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OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 192/2021 

 

Data e horário de abertura: 14 de dezembro de 2021, às 10:00.  

Data e horário LIMITE (Protocolo) de recebimento dos envelopes: 14 de dezembro de 2021 às 

09:45hs. 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Descrição do Objeto 

ANEXO II - Exigências para Habilitação 

ANEXO III - Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO IV- Declaração de idoneidade 

ANEXO V - Declaração de Responsabilidade 

ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora 

ANEXO VII - Modelo Declaração de não vinculação com o quadro funcional do Município de Palotina 

ANEXO VIII - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

ANEXO IX - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO X - Minuta do Contrato 

ANEXO XI - Modelo Formulário para Assinatura do Contrato 

ANEXO XII - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

ANEXO XIII - Termo de Referência 
 

 O MUNICÍPIO DE PALOTINA, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global por Lote, 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

 O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

o Decreto Municipal nº 6.172/2006 de 17/08/2006, que regulamenta a modalidade Pregão na forma 

Presencial nesta municipalidade, e o Decreto Municipal nº 6.260/2007 de 12/02/2007, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e ainda, a Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e suas alterações, Lei Municipal 140/2015 de 23 de novembro de 2015 no que couber e 

alterações posteriores, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação correlata, e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, e os trabalhos serão conduzidos por 

funcionário do Município de Palotina, denominado Pregoeiro. 
 

1. DO OBJETO 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SISTEMA DE MEMORANDO INTERNO, SERVIDOR DE ARQUIVOS ON-LINE E 

PROTOCOLO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, conforme especificações 

constantes do Anexo I e Termo de Referência. 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

2.2 É vedada a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras 

coligadas ou subsidiárias entre si. 

2.3 Não poderão participar do presente certame empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

2.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

2.5 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
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administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá 

Prestar o Serviço, objeto em perfeitas condições para atender as necessidades da secretaria 

requisitante. 

2.6 Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente poderá 

representar uma única empresa licitante. 

2.7 Poderá participar da licitação a empresa que não tenha representante credenciado. Sendo que a 

mesma renunciará ao direito de formular lances e recorrer dos fatos ocorridos durante a sessão, 

conforme orientação contida no Acórdão nº 405/2013, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, publicado em 08/03/2013. 

2.8 A participação nesta licitação não será restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário 

individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). De acordo 

com o estabelecido no art. 49 daquela Lei Complementar.  

2.9 O artigo 49 Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n. 147/2014, 

prevê que: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
 

3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

3.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 

as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i)  receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j)  elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “A” E “B”, DA CARTA DE 

CREDENCIAMENTO (art. 40, VI da 8.666) E DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (art. 4º, VII da 10.520). 

4.1 Os envelopes “A” e “B”, contendo respectivamente a Proposta de Preço e Documentação de 

Habilitação, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, 

devidamente fechados, constando da face de todos os quais os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE 

PREÇOS 
 ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS 

PARA HABILITAÇÃO 

ENVELOPES A – PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE: _______ (nome da empresa) 

CNPJ: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/2021 

 ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 

PROPONETE: __________ (nome da empresa) 

 CNPJ: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/2021 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
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4.1.1 Os envelopes “A” e “B”, contendo respectivamente a Documentação de Proposta de Preço 

e Habilitação, poderão ser entregues via postal ou similar desde que os mesmos sejam entregues 

na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, devidamente fechados.  

4.1.2 Junto com os envelopes as empresas que optarem por envio dos mesmos por meios 

postais ou similares deverão apresentar declaração de fatos impeditivos e toda a 

documentação de credenciamento para que a mesma seja cadastrada e obtenha os 

benefícios da lei 123/2006 e suas alterações se for o caso. 

4.2 Só poderá deliberar em nome do licitante e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos 

seus dirigentes contratuais ou estatuários, legalmente identificado, ou pessoa física, credenciado por 

meio de Carta de Credenciamento ou documento equivalente, conforme modelo do Anexo V, 

outorgando poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, presente durante o mesmo. 

4.2.1 A Carta de Credenciamento referida no item 4.2 deverá ser entregue à Presidente da 

Comissão de Licitação, no momento da abertura da sessão pública. 

4.3 O proponente ou seu representante deverá apresentar à Presidente da Comissão de Licitação, no 

momento da abertura da sessão, DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos da habilitação, conforme modelo constante no Anexo III. (art. 4º, VII da 10.520). Caso a 

habilitação não cumpra com o declarado a administração poderá abrir processo administrativo 

contra a empresa. 
4.3.1 A não apresentação da DECLARAÇÃO exigida no item 4.3 resultará na 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa. 

4.4 As empresas licitantes que forem microempresas (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)  

deverão seguir a clausula 5.1.3 do Anexo II deste edital. Apresentar junto com a carta de 

credenciamento ou documento equivalente a DECLARAÇÃO de Micro Empresa e/ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme ANEXO VIII, esta assinada pelo sócio administrador ou por procurador 

responsável com “PROCURAÇÃO EM ANEXO” e a Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

4.5 O credenciamento deve vir acompanhado de documento comprobatório de que o signatário 

(RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA) possui poderes para credenciar o representante. Pode ser 

mediante cópia do contrato social, sendo o mesmo apresentado juntamente com o credenciamento. 

4.5.1 No caso das Micro e Pequenas empresas, como no item 4.4 exige-se a certidão 

Simplificada, não é necessário apresentação de Contrato Social. 

4.5.2 O representante da empresa licitante deverá apresentar no credenciamento documento de 

identificação com foto. 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A proposta de preço – Envelope “A” – devidamente assinada pelo proponente ou seu representante 

legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 

envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos e apresentada na forma de Planilha de Proposta, de 

conformidade com o modelo constante no Anexo IX deste edital, observando-se o quantitativo 

mínimo de cotação de quantidade, (art. 23, § 7º da 8.666) o preço máximo unitário por lote, o prazo 

mínimo de garantia, marca e o prazo máximo de entrega de cada lote, estabelecidos no Anexo IX  do 

presente edital. 

5.2 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento do 

respectivo lote cotado, entregue no local indicado no Anexo I deste edital. 

5.3 O proponente deverá declarar-se responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registro e 

patentes ao Serviço a ser Prestado, objeto cotado.  

5.4 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, não se admitindo cotação em moeda 

estrangeira. 

5.5 A proposta escrita deverá conter ainda: 

a) Os valores dos impostos e fretes já deverão estar computados no valor do serviço a ser 

prestado ou destacados; 

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 

propostas; 
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c) Especificação completa do Serviço Oferecido com informações técnicas que possibilitem a 

sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no Anexo IX, deste Edital; 

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

e) MARCA DO SERVIÇO A SER PRESTADO - ENTENDE-SE POR MARCA DO 

SERVIÇO O NOME FANTASIA DA EMPRESA; 

5.7 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 

vigor; 

5.8 Serão rejeitadas as propostas que: 

a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários e valor total do lote; 

b) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do serviço licitado; 

c) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão da Pregoeira; 

5.9  Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

5.10 Caso a empresa, durante o certame peça desclassificação da sua proposta, a mesma deverá 

apresentar justificativa plausível para o pedido.  

5.11 Para o item 5.10, caso a administração considere a justificativa para o pedido de desclassificação 

da proposta impertinente, a mesma poderá abrir processo administrativo contra a empresa, e se 

evidenciado vício irá aplicar as sanções legais cabíveis.  

5.12 Quando for evidente a inexistência de concorrência ou a existência de conluio ou práticas de 

corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas às sanções previstas na Legislação. Se 

de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um representante do Licitador, 

servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente, incorreu em práticas corruptas contrárias aos 

mais altos níveis éticos, o Licitador poderá:  

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de 

aquisição ou contratação;  

b) declarar o proponente inelegível, para participar em futuras licitações ou contratos com o 

poder público.  

Parágrafo Único: Quando os valores unitários apresentados pelas empresas licitantes estiverem 

empatados, o sistema eletrônico fará automaticamente o desempate dos mesmos. 
 

6. DO PROCEDIMENTO 

6.1 No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, 

devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos 

necessários poderes para formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

6.2 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação 

do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no presente edital. 

6.3 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, ate a proclamação da 

proposta de menor preços oferecidos. 

6.4 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.3, poderão os autores 

das melhores propostas, ate o máximo de 03 (três), oferecer no lance verbais e sucessivos, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos. 

