOFFMANN CORREIA

para

deCópã-

Secretária Municipal de Finanças

Vaaasa de Almeida Furman

SBcrevente Juramentada

Rua Moisés Miranda s/n - Tel:(42) 3652-1020 - CEP 85 225-000 - Boa Ventura
E-mail; contabilidadebvsr@amail.com

- Paraná.
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MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para fins de instruir processo de licitação, promovido por órgão
público, que a empresa Equiplano Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob
76.030.717/0001-48, com sede à Rua
Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal,
referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistemas informatizados de gestão administrativa.
Incluindo ainda serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização
legal, atualização tecnológica e suporte para atendimento de necessidades da Administração Municipal com o
Licenciamento de Sistemas de Informática para administração pública, sendo eles:
Módulo de Contabilidade Pública;
✓

Módulo de Planejamento;
Módulo de Tesouraria;

Módulo de Prestação de Contas;
Módulo de Patrimônio;
✓

Módulo de Orçamento, PPA,LDO,LOA;
^OíicheRÍ

Módulo de Almoxarifado;
✓

A

mi^òdõ^ao iói,

Módulo de Recursos Humanos.

apre-

Módulo de Tributação;
✓

✓

fé.-

Módulo de Emissão de Alvará e Habite-se;
Módulo de Domicílio Eletrônico do Contribuinte;
Módulo de Protesto Eletrônico;

Módulo de Tramitação de Processos;
✓

•

,6 >
; >.:

4

Módulo de Controle Interno;
Módulo de Gestão de Custos;

de\Notas
dusivo

FUC034a/

Módulo de Licitação e Compras;
Módulo de Controle de Frotas;
✓

Módulo do Portal da Transparência; ,

✓

Módulo de Nota Fiscal Eletrônica;

•/

Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computação em nuvem, na modalidade

infraestrutura de hardware e software com serviço (lAAS), hospedagem, armazenamento, processamento,
comunicação de dados, segurança, gestão e monitoramento de infraestrutura em nuvem.
Serviço de atualização dos sistemas e realização de backup do banco de dados

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou reclamação quanto ao

funcionamento ou suporte téci\ico e está em conformidade com a legislação do Estado do Paraná e agenda de obrigações
doSIM-AMdoTCE/PR.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Balsa Nova, PR, 19 de maio de 2020

lít5ün-P©í4eia-.«ii:i

Seç^etario de Administração
CPF: 459.801.959-04

K

gvr

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
Avenida Brasil. 665 1 Centro \ CEP 83.650-000| 3636.8000 i www.balsanova.pr.gov.br

. ■. -í,-.
;

' .■ i. 'j.v.

^

;-Ü/ i

' r /

,í;; /

riuM .. vi- !u;:. yi
: i.-j'

: . . .1 . ■ ■:• i

'■> .]■» ■
V

■:

\

w. '

"■■'i

■■

,r: . i ir; ;!/; - . vivi {■.. , vv

' -iiy»- .-U...■,■!• 4. '
1)

Uiílii;i ; vJ ;.;cv iqíiio u VI, \

V.

^

lí-l ,;íVv.-: .:;í : ;/,l<ViT;d

: '.-i

,

■[;"]:}

■

■ •: •

' .VV

,

,/■

:

' .

.' l:;;:,; :'.i r lvv'i :.jiv

. ;

;;

i. i

.:íí:,-;- : -

- - i VL'.:'

, 1 , ''j

: . _ . ; V W f. . ■

■!.,-<, ■

;; SOr/Vi: - :

'■

.vO

V j tll' íi: • '"V. 1 V i

-ii.

■ ■ OJi

'

, ij liSlV

VOl--:

v>í;' Oííí. w tr. > yt! V ■ ; j

.;■ ib -bjíiorl

.•íni-íii. rVV;^;-í vL :
vi
-i • vo vl.
.

■

■

.. . 'i vi. •;
; ft

'ri .'-.r.

í a_Kj.

•■,k;

: r- ; vb ■ .- ■ ■

.