6.5 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço 

observando-se as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a pregoeira procederá à abertura dos 

invólucros contendo os documentos de habilitação dos licitantes que apresentarem as melhores 

propostas para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 

6.7 A habilitação far-se-á com a verificação de que os licitantes apresentaram a documentação exigida 

no Anexo II deste edital. 
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6.8 Verificado o atendimento das exigências fixadas no presente edital e seus anexos, os licitantes 

serão declarados classificados para efeitos de registro dos preços apresentados. 
 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMULAÇÃO DOS LANCES  

7.1 Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características exigidas no neste 

edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

7.2 Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem como 

aquelas que ultrapassarem o valor máximo estabelecido. 

7.3 Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de 

Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de fornecer o SERVIÇO, 

objeto desta licitação ao preço de sua oferta. 

7.4 Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprindo o exigido no edital, 

apresentar o Menor Preço GLOBAL POR LOTE. 

7.5 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.6 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I  - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

inciso I , na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem enquadradas no inciso I, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

IV - na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

V - o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.7 A pregoeira, a comissão de Apoio e a Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusão de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

7.8 A pregoeira, a comissão de Apoio e a Comissão de Licitação poderá estabelecer prazo para definir 

a classificação final das propostas, suspendendo em conseqüência a reunião. 

7.9  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação. 
 

8. VALOR MÁXIMO 

8.1 O valor máximo unitário de todos os itens se encontra indicada no Anexo I do presente edital. 
 

9. PRAZOS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

9.1 As propostas deverão ter validade de 60(sessenta) dias. 

9.2 A vigencia do contrato proveniente desta licitação será CONFORME CLÁUSULA 07 DO 

TERMO DE REFERENCIA – ANEXO XIII.  
 

10. HABILITAÇÃO 

10.1 Conforme ANEXO II e ANEXO XIII – Termo de Referência. 
 

11. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS 

11.1 As condições de habilitação consignadas no Edital deverão ser mantidas pela licitante durante a 

vigência do contrato. 

11.2 Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior ou 

quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocada outra licitante, 



              Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800    /   CNPJ: 76.208.487/0001-64 

Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

6 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 192/2021 
 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e 

feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das 

demais cominações legais. 
 

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

12.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório do Pregão. Dentro desse prazo os pedidos de impugnação enviados por 

email deverão ser encaminhados até às 17:30 horas, se for encaminhado depois deste horário o pedido 

do mesmo não será aceito; 

12.2 Caberá à Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas; 

12.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

12.4 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente; 

12.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à 

Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico via internet, no endereço: licitacao@palotina.pr.gov.br, compras@palotina.pr.gov.br, ou 

ainda através de documento protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

12.6 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo, 

através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, 

sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde 

logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente; 

12.7 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

12.8 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

12.9 Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 

12.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

13. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 

retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na 

execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação 

dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 

02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% 

(um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, 

calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, 

isentando em conseqüências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao 

período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a 

inexecução total do objeto. 

mailto:licitacao@palotina.pr.gov.br
mailto:compras@palotina.pr.gov.br
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13.3 Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à Contratada multa correspondente a 0,1% 

(zero virgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em 

atraso. 

13.4 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Contrato, 

implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 

13.5 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Contrato, implica no 

pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 

13.6 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o presente Contrato, aceitar ou retirar a 

Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 

13.7 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta 

a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no 

art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 

13.8 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 

14. CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

14.1 A realização do serviço, objeto da presente licitação deverá ser efetuada no local a ser designado 

pela Secretaria Requisitante CONFORME CLÁUSULA 5 DO TERMO DE REFERENCIA – 

ANEXO XIII. 

14.1.1 Todos os custos relativos a realização do serviço, o objeto desta licitação será de 

responsabilidade da proponente vencedora. 

14.2 A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada 

sobre o valor da parcela inexecutada. 

14.3 A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada 

sobre o valor total do contrato. 

14.4 Pela inexecução total ou parcial do ajuste o Município de Palotina poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

14.5 Adjudicado o objeto da presente licitação, a Administração (Município de Palotina) convocará a 

adjudicatária para assinar o contrato em até 07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação, sob pena de decair o direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei 8.666/93. 

14.6 O proponente vencedor terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da convocação, para 

assinar o contrato, quando deverá comparecer no Departamento de Compras e Licitações, localizado 

na Rua Aldir Pedron 898, Bairro Centro - Palotina/PR. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado, aceito pelo município. 

14.7 O Município de Palotina poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo  de acordo com os artigos 4º e 26º da Lei 10520/2002, ou revogar a licitação 

independente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECURSOS 

15.1 O pagamento será efetuado CONFORME CLAUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA – 

ANEXO XIII, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor 

competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços executados. Sendo efetuada a 

retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a 

legislação vigente. 

15.2 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer 

instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, 

agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

15.3 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 

juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
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contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 

de dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

15.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 

15.5 Para cobertura das despesas decorrentes desse edital usar-se-á a(s) seguinte(s) dotação 

Orçamentária: 
02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.40.00.00. - 000.01.07.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

PESSOA JURÍDICA 

02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 

16. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO   

16.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

o mais alto padrão de ética durante todo o processo de  licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual.  

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

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem  com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução de  contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou  sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 

visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 

Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

16.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante  adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo.  

16.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 

a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 

licitação e à execução do contrato. 
 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Fica reservado ao Município de Palotina, o direito de revogar ou anular a presente licitação em 

qualquer de suas fases, no todo ou em parte, sem que por este fato tenha que responder por qualquer 

indenização ou compensação. 

17.2 É facultada à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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17.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município de Palotina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

17.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.5 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

17.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

da Comissão em contrário. 

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município 

de Palotina. 

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

17.9 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, com base na 

legislação pertinente; 

17.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

17.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

de Palotina/PR;  

17.12 A documentação apresentada para fins de habilitação das empresas vencedoras e classificadas 

para a fase de lances, farão parte dos autos da licitação e não serão devolvidas às proponentes;  

 

 

      Palotina, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$207.073,38 (duzentos e sete mil e setenta e três reais e trinta e oito centavos). 
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E 
SISTEMA INFORMATIZADO EM FORMATO SaaS PARA 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS COMTEMPLANDO OS SEGUINTES MÓDULOS: 
MEMORANDO, CIRCULAR, OUVIDORIA, PROTOCOLO, PEDIDO DE 

E-SIC, OFÍCIO ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO 

OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW 
AVANÇADO DE PROCESSOS 

MESES 12,0000 14.376,6700 172.520,04 

2 CONFECÇÃO DE MAPA PARA CONSULTA DE VIABILIDADE UNID. 1,0000 21.686,6700 21.686,67 

3 TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS MODULOS COM 
ÊNFASE NOS NOVOS MÓDULOS CONTRATADOS (PEDIDO DE E-SIC, 

OFÍCIO ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO OFICIAL, 
CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 

POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E 

PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW AVANÇADO DE 
PROCESSOS) 

UNID. 1,0000 12.866,6700 12.866,67 

 

01) Conferir a documentação de habilitação do Anexo II, inclusive o item 5.2.3 para as 

microempresas. 
 

02) As empresas licitantes deverão seguir todas as Regras e exigências estabelecidas Neste Edital e 

seus anexos, inclusive o ANEXO XIII - Termo de Referência. 
 

03)  São fiscais e gestores dos contratos/atas de registro de preço provenientes deste certame, 

conforme cláusula 10 do Anexo XIII – Termo de Referência. 
 

04) As empresas licitantes devem cumprir a legislação vigente ao seu ramo de atuação, caso a mesma 

não cumpra a mesma será denunciada pela administração municipal ao seu órgão responsável para 

fiscalização. 
 

OBSERVAÇÃO 01: EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A 

PARTIR DE 01/12/2010 CONFORME PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010.  

OBSERVAÇÃO 02: AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO 

"MUNICÍPIO DE PALOTINA".  

OBSERVAÇÃO 03: MANDAR O ARQUIVO DE NOTA FISCAL PARA CONTABILIDADE 

EM PDF e XML PARA nfe@palotina.pr.gov.br. 
 

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

a)   substituição e apresentação de documentos conforme as exceções legais, ou 

b)   verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

- A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
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ANEXO II 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

1. Para comprovação da habilitação jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição 

de seus atuais administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País;  

d) declaração  de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo IV.  

e) declaração de inexistência de empregados menores, conforme modelo constante no Anexo VI. 

f) declaração de não vínculo - conforme modelo constante no Anexo VII. 

Parágrafo Único: Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela 

Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 

composição acionária da empresa.  

2. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:  

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Prova de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;   

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou 

sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na apresentação de 

CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de  1º de maio de 1943. (CNDT) 

3. Para comprovação da qualificação técnica: 

a) A comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto da presente licitação.   

b) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, carimbado, e deverá(ão) conter 

obrigatoriamente as seguintes informações: razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e endereço da pessoa jurídica expedidora; nome, função e telefone do 

responsável pela assinatura; descrição dos serviços prestados;  

c) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados válidos 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. Serão 

consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou 

controladoras da empresa licitante, e ainda as que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica 

como sócia em comum. 

d) O contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de 

verificar se o(s) atestado(s) é (são) adequado(s) e atendem às exigências contidas neste Edital, 

podendo exigir apresentação de documentação complementar referente à entrega do objeto licitado 

relativas aos atestados apresentados.   
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4. Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 

a) Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, devidamente 

registrados na junta comercial: 

1) balanço patrimonial; 

2) demonstrações contábeis; 

3) termo de abertura do livro diário; 

4) termo de encerramento do livro diário; 

5) notas explicativas. 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário 

oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor(es) 

independente(s); 

c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório 

distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o 

recebimento dos envelopes nºs  01 e 02. 

d) A qualificação econômico-financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do 

primeiro balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e  os balanços 

mensais para que sua situação financeira seja avaliada. 

5. Lei Microempresa e empresas de pequeno porte: 

5.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

5.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

5.1.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.1.3 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas ás micro empresas e empresas de pequeno 

porte será utilizado o seguinte conceito: 
5.1.3.1 A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 

123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, e demais alterações, 

DEVERÁ apresentar juntamente com a documentação de Credenciamento:  

01 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta assinada pelo 

sócio administrador ou por procurador responsável com “PROCURAÇÃO EM ANEXO”; 

02 - Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida 

pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, 

contados a partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da 

habilitação. 

6. Da não apresentação de documentação. 

6.1 A não apresentação de documentos constantes no Anexo II, implicará na desabilitação da empresa licitante. 

6.2 Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, 

a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de 

fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas 

à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.   

7. Da Autenticação 

7.1 Não serão autenticados documentos no ato deste Pregão, inclusive os de credenciamento. Tendo sido 

apresentado documento original o mesmo fará parte do processo. 
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ANEXO III 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA NA ABERTURA DO 

PREGÃO) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

(Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data cumpre os requisitos de 

habilitação e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Local, _____ de _________________ de 2021 

 

 

À Comissão de Licitação – Município de Palotina 

 

 

Referente: Edital de Pregão nº. 192/2021 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão nº. 192/2021, instaurado pelo Município de 

Palotina, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

 

 

   Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

 

     Nome, assinatura do responsável legal da Empresa 
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ANEXO V 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NA ABERTURA DA SESSÃO NO 

CREDENCIAMENTO) 

 

 

Local, _____ de ____________ de 2021 

 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

 

Referente ao edital de Pregão: 192/2021 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

   O abaixo assinado, ___________________________, Carteira de Identidade 

(número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente 

____________________, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor 

____________________, Carteira de Identidade (número e órgão emissor) é a pessoa designada por 

nós para acompanhar a sessão de recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas 

de preços, assinar atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir 

à licitação em epígrafe. 

   Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for 

o caso, por todos os atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

 

 

      Atenciosamente 

 

 

      (nome e assinatura do responsável legal da Empresa) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 01.: O credenciamento deve vir acompanhado de documento comprobatório de 

que o signatário (RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA) possui poderes para credenciar o 

representante.  

Pode ser mediante cópia do contrato social, sendo o mesmo apresentado juntamente com o 

credenciamento. 

 

OBSERVAÇÃO 02: No caso das Micro e Pequenas empresas, como no anexo XIII exige-se a 

certidão Simplificada, não é necessário apresentação de Contrato Social. 
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ANEXO VI 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVE FAZER PARTE DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

 

Local, _____ de ____________ de 2021. 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

 

Referente ao edital de Pregão: 192/2021. 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em 

nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 

8666/93. 

 

 

 

(Nome e número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

OBS.: 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número d CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800    /   CNPJ: 76.208.487/0001-64 

Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

17 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 192/2021 
 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO COM O QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO 

DE PALOTINA 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

..., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no ..., com sede na 

Rua..., no ..., Bairro..., na cidade de..., DECLARA para os devidos fins e de direito, em observância ao 

disposto no art. 9º, inciso III, §3º, da Lei 8666/1993, e com base na Súmula Vinculante 13 do STF e 

Prejulgado 09 do MPjTC, que não possui servidor integrante do quadro funcional do Município de 

Palotina, mesmo que inativo, seja como sócio, cotista, dirigente ou empregado, ou ainda, como 

cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim de servidor público 

do Município de Palotina, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja membro 

da comissão de licitação, pregoeira ou autoridade ligada à contratação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para que surta os efeitos legais e 

jurídicos. 

Local e data. 

 

 

 

_______________________________ 

Representante legal 

(Nome e assinatura) 
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ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ao Município de Palotina 

 

Referente ao Pregão 192/2021. 

 

 

A empresa _____________________________ , sediada na ______________ , na cidade de 

_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________ por seu 

representante legal, o Sr. ________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro 

de 2006 e alterações posteriores. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se 

enquadra como MPE, cujo os dados estão atualizados; 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao 

enquadramento como MPE, 

4) Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite 

legal para enquadramento de micro empresa. 

 

Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 

123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

 

 

_________________, _____ de _______________ de ______ 

 

 

____________________________________ 

Nome: ___________________________ 

Cargo:____________________________ 
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ANEXO IX 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ COMPOR O ENVELOPE DA PROPOSTA) 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Município de Palotina  

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO Nº 192/2021 – Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, 

que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  RAZÃO SOCIAL: 

  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

  REPRESENTANTE E CARGO: 

  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 

  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do edital, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

 A proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 

RELAÇÃO DOS ITENS 
 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote:  
 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E 

SISTEMA INFORMATIZADO EM FORMATO SaaS PARA 

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS COMTEMPLANDO OS SEGUINTES MÓDULOS: 

MEMORANDO, CIRCULAR, OUVIDORIA, PROTOCOLO, PEDIDO DE 

E-SIC, OFÍCIO ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO 

OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 
CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW 

AVANÇADO DE PROCESSOS 

MESES 12,0000   

2 CONFECÇÃO DE MAPA PARA CONSULTA DE VIABILIDADE UNID. 1,0000   

3 TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS MODULOS COM 
ÊNFASE NOS NOVOS MÓDULOS CONTRATADOS (PEDIDO DE E-

SIC, OFÍCIO ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO 
OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW 
AVANÇADO DE PROCESSOS) 

UNID. 1,0000   

 

A PROPOSTA: R$ (Algarismos) e (Por extenso) 

PRAZO DE ENTREGA: Deve constar o prazo para início da prestaçao do serviço.  
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MARCA DOS ITENS: NOME FANTASIA DA EMPRESA PRESTADORA DO 

SERVIÇO. 

 

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como 

os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 

fornecimento.  

 

LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2021 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

XXX/2021 QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE PALOTINA E A EMPRESA 

XXX. 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, sem vínculo empregatício, de um lado 

o MUNICÍPIO DE PALOTINA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF 

sob nº. 76.208.487/0001-64, com sede na Rua Aldir Pedron, nº. 898, Centro, fone 044-3649-7800, na cidade de 

Palotina, Estado do Paraná, CEP 85.950-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, SR. LUIZ 

ERNESTO DE GIACOMETTI, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1.182.771-3 SESP-

PR, cadastrado no CPF nº 369.293.959-00, residente e domiciliado à Rua Vereador Antônio Pozzan, nº 828, 

nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP. 85.950-000, doravante denominado CONTRATANTE. 
 

De outro lado a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XXX Inscrição 

Estadual nº. XXX,  e inscrição municipal nº XXX.  com sede à XXX, Nº XXX, Fone: XXX, email: XXX, bairro 

XXX, na cidade de XXX, estado do XXX, CEP. XXX, representada neste ato por Sr. XXX, Sócio 

Administrador, portador da cédula de identidade nº. XXX, inscrito no CPF sob o nº. XXX, residente e 

domiciliado á Rua XXX, nº XXX, bairro XXX,  na cidade de XXX, estado do XXX, doravante denominada 

CONTRATADA. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA BASE LEGAL  

1.1 O presente contrato de Prestação de Serviços, possui amparo na Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal 

6172/2006 de 17/08/2006 e a Lei 10.520/02, bem como em toda a legislação correlata aplicada ao processo 

licitatório formalizado através do PREGÃO Nº 192/2021 cujo abertura foi realizada no dia XXX de XXX de 

2021 e homologada no dia XXX de XXX de 2021, que integram e completam o presente termo contratual para 

todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no referido edital, 

projetos, especificações, e a proposta da CONTRATADA. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE MEMORANDO INTERNO, SERVIDOR DE 

ARQUIVOS ON-LINE E PROTOCOLO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, sendo vencedor dos 

itens abaixo descritos:  
 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

      

      
 

Valor Total Homologado e Adjudicado- R$ XXX,XX 

2.2 A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito a Contratante, qualquer 

anormalidade que eventualmente venha a ocorrer no fornecimento dos serviços quanto a sua qualidade. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS 

3.1 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

3.1.1 Edital de Pregão nº 192/2021, ANEXO XIII– TERMO DE REFERÊNCIA e Proposta da 

Contratada, datada de XX de XXX de 2021. 