.: Ã nij

• •

.;•. I .V

hry.òo

O; ;.Ml;-/ fíiMl v/ ; b boiv'
, •'

-

J- /•..,•>= /i. ..- .-i.OíVv

■"•■

n/;
•o-

-5

, .; •_• •

\ V.

; M r. M: . '. ' •.■>•

/•■

/ò -/ib; i; >'. .

j rt. 0:0:: 'vv- ; •/MMÍM

''/■

ImM ■.
Vv OÍil.''-!vM

vr

, ./.v M/lvMM Mb ' -C-vM ílí-n í MÍ3MÍi;b >;/

'y. y

:o[:'

^.•V^
•y,. ^

:

iMl

■ 00

.) -jb Ml 'r Í.

v
■•'

■•'■
M

Mi • m 1..; r 4 . -

M C'-i M.KM: i M/M-ÍM" '. 'M;

^■

■ •üU; ) 'JÍ! i'.:!'l! •'• ; •'■

;M! M:lv i;' M i' . i ;

i ;ví-J / í MÍ-; ob .•/'T
! /M-' Mi:

v,.-:-.i;i i ;;i-l: . ;

.; - ■ji ! í;! ,- ' •^i, .

.

M

t
■y-

: ' M M-!/ :

fn-- ' • V
. ,

Oi: ''.lu-- . ; '

•

I, ;

;;•

•Íj',' i'- - ' • ' ■• t V,;; :vl ;■ ■ . ;

li,: ;yb/: .

MM
.

fM M/b^

. -'nM /

;; ;;:■ bi;;;-; ./• ■ :MM-b; ,,

J.

:i

'b

;/:bi.>bj ' /,-•!

fMMM; •/ tfO' rlO'i õ ■Jírolytvr. mI-

y or;

M v-M.» 'biMÍr"'/:-:' -

TMv;

'M

MMMiM -ri; M>r ; Mi

'

r : M.ip-M.fii:;

üS LbMVbMJt M;-^M J-HMV,MVí O O i : ■ wí i;/'; • i Mmíí: i
. '; "ÍM; M '" !/,. /''/.-í/ic MO

1 ! . íMv; lyM .:• /i

M;.;

I

t

•

: ^ '

•; i") ■ M:. M

\ \
i '\

A

.

.0 MMM vM: /.m:

'

■00:

r\ :?• ; 1 .

. - .m;!-M

1 -Mr: cM :

; IJ: M . • i . •

.
;i.rívj :••.

• . v-ii.Mrib /yb--lMi^V íM/-iM-i

Município de Capanema - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para os devidos fins, que a empresa

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, com sede à
Rua Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com esta

Prefeitura Municipal o licenciamentos de sistemas, sendo eles os módulos de Contabilidade
Pública,Planejamento, Tesouraria,Prestação de Contas,Patrimônio, Orçamento,PPA,LDO,
LOA,Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle Interno, Controle de Recursos Humanos
e Folha de Pagamento,Controle de Frotas, Portal da Transparência, Tramitação de Processos
e Protocolo, Tributação e Dívida Ativa, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Alvará de
Construção e Habite-se, serviços de Suporte Técnico Especializado, Suporte Técnico
Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como
Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02(duas)vias de igual teor e forma.

Prefeitura de Capanema,PR,20 de maio de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA
ESTADO DO PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Curiuva, regularmente inscrita no CNPJ sob o n°
76.167.725/0001-30. localizada Av. Antonio Cunha, n® 81, cidade de /curiuva, Paraná, atesta para

os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n®
76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na Cidade
de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento
de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento,

Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio Público, Orçamento, PPA, LDO e LOA. Obras

Públicas e Inierversão, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, Tributação e Arrecadação, , Controle de Frotas, Protesto Eletrônico, Controle Interno,
Nota Fiscal Eletrônica, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores
nos sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.
Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Curiuva, 02 de Maio de 2022.