3.2 Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as partes declaram ter pleno conhecimento, serão 

considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  

4.1 Pelo fornecimento do serviço, objeto do presente contrato, o Município de PALOTINA pagará a importância 

de R$ XXX,XX (XXX) à empresa XXX, neste definida como CONTRATADA. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E RECURSO 

5.1  O pagamento será realizado em moeda corrente nacional contra a apresentação da fatura e relatório de 

realização do serviço. 

5.2 O pagamento será efetuado EM ATÉ XXX (XXX) DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, e 
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apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente e apresentação das Certidões do CND 

(INSS) e FGTS (CRF). Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado 

conforme determina a legislação vigente. 

5.3 Todos os tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorrência deste contrato ocorrerão por 

conta da Contratada. 

5.4 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição 

bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

5.5 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 

devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 

9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

5.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à 

CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 

5.7 O preço apresentado deverá incluir todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais, bem como despesas com mão-de-obra, transportes, equipamentos, taxas de administração, lucros e 

quaisquer despesas incidentes sobre o objeto do presente certame. 

5.8 A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o 

valor da parcela inexecutada. 

5.9 A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato. 

5.10 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Palotina poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 
 

6. CLÁSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

6.1 A vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços, será de XXX (XXX) meses a partir de sua 

publicação. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

7.1 A realização do Serviço, objeto da presente licitação deverá ser efetuada no local a ser designado pela 

Secretaria Requisitante EM XXX, APÓS SOLICITAÇÃO, sendo este sempre localizado no Município de 

Palotina. 

7.2 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE PALOTINA, a seu exclusivo critério o direto de: 

I) Alterar o presente contrato com base nas normas legais editadas pela União. 

II) Rejeitar o SERVIÇO que não estiver de acordo com as especificações. 

III) O prazo do presente contrato, atendidas às exigências da Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado para 

que haja total fornecimento dos SERVIÇOS e cumprimento do presente instrumento. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1 Prestar os Serviços, o objeto deste contrato, da forma ajustada; 

8.2 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

8.3 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.4 A CONTRATADA, não poderá ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste 

Contrato. 

8.5 Caberá ainda a Contratada: 

a) Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;  

b) Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a fornecer os objetos 

decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não terá nenhuma relação ou vínculo 

contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade será tão somente da CONTRATADA, sendo 

esta titular e responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais 

ônus, recolhimento de todos os encargos sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer 

acidentes que seus empregados possam ser vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma como é 

expressa e considerada nos arts. 3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado 

pelo Decreto n.º 61.784/67;  
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c) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus 

sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o CONTRATANTE 

de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

d) Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras que lhe são 

correlatas; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;  

f) Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado; 

g) Cumprir todas as exigências contidas no Edital que originou este Contrato; 

h) Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos objetos 

transportados e terceiros, ficando sempre responsável pelas conseqüências originárias e acidentes que se 

verificarem; 
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

9.1 Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

9.1.1 Pagar o valor constante na cláusula QUARTA no prazo avençado; 

9.1.2 Dar a Contratada as condições necessárias a garantir a execução de Contrato 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO  

10.1 A administração do presente contrato decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante. 

10.1.1 Caberá a gestão da presente ata de registro de preços o Sr. XXX, cargo XXX, inscrito no CPF sob 

o nº XXX e RG nº XXX, coordenando, controlando e avaliando a execução da mesma no decorrer de 

todo o seu período de vigência. Sendo o/a , cargo XXX, portador do RG nº XXX emitido por XXX/XX, 

e inscrito sob o CPF nº XXX, o seu suplente. 

10.1.2 A gestão do presente contrato poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria 

Requisitante. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1 No caso de inexecução do Contrato ou inadimplemento de qualquer cláusula, ficará a CONTRATADA 

sujeita às sanções previstas nos artigos 86 a 88 na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, nas previstas 

no Edital do Pregão Presencial n.º 192/2021, bem como, às seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções 

legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal.  

11.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da 

execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MUNICÍPIO DE 

PALOTINA pelo infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

11.3 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo 

por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor 

da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em conseqüências o 

MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo 

primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 

11.4 Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à CONTRATADA multa correspondente a 0,1% (zero 

virgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 

11.5 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Contrato, implica no 

pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 

11.6 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Contrato, implica no 

pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 

11.7 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, 

para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 
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11.8 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia 

defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 

8.666/93 e alterações. 

11.9 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

12.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias: 
02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.40.00.00. - 000.01.07.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

PESSOA JURÍDICA 
02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

13.1 O Contratante poderá rescindir de pleno direito, o presente contrato independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

13.1.1 O requerimento de falência, concordata, dissolução ou notória insolência, liquidação judicial ou 

extrajudicial, e alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura interna da CONTRATADA 

que, à juízo do MUNICÍPIO DE PALOTINA, prejudique a execução deste contrato; 

13.1.2 Quando a CONTRATADA transferir este contrato no todo ou em parte, sem anuência do 

MUNICÍPIO DE PALOTINA; 

13.1.3 Ocorrendo qualquer das hipóteses prevista no Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ADITIVOS  

14.1 As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificadas e 

autorizadas pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Palotina. 

14.2  Será permitida a repactuação/reajuste do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 

um ano, a contar da data da assinatura do contrato, ou da data da última repactuação, sendo utilizado 

como indice para cálculo do valor o INPC; 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do Contrato. 
 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

15.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais 

alto padrão de ética durante todo o processo de  licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

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

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem  com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de  contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou  sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção. 

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 

execução um contrato financiado pelo organismo.  

15.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 
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e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS   

16.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das Leis nº 10.520/02, 123/2006 e suas alterações e  8.666/93, e dos 

princípios gerais de direito. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO  

17.1 A CONTRATANTE publicará na imprensa oficial do município, o extrato deste Contrato, no prazo de até 

20 (vinte) dias da data de sua assinatura. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONDIÇÕES GERAI S  

18.1 Todos os tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorrência deste contrato ocorrerão 

por conta da Contratada. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  

19.1 As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e questões de 

interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de PALOTINA, estado do Paraná. 

E por estarem justos certos e contratados assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas. 

 

  Palotina, 25 de novembro de 2021.  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

   MUNICÍPIO DE PALOTINA                                                               Sr. XXXXXXXXXXXXXXX  

           CONTRATANTE                                                                                  CONTRATADA                                                                                           

                    
TESTEMUNHAS:___________________________                    ___________________________ 

                              NOME                                                               NOME 

                              CPF/RG.:                                                          CPF/RG.: 
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ANEXO XI 

 

(DEVE CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS) 

  

FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

  

  

(A não apresentação desse formulário não implica na inabilitação da licitante)  

  

 DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura do contrato.   

  

Razão Social da proponente: _____________________________________________________, 

Endereço ____________________________________________________________________, 

Bairro ______________________________________________ CEP: ____________________, 

Cidade ______________________________, Estado _________________________________, 

CNPJ nº _____________________________________________________________________, 

Inscrição Estadual nº ___________________________________________________________, 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº ________________________________________________, 

Nº do telefone ___________________  Nº de fax da empresa __________________________, 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato, (aac), 

____________________________________________________________________________ 

Função do representante legal, (aac), _____________________________________________ 

Endereço do representante legal, (aac), ___________________________________________ 

RG nº ___________________  Órgão emissor  _________ 

CPF nº _________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

  

  

                                                                       __________________, ______ de ______________ 2021 

  

  

  

  

 Assinatura e Identificação do Responsável da Empresa 
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ANEXO XII 

 

(ESTA DECLARAÇÃO DEVE FAZER PARTE DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 

 

SERVE APENAS COMO MODELO DO DOCUMENTO EXIGIDO NO ANEXO II ITEM 3 -  

Para comprovação da qualificação técnica 

 

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Conforme Cláusula 03 do ANEXO II. 

  

  

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF nº 

____________________, inscrição estadual nº ___________________, com sede à Rua 

____________,  neste Município e Comarca de _________________ estado do(e) ______________, 

forneceu, XXX, sendo compatível ou pertinente ao objeto, esta unidade, esta sendo executado 

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate o presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

  

  

Palotina/Pr  ____ de _______ de  _______  

  

  

 

Nome da empresa que emitiu este atestado 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Nome do Representante da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

carimbo da empresa 
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ANEXO XIII  -  TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE MEMORANDO INTERNO, SERVIDOR DE 

ARQUIVOS ON-LINE E PROTOCOLO ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, conforme as 

especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo. 
 

2. MOTIVAÇÃO 

2.1 A Secretaria Municipal de Administração solicita abertura de procedimento licitatório para o presente objeto, 

pelos seguintes motivos: 

 Fornecimento de uma plataforma WEB para gestão da comunicação, documentação, atendimento e 

gerenciamento de atividades. 

 Utilizar a tecnologia para dar mais agilidade aos processos. 

 Reduzir o tempo de resposta e resolução de solicitações internas e externas. 

 Utilizar somente um layout e sequência de numeração de documentos em todos os setores da Entidade. 

 Reduzir a quantidade de impressões e papel circulante na Entidade. 

 Padronização de documentos de acordo com a identidade visual da Entidade. 

 Melhorar o conceito do documento eletrônico moldado nos processos internos. 

 Ter um feedback das ações externas: movimentações, envios, recebimentos e abertura de documentos, 

incluindo e-mails de notificação enviados automaticamente. 

 Criar um Organograma Oficial e lista de contatos atualizada. 

 Criar um legado em cada setor, ter todo o histórico de trabalho registrado e organizado para servir como base 

para a tomada de decisão. 

 Fornecer a todos uma forma de gerenciar suas atividades diárias, ter controle de seus prazos de resolução e 

sequência dos projetos. 

 Aumentar a eficiência da Entidade ao utilizar uma plataforma padronizada para fazer a gerência das atividades 

e processos. 

 Manter sempre acessível ao setor os arquivos anexos aos documentos, evitando assim o uso de pendrives e e-

mails pessoais, onde a informação pode ficar isolada e inacessível. 

 Reduzir a informalidade, oferecendo uma ferramenta rápida e prática para registro das atividades oficiais, 

internas e externas à organização. 

 Agrupar as respostas dos documentos em um único local, facilitando o entendimento e a tomada de decisão 

baseada na cronologia dos fatos. 

 Garantir a confidencialidade dos documentos, adotando práticas que aumentam a segurança na autenticação 

dos usuários. 

 Reduzir a complexidade de gerência dos canais de entrada da comunicação: Centralizar demandas oriundas do 

site, telefone e atendimento presencial em somente uma ferramenta. 

 Criação de um sistema de notificação multicanal, de modo a dar transparência no atendimento e receber 

retorno se os envolvidos já receberam ou viram certas informações. 

2.2 Sistema informatizado integrado e oficial de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental e Central de 

Atendimento com módulos Memorando, Circular, Ouvidoria, Protocolo Pedido E-SIC, Ofício Eletrônico, 

Aplicativo Móvel, Processo Seletivo Simplificado, Processos Administrativos, Ato Oficial, Consulta Prévia de 

Viabilidade, Fiscalização de Obras e Posturas, Aprovação de Projetos de Construção e Parcelamento do Solo, 

Workflow Avançado de Processos, que tem como objetivo padronizar a comunicação, reduzir gastos públicos, 

oferecer transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes. 

________________________________ 

Lucas Pedron 

Secretário Municipal de Administração 
 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

3.1 Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 

10.520/2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente 

encontradas no mercado;  

3.2 A licitação na modalidade Pregão Presencial seguirá o regime de Registro de Preços, onde as 

quantidades apresentadas neste Termo são uma estimativa de consumo e apenas serão solicitadas caso haja a 

necessidade de contratação e a disponibilidade de recurso para atender a demanda; 
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3.3 A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos ofertados a custos mais reduzidos, 

contribuindo para diminuição dos gastos governamentais. 

3.4 Conforme orientação do §3º do artigo 1º do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, apresenta-

se justificativa para não utilização do Pregão na sua forma Eletrônica, optando-se pela forma Presencial, como 

segue: 

Considerando que o supramencionado Decreto estabelece a obrigatoriedade da utilização da modalidade de 

licitação Pregão Eletrônico, nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados voluntariamente 

pela União – modalidade esta que continuará sendo observada por esta municipalidade -, exceto quando 

comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica 

(§4º). 

Desta forma em licitações na modalidade pregão com outras fontes de recurso, compete à Administração 

Municipal a escolha da modalidade mais vantajosa para a aquisição do objeto em questão.  

Outrossim, considerando que a recomendação da Corte de Contas do Estado do Paraná para utilização da 

modalidade Pregão Eletrônico tinha o intuito de controlar a pandemia do COVID-19 e, que houve queda da 

curva de contágio, em especial no Município de Palotina e região, com a consequente flexibilização das medidas 

de prevenção (com a abertura do comércio, academias, bares, restaurantes, mesmo que com algumas restrições e 

controle por parte da Defesa Civil), não há qualquer óbice para o retorno dos pregões presenciais. 

Em nosso Município, o Pregão Presencial se mostra mais eficiente, visto que as empresas locais são de 

pequeno porte, seus proprietários são pessoas simples, que possuem dificuldades para obter a documentação 

exigida nos Editais e até mesmo entender e trabalhar com o processo eletrônico. 

Além disso, a forma presencial permite a celeridade no saneamento de dúvidas, recursos e resolução final do 

certame, agilizando o processo de homologação, contrato e compra do objeto, permitindo à Administração o 

cumprimento do princípio da eficiência dos seus atos. 

Pelo exposto, a Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Palotina, Estado do Paraná, em cumprimento 

às prerrogativas outorgadas, encaminha a presente justificativa para iniciar os procedimentos de autuação de 

processo de licitação na modalidade Pregão Presencial. 

 _______________________________      __________________________________ 

 Aline Fernanda Kuehl      Sidnei Ferreira Fernandes 

       Pregoeira/Portaria nº 43/2021     Coord. do Dep. de Licitações e Compras 
 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 Os empregados da CONTRATADA devem ter treinamento específico para a função que irá exercer; 

4.2 Os exames médicos admissionais e rotineiros devem ser mantidos em dia, previstos do Ministério do 

Trabalho e Emprego;  

4.3 Todos os empregados, obrigatoriamente, devem utilizar os EPIs necessários e adequados à execução de cada 

serviço, de acordo com a legislação em vigor, e se apresentar uniformizados e devidamente identificados, que 

são de responsabilidade da contratada.  

4.4 A CONTRATADA deverá obedecer às normas de Segurança do Trabalho vigentes no país e sempre que 

solicitadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho, deverá fornecer cópia das documentações pertinentes. 

4.5 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os MATERIAIS necessários à 

perfeita execução dos serviços; 

4.6 A Contratada deverá manter em dia todas as exigências e regras exigidas pela legislação trabalhista, como 

FGTS, INSS e outros; 

4.7 Sempre que julgar necessário o fiscal de contrato poderá solicitar a empresa declarada vencedora do certame 

o registro de seus funcionários bem como o comprovante de pagamento dos tributos trabalhistas e 

previdenciários de seus funcionários, ou outros direitos trabalhistas adquiridos por convenção coletiva de 

trabalho, com intuito de realizar uma eficiente fiscalização do mesmo;  

4.8 Este objeto é para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, para o 

atendimento mínimo de 300 usuários. 

4.9 Segue relação do item, com quantitativo prévio dos serviços e a descrição detalhada do item: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E SISTEMA 

INFORMATIZADO EM FORMATO SaaS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMTEMPLANDO OS SEGUINTES MÓDULOS: 

MEMORANDO, CIRCULAR, OUVIDORIA, PROTOCOLO, PEDIDO DE E-SIC, OFÍCIO 

ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, ATO OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO 

E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW AVANÇADO DE PROCESSOS 

MESES 12 

2 CONFECÇÃO DE MAPA PARA CONSULTA DE VIABILIDADE (PAGAMENTO ÚNICO) UNIDADE 1 
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3 

TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS MODULOS COM ÊNFASE NOS NOVOS 

MÓDULOS CONTRATADOS (PEDIDO DE E-SIC, OFÍCIO ELETRÔNICO, APLICATIVO 

MÓVEL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO 
OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 

POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO 

E WORKFLOW AVANÇADO DE PROCESSOS) (PAGAMENTO ÚNICO) 

UNIDADE 1 

 

4.10 Características técnicas 

 Sistema 100% WEB, para uso em computador, tablet e smartphone. A interface é responsiva, ajustando-se de 

acordo com o dispositivo utilizado, garantindo boa leitura e usabilidade. 