PAULO SÉRGIO MARTINS Assinado de forma digital por PAULO
SÉRGIO MARTINS MACHADO:05073485912

MACHADO:05073485912 Dados; 2022.05.09 10:25:14-03'00'
Paulo Sérgio Martins Machado
CRC:058.062/0.3

AV. ANTONIO CUNHA,81 - TELEFONE (043)545-1222 - CEP 84280-000 - CURIUVA -

/J

PR

0800

www.diamantedoe8te.prgov.br

B$tmlo do Paraná

^ administracao9dlamantedoest8.pr.gov^r

MimClPlO DE

0 Rua Marechal Castelo Branco,597rCentro

DIAMANTE D'OESTE

CEP 85896-000-Diamante lyoeste/Pr

S (45)3272-U41
|
3272-1235

CNPJ 77.B17^6/0001-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Diamante do Oeste, regulannente inscrita no CNPJ sob o n®
77.817.476/0001-44, localizada na Rua Mal. Castelo Branco, n° 597, Diamante do Oeste, Paraná,
atesta para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob n® 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na
Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de
Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública,

Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO e LOA,Obras
Públicas e Interversâo, Almoxarifado, Tramitação de Processos e Protocolo, Controle de Frotas,

Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle Interno,
Tributação Municipal, Portal da Transparência, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e
Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de todos
os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade,firmamos o presente Atestado em 02(duas)vias de igual teor e forma.
Diamante do Oeste, 17 de novembro de 2021.

Contador Municipal
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Município de

Dois Vizinhos
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos a pedido da parte interessada, para os devidos fins, que a empresa

Equiplano Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, com sede à Rua
Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com

esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos
módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas,

Patrimônio, Orçamento, PPA,LDO e LOA, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle
de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno,

Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da Transparência, Tributação e Dívida Ativa,
Rede SIM, Alvara de Construção, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Declaração eletrônica
de serviços de instituições financeiras (DESIF) Suporte técnico especializado. Suporte
Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados
bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computação em

nuvem, na modalidade inf^estrutura de hardware e software com serviço (lAAS),
hospedagem, armazenamento, processamento, comumcaçao de dados, segurança, gestão e
monitoramento de iníraestrutura em nuvem.

Serviço de atualização dos sistemas e realização de backup do banco de dados

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum
óbice ou reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade
com a legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Prefeitura de Dois Vizinhos,PR,20 de maio de 2020

demir Luiz Battistella

Contador CRC/PR 37.585/<Ç^
CPF: 525068789-04
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PREFEITURA MUNICIPAL

nNPJ 76.2Q5.64Q/0QQ1-08

Av Rio Grande do Sul. 130- Fone (46)3536 8800- CEP 85.660-000- Dois Vizinhos - PR

0802

Município de Missal
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Missal, regularmente inscrita no CNPJ sob o n®
78.101.847/0001-50, localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, n° 555, Missal, Paraná, atesta
para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industriai, na Cidade
de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento

de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento,
Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Obras Públicas e
Interversão, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno, Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da
Transparência, Tributação e Dívida Ativa, Alvará de Construção e Habite-se, Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas
licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.
Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou

reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Missal/Pr, 20 de janeiro de 2022.

II
MaurojKern Pauli

Secretário de Finanças
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Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas
Departamento de administração

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme SchifFer, n"67- Centro-Porto Amazonas - PR

84.140-000—Telefone/Fax:(42)3256-1122—Email: administracao@portoamazonas.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, regularmente inscrita no CNPJ sob o n°
76.179.837/0001-01, localizada na Rua Guilherme SchifFer, n° 67, Porto Amazonas, Paraná, atesta
para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LIDA, inscrita no CNPJ sob n°
76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na Cidade
de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento
de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento,
Tesouraria, Prestação de Contas, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Obras Públicas e Intervenção,
Módulo de Controle Patrimonial, Módulo de Portal da Transparência, Módulo de Recursos
Humanos e Folha de Pagamento, Módulo de Tramitação de Processos e Protocolo, Módulo de