 Acesso seguro: Servidor WEB com certificado de segurança SSL, garantindo assim a troca de dados 

criptografados entre o servidor e todos os usuários do sistema. 

 Servidor de aplicação e banco de dados: Arquitetura distribuída e Data center certificado e localizado no 

território nacional. 

 Garantia de SLA (Acordo de nível de serviço) para atendimento e no mínimo 98% de disponibilidade e 

uptime do sistema - a serem publicamente disponibilizado em uma página de status. SLA para atendimento: 

 Até 2 horas - tempo para primeira resposta; 

 Até 4 horas - retorno sobre problema constatado; 

 Até 24 horas - retorno sobre prazo de conserto/adaptação de problema constatado; 

 Cópia de segurança automatizadas (backups) sem necessidade de ação por parte da Entidade e de 

responsabilidade da Contratada. 

 Sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, garantida por autenticação nos padrões STF 

e DKIM e envio dos e-mails por meio de IP dedicado; 

 E-mails de saída enviados com encriptação TLS e possibilidade de descadastrado para quem recebe; 

 Por se tratar de um serviço de internet, é necessária a utilização de mecanismo de bloqueio de 

abuso/spam/robôs para inserção de informações na plataforma, tal serviço usa ferramentas que provem que o 

requerente é humano, por meio de testes de digitação de códigos e/ou identificação de padrões em 

fotografias/imagens. 

 Possui possibilidade de visualização de informações georreferenciadas em modo mapa; 
 

4.11 Visão Geral 

1. Sistema em cloud 

 Toda a solução funciona em ambiente nuvem, ou seja, não é necessário nenhum investimento excessivo por 

parte do cliente em infra-estrutura, servidores, certificados, cabeamento e conectividade, etc. Basta somente 

dispor de uma conexão com a internet e computadores ou dispositivos móveis com capacidades de acesso. 
 

2. Segurança - Métodos de acesso 

 O acesso à plataforma se dá por meio de senha pessoal e intransferível cadastrada pelo Administrador do 

sistema ou usuário por ele autorizado. 

 Usuários podem recuperar a senha por meio de um formulário de "esqueci a senha", remetido ao e-mail 

cadastrado e confirmado. 

 Contatos externos podem se cadastrar e também recuperar senhas, caso já estejam cadastrados. Contatos 

também podem utilizar cadastros em Redes sociais certificadas para acessar a ferramenta. 
 

3. Acesso à plataforma 

Acesso interno 

 A parte interna da plataforma é acessada por usuários autorizados da Organização, mediante cadastro seguro. 

 O usuário administrador tem acesso a todas as funcionalidades da plataforma e tem possibilidade de cadastrar 

setores e usuários em toda a organização. 

 Cadastro único de usuários, acesso a todos os módulos no mesmo local e mesma ferramenta, plataforma 

integrada. 

 Possibilidade de customização de quais usuários ou setores acessam quais módulos, existindo a possibilidade 

e restringir ainda os atos de abertura de documento ou movimentação. 

 O cadastro de novos usuários é feito por responsáveis diretos do seu setor ou hierarquicamente superior, 

ficando assim registrado a data/hora e usuário que o cadastrou, caracterizando a criação de uma cadeia de 

responsabilidades e possibilidade de rastreamento de informações por IP e informações técnicas: navegador de 

acesso, versão. 

 O cadastro do usuário contém as informações. Nome, Cargo, Função, Matrícula, CPF, Sexo, Data de 

Nascimento, Senha (de uso pessoal) e Foto. 

 Os usuários podem editar seus dados a qualquer momento, inclusive senha. 
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 A foto, caso presente, é visível durante a tramitação de documentos, de modo a identificar visualmente as 

pessoas que estão dando continuidade nos processos; 

 Um administrador do sistema pode alterar o setor que um usuário trabalha (A partir deste momento ele têm 

acesso somente aos documentos do setor atual, porém todo o seu histórico continua no setor anterior). 

 Não ser possível excluir o cadastro de um usuário, somente suspender o acesso, mantendo todo seu histórico. 

 Níveis de acesso: possibilidade da divisão de permissões por usuários: 

 Master: Pode acessar e interagir em todos os documentos/setores da Organização. 

 Administrador: Acessar somente documentos do seu setor, porém pode gerenciar usuários, setores e 

estatísticas de toda a Organização. 

 Nível 1: Pode movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários, bem como subsetores abaixo de 

sua hierarquia atual. Pode também acessar todos os documentos e interagir em todos os subsetores abaixo do 

setor atual. 

 Nível 2: Somente movimenta documentos do setor atual. 

 Nível 3: Somente visualiza documentos do setor atual. 
 

Acesso externo (Workplace) 

 A parte externa da plataforma pode ser acessada por contatos externos da Organização. 

 Possibilidade de login no Workplace por e-mail e senha, certificado digital ou via integração com rede social; 

 Cadastro de contatos/pessoas externos que também poderão interagir na ferramenta via acesso ao Workplace 

(parte externa) ou por meio de integração de e-mail. 

 Possibilidade de abertura de documentos externamente por usuários internos do próprio sistema, com mesmo 

login/senha, neste caso a identificação é somente no cadastro da pessoa e seu atual setor de trabalho não é 

vinculado. 

 As pessoas externas à Entidade (clientes, fornecedores, pessoas físicas) podem se cadastrar no sistema de 

atendimento preenchendo um formulário com dados pessoais; 

 O login social poderá acessar uma conta pré-existente, caso o e-mail seja o mesmo. 

 Mediante este cadastro, é possível acessar áreas específicas para: 

 Abertura de Atendimento, atualização e acompanhamento do mesmo; 

 Consulta de autenticidade de Ofícios recebidos; 

 Consulta de boletos recebidos; 

 Consulta, acompanhamento e atualização de documentos; 

 Anexo de novos arquivos; 

 Possibilidade de criação de cadastro ao receber um e-mail de uma pessoa que até então não fazia parte do 

banco de cadastros. Tal pessoa recebe, obrigatoriamente, um e-mail com mensagem personalizada de volta 

confirmando seu primeiro cadastro na Central de Atendimento. A senha, neste caso, é gerada automaticamente. 
 

4. Estruturação das informações 

 A plataforma é organizada hierarquicamente por setores e subsetores, de acordo com a Organização Setorial 

da Entidade. 

 Os usuários internos da plataforma são vinculados a um setor principal e existe a opção de também ter acesso 

à demandas de outros setores (quando se trabalha em mais de um setor). 

 Usuários nível 1 presentes em setores onde o mesmo possua subsetores podem trocar de setor e ter acesso às 

demandas de sua árvore; 

 As demandas no sistema são multi-setor, ou seja, cada setor envolvido pode tramitar, encaminhar, definir um 

estágio de andamento bem como marcar unitariamente como resolvido, não alterando a situação geral do 

documento. Tem-se como demanda resolvida apenas quando todos os envolvidos resolvem e arquivam a 

solicitação. 

 Todo documento pode ser rastreado por meio de número gerado, código ou QR Code. O acesso aos 

documentos somente é permitido para usuários devidamente autorizados por meio de envio, encaminhamento 

dos documentos ou entrega de chave pública (código) para consulta. 

 Todos os acessos aos documentos e seus despachos são registrados e ficam disponíveis a listagem de quem 

visualizou, de qual setor e quando. Funcionalidade para dar mais transparência no trabalho que está sendo feito 

pelos envolvidos. 

 Caracteriza-se como "Inbox" a caixa de entrada geral de documentos da Organização, divididas por setor. 

 Os documentos da Organização estarão presentes no "Inbox" dos setores, de acordo com permissões setadas 

no momento de sua criação ou encaminhamento. Usuários vinculados aos documentos terão acesso a eles pelo 

"Inbox pessoal", além do Inbox do setor, onde aparecem todos os documentos, independente de estarem 

associados a alguém ou estarem sem atribuição individual. 