Tributação e Dívida Ativa, Módulo de Gestão de Saúde, Serviço de Hospedagem em Data Center,
Solução de controle de freqüência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com
Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados
bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os módulos têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou

reclamação quanto ao ftincionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Porto Amazonas,21 de junho de 2022.
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Ani FraDcielU Savi Gandin

Diretora do Departamento de Administração
Portaria n° 064/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE REALEZA
CNPJ 76.205,673/0001-40

ATESTADO DE CAPACmADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para os devidos fins, que a empresa
Equiplano Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, com sede à Rua
Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com
esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos
módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas,
Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle
de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno,
Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da Transparência, Tributação e Dívida Ativa,
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Suporte técnico especializado, Suporte Técnico
Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como
Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.
Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computação em
nuvem, na modalidade infraestrutura de hardware e software com serviço (lAAS),
hospedagem, armazenamento, processamento, comunicação de dados, segurança, gestão e
monitoramento de infraestrutura em nuvem.

Serviço de atualização dos sistemas e realização de backup do banco de dados

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum
óbice ou reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade
com a legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Prefeitura de Realeza,PR. 20,de maio de 2020
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Site: www.realeza.pr.gov.br
E-maíl:gabinete@>realeza,pr.gov.br

0 Fone/fax:46 3543-1122

RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA aOADE DE CARA NO/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para fins de instruir processo de licitação,
promovido por órgão público, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA,inscrita no CNPJ
sob D® 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na
Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Sul, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de
Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas TCE/PR, Orçamento, PPA,
LDO e LOA, Obras Públicas e intervenção, Controle Patrimonial, Licitação e Compras, Recursos
Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Tramitação de Processos e Protocolo,
Tributação e Dívida Ativa, Emissão de Alvará e Habite-se, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Portal
da Transparência, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos
sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.
Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.
Por ser verdade, firmamos o presente Atestado em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Rio Branco do Sul,.15 de junho de 2021
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equíplono

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa Equiplano Sistemas Ltda., estabelecida na rua Santo Campagnolo 1200, Sala 202, Toledo, Paraná, telefone 413351-5000 e endereço eletrônico comercial@equiplano.com.br, inscrita no CNPJ sob n° 76.030.717/0001-48, neste ato
representada por seu Gerente de Negócios o Sr. João Luiz de Macedo Júnior, RO 5.406.041-6 SSP/PR., CPF 857.230.61968, residente a rua Jovino do Rosário 1790, Torre 2, Apartamento 802, Curitiba, Paraná, propõe fornecer à Prefeitura
Municipal de Planalto, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços, sob o tipo Técnica e Preço n°
005/2022, conforme abaixo discriminado:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE,incluindo os seguintes sistemas: Módulo de Almoxarífado, Módulo de Contabilidade Pública, Execução
Financeira, Orçamento Anual(PPA, LDO, LOA)e Prestação de contas ao TCE/PR, Módulo de Controle de Frotas,
M^ulo de Controle Patrimonial, Módulo de Licitação e Compras, Módulo de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços,
^ ulo de Obras Públicas/Intervenção, Módulo de Portal da Transparência, Módulo de Portal do Contribuinte,
Módulo de Recursos Humanos Folha de Pagamento, Módulo de Processos Digitais, Módulo de Tributação e Dívida
Ativa, Módulo de B.I. - Business Intelligence, Suporte Técnico Especializado Contábil e Financeiro e suporte técnico

operacional, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO MUNICIPAL,LEGISLATIVO MUNICIPAL E FUNDO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXECUTIVO MUNICIPAL
Item Descrição
1

Módulo de Almoxarifado

Otd

Und

Valor Und

Valor Total

12 Mês

R$ 500,00

R$ 6.000,00
R$ 13.200,00
R$ 5.880,00
R$3.600,00
R$ 6.840,00
R$ 13.800,00
R$3.600,00
R$ 5.880,00
R$ 6.000,00
R$ 9.720,00
R$ 8.400,00
RS 10.920,00
R$ 8.400,00
R$ 15.600,00
R$ 1,00
R$ 117.841,00

Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira, Orçamento
2 Anual {PPA, LDO, LOA)e Prestação de contas ao TCE/PR

12 Mês

3 Módulo de Controle de Frotas

12 Mês

4 Módulo de Controle Patrimonial

12 Mês

Módulo de Licitação e Compras
6 Módulo de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
7 Módulo de Obras Públicas/Intervenção

12 Mês

Módulo de Portal da Transparência

12 Mês

Módulo de Portal do Contribuinte

12 Mês

12 Mês
12 Mês

R$ 700,00

14

Módulo de Recursos Humanos Folha de Pagamento
Módulo de Processos Digitais
Módulo de Tributação e Dívida Ativa
Módulo de B.l. - Business Intelligence
Suporte Técnico Especializado Contábil e Financeiro

R$ 1.100,00
R$ 490,00
R$ 300,00
R$ 570,00
R$ 1.150,00
R$300,00
R$ 490,00
R$ 500,00
R$810,00

15

Conversão, implantação e treinamento

5

8

,d

11
12
13

12 Mês
12 Mês

12 Mês

R$910,00

12 Mês

R$ 700,00

12 Mês

R$ 1.300,00

1

UN
Total

LEGISLATIVO MUNICIPAL
Item

Descrição

Qtd

Und. Valor Und

Valor Total

Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira, Orçamento
16

Anual(PPA, LDO, LOA)e Prestação de contas ao TCE/PR

17 Módulo de Controle Patrimonial

12 Mês
12 Mês

18 Módulo de Licitação e Compras

12 Mês

19 Módulo de Obras Públicas/Intervenção

12 Mês

R$ 300,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 100,00

R$3.600,00
R$ 1.200,00
R$2.400,00
R$ 1.200,00

/J
Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo/RR - CEP 85.905-030
Filial: R. Ernesto Piazetta, 202 CurItiba/PR - CEP 82510-350

equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

A
equiplono

20

21

Módulo de Porta! da Transparência
Módulo de Recursos Humanos Folha de Pagamento

12 Mês
12 Mês

22 Conversão, implantação e treinamento

1

R$ 200,00
R$ 200,00

R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 1,00

Total

R$ 13.201,00

UN

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Item

Descrição

Otd

Und. Valor Und

Valor Total

Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira, Orçamento
23 Anual(PPA, LDO, LOA)e Prestação de contas ao TCE/PR

12 Mês

24 Módulo de Controle Patrimonial

12 Mês

Módulo de Licitação e Compras

12 Mês

25

26 Módulo de Obras Públicas/Intervenção

12 Mês

27 Módulo de Portal da Transparência

12 Mês

Módulo de Recursos Humanos Folha de Pagamento
z9 Conversão, implantação e treinamento

12 Mês
1

R$ 300,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 200,00

UND
Total

R$3.600,00

R$ 1.200,00
R$ 2.400,00
R$ 1.200,00
R$ 2.400,00

R$ 2.400,00
RS 1,00
R$ 13.201,00

Valor Global: R$ 144.243,00(Cento e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e três reais)
Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) Dias
Prazo de Execução do Objeto: 12(doze) meses

Toledo 23 de agosto de 2022

João Luiz de, acedo Junií

Gerente oe-wegocioy
RG: 5.406.041-6 SSP/PR
CPF: 857.230.619-68

EQUIPLANO SISTEMAS LIDA.
R.Santo Campagnolo, 1200 - Sala 202 - Vila Industrial

CEP85.f
.905-030
TOLEDO-PR

Matriz: R. Santo Campagnolo, 1200, saía 202,Toledo/RR - CEP 85.905-030
Filiai: R. Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350

equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br

Geral: 41 3351-5000

Suporte: 41 3351-5010

ATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 - TÉCNICA E PREÇO

digitalizado
ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS

ENVELOPES DA HABILITAÇÃO, PROPOSTA
TÉCNICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, ás nove
horas, na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros

integrantes da Licitação nomeados pela portaria n° 122/2022, reuniram-se para
procederem ao recebimento, abertura dos documentos de habilitação, proposta
técnica e julgamento das propostas referente à TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022,
que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de
licenciamento dos seguintes softwares para utilização no executivo municipal;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, incluindo os seguintes sistemas: Módulo de