 Documentos sempre estão associados à setores e usuários têm a possibilidade de participar dos documentos, 

atribuir responsabilidade para si próprio e fazer com que tal demanda apareça no "Inbox Pessoal". 
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5. Divisão por módulos 

 A plataforma tem seu funcionamento dividido em módulos de modo a retratar a realidade operacional da 

Organização, os módulos podem ser acessados por usuários internos e externos, devidamente autorizados e 

configurados durante setup da ferramenta; 

 Os módulos podem ter caráter de comunicação, informação ou gerenciais/operacionais, onde as informações 

são acessadas por usuários e setores devidamente autorizados. 

 Todos os módulos utilizam do sistema de notificações multicanal, de acordo com parametrização e 

configuração únicas para cada processo. 

 Possibilidade de parametrização para adição de campos personalizados na abertura de documentos; 

 Registro e rastreamento de documentos por meio de QR Code e mediante identificação do usuário. Só é 

possível rastrear documentos em que o usuário tenha acesso. 

 Layout de impressão dos documentos de acordo com fonte padrão e cores da Entidade. 
 

4.12  Módulos disponíveis 

---Memorando---  
- Permite troca de informações oficiais entre setores da organização, com numeração automática e sequencial; 

- Gerar QR code automaticamente para localização facilitada do documento; 

- Permitir redigir o documento em tela utilizando campo específico com capacidade de formatação de texto; 

- Possibilidade de redigir o documento em tela cheia; 

- Permite a movimentação de documentos por meio de despachos/atualizações com numeração automática e 

sequencial, identificando quando for uma resposta ou encaminhamento; 

- Possibilidade de envio de comunicação privada, onde apenas o usuário remetente e o usuário destinatário têm 

acesso ao documento e seus despachos e anexos, sem possibilidade de alteração da definição de privacidade; 

- Função de geração de folha de rosto para impressão, permitindo a identificação e movimentação de processos 

ou materiais não digitais; 

- Seletor de setor de destino conforme o organograma cadastrado e com busca por parte do nome ou sigla do 

setor 

- Possibilidade de anexar múltiplos arquivos ao enviar um memorando ou em suas movimentações; 

-       Possibilidade de utilizar modelos de documentos disponíveis em repositório da organização ou do setor; 

- Possibilidade de geração do documento redigido em formato PDF para assinatura eletrônica; 

- Possibilidade de inclusão de múltiplos prazos no memorando para controle em calendário; 

- Listar os setores envolvidos no documento, atualizando automaticamente a cada movimentação que envolve 

um novo setor; 

- Exibir o status de resolução do documento nos setores envolvidos; 

-  Exibir em formato de linha do tempo as ações realizadas dentro do documento; 

---Ofício Eletrônico--- 

- Envio de documentos oficiais Externos com E-mails rastreados; 

- O documento é gerado dentro da Organização e remetido de forma oficial e segura a seu destinatário, via e-

mail. Com possibilidade de notificação por SMS (caso disponível); 

- Possibilidade de receber respostas dos Ofícios via sistema (Central de Atendimento) ou quando o destinatário 

responder o e-mail de notificação; 

- Transparência de movimentações e todo o histórico mantido no sistema; 

- Utilização de base única de contatos para todos os módulos da plataforma; 

- O destinatário não precisa ser usuário da plataforma para acessar o documento ou tramitá-lo, basta ser 

cadastrado em Contatos; 

- Os ofícios a serem acessados na parte externa da plataforma compartilham de mesma numeração do ofício 

interno; 

- Possibilidade de geração de QR-Code para cada ofício enviado. 

---Circular--- 

-  Troca de informações internas na organização: entre um setor e diversos outros, com caráter de informação; 

- Possibilidade de redigir o conteúdo da circular em tela através de formatador de texto próprio; 

- Possibilidade de selecionar todos os setores da organização, selecionar parcialmente um setor e todos os seus 

subsetores ou selecionar individualmente qualquer setor do organograma. 

- Possibilidade de definição de prioridade ?Urgente?, exibindo priorização na lista de circulares do setor. 

- Rastreabilidade automática informando data e hora dos usuários que leram a circular enviada; 

- Possibilidade dos usuários responderem à circular, podendo esta resposta ser aberta (todos os envolvidos na 

circular podem visualizar) ou restrita (somente usuários do setor remetente podem visualizar). 

- Possibilidade de anexar arquivos ao enviar a circular ou em suas atualizações. 

- Possibilidade de incluir uma atividade ou prazo dentro da circular, para controle de datas. 

- Possibilidade de arquivar a circular recebida e não ser mais notificado de novas interações no documento; 
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- Possibilidade de encaminhamento da circular para um setor até então não presente no documento; 

- Todos os setores envolvidos podem ler todas as respostas abertas. 

- Disponibilidade de definir uma data para arquivamento automático da circular. 

- Disponibilidade de marcar a circular como meramente informativa, onde não é aceito respostas ou 

encaminhamentos. 

---Protocolo Eletrônico--- 

- Abertura de protocolo/processos por: Acesso externo via site da Organização, smartphone ou cadastro de 

atendimento por operador do sistema. 

- Modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo. 

- Possibilita o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu recebimento e tramitações, até seu 

encerramento. 

- Permite acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do emissor. 

- Permite o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por assunto e finalidade; 

- A lista de assuntos é pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo de demanda por meio de menu de 

escolha; 

- Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no momento da inclusão da solicitação 

com login e senha pela web ou de forma anônima. 

- Registra a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou alteração) 

relacionada a um determinado Ouvidoria, inclusive nas suas tramitações. 

- Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos, planilhas, etc. 

- O setor de destino do atendimento acessa diretamente o histórico ou documento específico, tem a total 

liberdade de encaminhar ou responder, a alguém internamente ou diretamente ao requerente. 

- Os setores/áreas da empresa podem resolver sua participação na demanda unilateralmente e ela continua em 

aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo integralmente o requerente. 

- Configuração dos assuntos. 

- Registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento dos atendimentos. 

- Avaliação de atendimento por parte do requerente. Podendo reabrir, caso tenha interesse. 

- Todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, tem acesso ao documento. A menos que 

seja privado. 

- Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos. Menos em circulares onde os despachos 

possuem a opção de serem endereçados exclusivamente ao remetente. 

- Todos os acessos a demanda e despachos são registrados e tem-se a listagem de quem acessou, de qual setor 

e quando. 

 Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo de atendimento e no assunto do 

mesmo. Criação de regras de acesso. 

---Ouvidoria Digital--- 

- Para atendimento da Lei 13.460/2017 (código de defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos); 

- A ouvidoria é um canal para você apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. No 

serviço público, a ouvidoria é uma espécie de “ponte” entre você e a Administração Pública (que são os órgãos, 

entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo federal, estadual e municipal). 

- A ouvidoria digital recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta, encaminha às áreas responsáveis 

pelo tratamento ou apuração, responde ao manifestante e conclui a manifestação. 

- Registro de manifestação por acesso externo via site da Organização ou cadastro por usuário do sistema. 

- Permite identificar a manifestação por tipo: SUGESTÃO (proposição de ideia ou formulação de proposta de 

aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública federal), ELOGIO (demonstração 

ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido), SOLICITAÇÃO 

(requerimento de adoção de providência por parte da Administração), RECLAMAÇÃO (demonstração de 

insatisfação relativa a serviço público) e DENÚNCIA(comunicação de prática de ato ilícito cuja solução 

dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo); 

- Permite ao usuário atendente a indicação do método de entrada do atendimento: Telefone, Correspondência, 

E-mail, Rede Social, Atendimento social e Site; 

- Possibilidade de geolocalização da manifestação de forma automática (por meio da localização do 

dispositivo) ou busca por endereço; 

- Possibilidade de listar as manifestações em formato de lista (tabelado), calendário (por prazo) e por mapa 

geográfico. 

- Possibilita o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu recebimento e tramitações, até seu 

encerramento. 

- Permite acesso aos dados do atendimento através de código externo ou acesso autenticado. 

- Permite o cadastramento do roteiro inicial padrão em cada assunto; 
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- A lista de assuntos é pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo de demanda por meio de menu de 

escolha; 

- Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no momento da inclusão da solicitação 

juntamente com o setor que recebeu inicialmente a demanda; 

- O setor de destino do atendimento acessa diretamente o histórico tem a total liberdade de encaminhar ou 

responder a alguém internamente ou diretamente ao requerente. 

- Os setores da organização podem resolver sua participação na demanda unilateralmente e ela continua em 

aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo integralmente o requerente. 

- Avaliação de atendimento por parte do requerente na visualização externa do documento, podendo reabrir 

caso tenha interesse. 