Almoxarifado, Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira, Orçamento
Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas ao TCE/PR, Módulo de Controle de

Frotas, Módulo de Controle Patrimonial, Módulo de Licitação e Compras, Módulo de
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Módulo de Obras Públicas/Intervenção, Módulo
de Portal da Transparência. Módulo de Portal do Contribuinte, Módulo de Recursos

Humanos Folha de Pagamento, Módulo de Processos Digitais, Módulo de Tributação
e Dívida Ativa, Módulo de B.l. - Business Inteiligence, Suporte Técnico Especializado
Contábil e Financeiro e suporte técnico operacional, PARA UTILIZAÇÃO NO
EXECUTIVO MUNICIPAL, LEGISLATIVO MUNICIPAL E FUNDO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL Tendo como valor máximo a importância de R$194.240,00 (cento e
noventa e quatro mil duzentos e quarenta reais). Para cobertura das despesas
decorrentes desta licitação serão utilizados recursos próprios do Município de
Planalto, provenientes das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
00280

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.40.00.00.00000

01060

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.40.00.00.00000

01730

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.40.00.00.00000

or

0809

02450

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.40.00.00.00000

02560

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.40.00.00.00000

o Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado

no Órgão Oficial do Município (Jornal O Trombeta), edição 1601 do dia 22/07/2022,
Diário Oficiai Eletrônico do Município de Planalto, edição n° 2567 do dia 22/07/2022.

Iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas retiraram o edital, sendo
elas: Turbo Informática, Equiplano Sistemas Ltda e GOVBR Governança Brasil. Em
seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes n° 01 contendo documentação de
habilitação, e após analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora

declarou a empresa devidamente habilitada, qual seja: EQUIPLANO SISTEMAS
LTDA. Na seqüência, após a proponente recusar expressamente quanto ao direito

de interpor com recursos pertinente á primeira fase da licitação (habilitação),
procedeu-se abertura dos envelopes n° 02 contendo a proposta técnica, onde
constatou-se que a empresa cumpriu com todos os requisitos exigidos no edital.
Conforme disposto no edital, a equipe técnica conferiu o preenchimento da proposta
técnica e o cumprimento efetivo, sendo assim, a empresa está apta a fornecer
conforme a necessidade definida em edital. Na seqüência, procedeu-se a abertura
dos envelopes rf 03 contendo a proposta de preços. Após a abertura, procedeu-se a

classificação da proposta, obtendo-se a seguinte pontuação, com base no item 9.1
do edital:

NF =(IPTx7)+(PPx3)onde:
NF = Nota Final

IPT = índice de Pontuação Técnica
7,0 = peso da Nota Técnica

PP = Pontuação de Preço
3,0 = peso da Nota de Preço
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA:

ÍNDICE DE PONTUAÇÃO TÉCNICA (IPT): 100 pontos.
PONTUAÇÃO DE PREÇO (PP): 100 pontos.
NF =(IPTx7)+(PPx3)
NF:(100x7)+(100x3)
NF: 700 + 300
NF: 1.000.

2

/T ^

Onde se constatou que se consagrou vencedora a empresa subsequente, cujos
anexos encontram encartados no processo da presente Tomada de Preços.

EQUIPLANO SISTEMAS LIDA
l li l iíl^lii'Ji/'iilii»irT~T

Item

Produto/Serviço

Marca

1

Módulo de Almoxarifado.

EQUIPLANO MÊS

12,00

500,00

6.000,00

2

Módulo de Contabilidade

EQUIPLANO MÊS

12,00

1.100,00

13.200,00

Módulo de Controle de
Frotas.

EQUIPLANO MÊS

12,00

490,00

5.880,00

Módulo de Controle

EQUIPLANO MÊS

12,00

300,00

3.600,00

Unidade Quantidade

Preço

Pública, Execução
Financeira, Orçamento
Anual(PPA, LDO, LOA)e
Prestação de contas ao
TOE/PR.

3

■

Patrimonial.

5

Módulo de Licitação e
Compras

EQUIPLANO MÊS

12,00

570,00

6.840,00

6

Módulo de Nota Fiscal

EQUIPLANO MÊS

12,00

1.150,00

13.800,00

■

EQUIPLANO MÊS

12,00

300,00

3.600,00

8

EQUIPLANO MÊS

12,00

Módulo de Portal do
Contribuinte

EQUIPLANO MÊS

12,00

500,00

6.000,00

Módulo de Recursos

EQUIPLANO MÊS

12,00

810,00

9.720,00

Eletrônica de Serviços
Módulo de Obras

Públicas/Intervenção
Módulo de Portal da

5.880,00

Transparência
9

10

Humanos Folha de

Pagamento
11

Módulo de Processos

EQUIPLANO MÊS

12,00

700,00

8.400,00

12

Digitais
Módulo de Tributação e

EQUIPLANO MÊS

12,00

910,00

10.920,00

Divida Ativa
13

Módulo de B.l. - Business

BXB

MÊS

12,00

700,00

8.400,00

14

Intelllgence
Suporte Técnico
Especializado Contábil e

EQUIPLANO MÊS

12,00

1.300,00

15.600,00

15

Conversão, implantação e

EQUIPLANO UN

1,00

1,00

1,00

EQUIPLANO MÊS

12,00

300,00

3.600,00

MÊS

12,00

100,00

1.200,00

Módulo de Licitação e
Compras

EQUIPLANO MÊS

12,00

200,00

2.400,00

Módulo de Obras

EQUIPLANO MÊS

12,00

100,00

1.200,00

EQUIPLANO MÊS

12,00

200,00

2.400,00

EQUIPLANO MÊS

12,00

200,00

2.400,00

EQUIPLANO UN

1,00

1,00

1,00

Financeiro

treinamento
16

Módulo de Contabilidade

Pública, Execução
Financeira, Orçamento
Anual (PPA, LDO. LOA)e
Prestação de contas ao
TCE/PR
17

Módulo de Controle

EQUIPLANO

Patrimonial
18

19

Públicas/Intervenção
20

Módulo de Portal da

Transparência
21

Módulo de Recursos
Humanos Folha de

22

Pagamento
Conversão, Implantação e

3

Cf

n

treinamento
1

23

Módulo de Contabilidade

EQUIPLANO MÊS

12,00

300,00

3.600,00

EQUIPLANO MÊS

12,00

100,00

1.200,00

Módulo de Licitação e
Compras

EQUIPLANO MÊS

12,00

200,00

2.400,00

Módulo de Obras

EQUIPLANO MES

12,00

100,00

1.200,00

EQUIPLANO MÊS

12,00

200,00

2.400,00

EQUIPLANO MES

12,00

200,00

2.400,00

EQUIPLANO UN

1,00

1,00

1,00

Pública, Execução
Financeira, Orçamento
Anual (PPA, LDO, LOA)e
Prestação de contas ao
TCE/PR
1

24

Módulo de Controle
Patrimonial

1

25

1

26

Públicas/Intervenção
1

27

Módulo de Portal da

Transparência
1

28

Módulo de Recursos

Humanos Folha de
1

29

Pagamento
Conversão, implantação e
treinamento

rOTAL

144.243,00

Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022, o critério de

Julgamento adotado foi TÉCNICA E PREÇO. O prazo máximo para execução do
objeto da presente licitação será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir

da emissão da ordem de serviço do Município de Planalto. Os pagamentos serão
efetuados conforme edital em até 10(dez) dias após apresentação da Nota Fiscal. O
prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de

assinatura do mesmo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única
via que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação.

ABRINAIREC

GÜSTO SOAI

FERNANDO LUCIETTO

MALINSKI

(/lembro

Membro

Presidente

066.452.549-03

070.286.259-23

068.626.699-40

GUSTA\^DE OLIN^IRA CRUZ
Equiplano Sisíánas Ltda

0812