- Possibilidade de avaliação do atendimento diretamente no e-mail de confirmação do fechamento: o 

solicitante pode clicar em um link direto, dando uma nota de 1 a 10 

- Todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda têm acesso ao documento. 

- Todos os acessos a demanda e despachos são registrados e tem- se a listagem de quem acessou, de qual setor 

e quando. 

- Para garantia de proteção à identidade do requerente (por força da Lei nº 12.527/11 e Lei 13.460/2017), deve 

permitir a identificação do requerente como Normal, Sigiloso (onde somente o setor curador pode ver os dados 

do requerente e suas respostas tanto pelo painel de acompanhamento quanto quando respondido diretamente por 

e-mail) e Anônimo; 

- Integração com e-mail, não é necessário adentrar área restrita para interagir nas solicitações que o atendente 

está envolvido. 

- Possibilidade de ordenação de demandas por prazo a vencer, número, última atividade. 

---Pedido de e-SIC--- 

- Possibilidade de recebimentos de demandas oriúndas da LAI - Lei de Acesso à Informação; 

- As solicitações podem ser feitas via internet ou cadastradas manualmente por operador, a partir de visita 

presencial, telefone ou correspondência do solicitante; 

- Possibilidade de resposta/encaminhamento da demanda internamente para qualquer setor da árvore que tiver 

ao menos um usuário ativo; 

- Inclusão de anexos na solicitação original ou em qualquer uma das movimentações 

- Funcionalidades similares às demais estruturas de documentos 

- Possibilidade de categorização das demandas pro assunto 

- Possibilidade de divulgação pública na web de gráfico contendo as informações de: quantidade total de 

demandas da LAI recebidas, divisão do quantitativo por assunto, por setor, por situação ou por prioridade; 

---Processo Administrativo--- 
- Possibilidade da criação de Processos Administrativos na organização, consolidando atos eletrônicos de 

outros módulos através de lista com assuntos pré-definidos; 

- Possibilidade de configuração de setor inicial do processo a partir do assunto selecionado; 

- Possibilidade de inclusão de campos personalizados (formulário) na abertura do processo, permitindo 

capturar informações de maneira organizada; 

- Possibilidade de utilização de modelos de texto para padronização da abertura e trâmite dos processos; 

- Possibilidade de gerar documentos complementares dentro processo administrativo, incluindo referência na 

linha do tempo, podendo aproveitar de forma automática os dados envolvidos; 

- Possibilidade de inclusão de outros documentos eletrônicos da plataforma para serem referenciados no 

processo administrativo, devendo retroalimentar no documento citado sobre a inclusão do mesmo; 

- Possibilidade de inclusão de anexos nos atos do processo; 

- Possibilidade de configuração para utilização da funcionalidade de Deferido/Indeferido em determinados 

setores; 

- Possibilidade de geração automática de número do processo por assunto ou geral da organização, com 

possibilidade de utilizar padrão customizado da entidade; 

- Possibilidade da inserção de múltiplos prazos dentro dos processos administrativos; 

- Possibilidade de poder restringir a abertura e tramitação de Processo Administrativos por setor; 

- Possibilidade de inclusão de anexos obrigatórios para cada assunto, exigindo os requisitos mínimos definidos 

na configuração no momento da abertura; 

---Ato Oficial---  

- Utilizado para tramitação e coleta de assinaturas digitais de atos oficiais da Organização (Empenhos, 

Portarias, Decretos, Leis, Contratos, etc). 

- Disponibilidade de adicionar respostas e encaminhar o documento para outros setores da Organização; 

- Disponibilidade de cadastrar assuntos específicos para classificação dos documentos e configurar roteamento 

automático (distribuição do documento para setores pré-definidos); 



              Município de Palotina 

Rua Aldir Pedron, nº 898, centro, Palotina/PR, CEP: 85.950-000 

Fone (44) 3649-7800    /   CNPJ: 76.208.487/0001-64 

Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br 

 

35 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 192/2021 
 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
- Disponibilidade de configuração para certos setores e/ou perfil de usuários poderem enviar documentos; 

- Numeração automática do documento, com Disponibilidade de configuração permitindo numeração única 

dentro de cada setor ou permitindo numeração manual; 

- Disponibilidade de configuração permitindo que usuários externos consultem e co-assinem documentos; 

- Geração de QR-Code para cada documento criado; 

- Permite que usuários assinem arquivos PDF anexados utilizando certificado digital ICP-Brasil. 

- Permite que outros usuários com acesso ao documento co-assinem os anexos PDF utilizando certificado 

digital ICP-Brasil. 

---Aplicativo móvel para Atendimento--- 

- Aplicativo móvel nativo disponível para sistemas operacionais Android e iOS, com instalação através das 

lojas de aplicativos oficiais Play Store e App Store, respectivamente; 

- Tela inicial solicita acesso a localização do dispositivo. Esta tem objetivo de mostrar as entidades mais 

próximas que estão utilizando o aplicativo no atendimento; 

- Possibilidade de escolher a entidade, ordenadas pela mais próxima habilitada no aplicativo, para realizar a 

solicitação; 

- Após a seleção da entidade, aplicativo carrega identidade visual (logo, cores e fundo de tela). 

- Totalmente integrado a plataforma web, administração dos serviços disponíveis em cada módulo é a mesma 

utilizada na Central de Atendimento; 

- Pessoa física ou jurídica pode utilizar um login e senha já existente da Central de Atendimento ou fazer um 

cadastro pelo próprio aplicativo; 

- Após identificado, são exibidos os documentos vinculados a pessoa na Inbox, separada em duas abas: 

documentos em aberto (que estão pendente de resolução na entidade) e documentos arquivados (que já foram 

resolvidos pela entidade); 

- Permite ao usuário editar os seus dados através do menu “Minha Conta”; 

- Aplicativo mantém a identificação do usuário, mesmo após o fechamento do aplicativo, visando reduzir o 

esforço para realização de solicitações; 

- Ao consultar os documentos vinculados ao usuário, a plataforma irá exibir o conteúdo, tramitações e anexos, 

respeitando as mesmas parametrizações existentes na Central de Atendimento; 

- Possibilidade de interagir em um documento existente vinculado ao usuário, adicionando novas informações 

e anexos; 

- Possibilidade de abertura de documentos de diferentes módulos da plataforma no mesmo aplicativo; 

- Possibilidade de configurar quais módulos disponíveis na plataforma ficarão disponíveis para serem abertos 

pelo aplicativo; 

- Os módulos configurados ficam disponíveis no botão “Novo” ou ícone equivalente; 

- Permite ao solicitante navegar em menu com os serviços disponibilizados em cada módulo, de modo que ao 

selecionar um assunto, os subassuntos sejam exibidos em uma próxima tela; 

- Permite ao Administrador definir assuntos em destaque, sendo esses exibidos na tela antes da lista de 

assuntos gerais; 

- Ao selecionar um assunto para abertura do documento, o aplicativo irá exibir a descrição relacionadas ao 

assunto e irá aplicar as regras de identificação e obrigatoriedade de anexos, campos adicionais, quando estes 

estiverem disponíveis, da mesma forma que é realizado na Central de Atendimento; 

- Ao finalizar o preenchimento do requerimento, o documento será salvo imediatamente na plataforma, 

informando ao usuário o número do documento e qual setor já recebeu a demanda; 

- As notificações com a confirmação de abertura, interações e finalização serão feitas pelos canais previamente 

disponíveis na plataforma (e-mail e/ou SMS); 

- Permite ao usuário consultar o organograma completo da entidade, bem como as informações de contato, 

através do menu “Sobre”. 

---Pasta Funcional (256GB)--- 

- Disponibilidade de anexar documentos digitalizados com campos para inclusaõ de informações de 

classificação; 

- Disponibilidade de associar os contatos já cadastrados na base aos documentos; 

- Disponibilidade de busca nos campos de classificaçaõ de documentos; 

- Disponibilidade de listar todos os documentos de um contato; 

- Disponibilidade de assinatura digital do documento digitalizado (PDF) utilizando certificado ICP-Brasil; 

- Disponibilidade de consulta externa por código; 

- Disponibilidade de incluir o documento digitalizado em outro documento (apensamento) da plataforma no 

momento da inclusaõ; 

- Disponibilidade de inserir arquivos digitalizados via API através de multifuncionais compatíveis com esta 

leitura com esta funcionalidade;  
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---Processo Seletivo Simplificado--- 

- Sistema para recebimento de inscrições em Processo Seletivo Simplificado ou aplicações em vagas e/ou 

outras oportunidades da organização; 

- Disponibilidade de discriminação dos requisitos da inscrição por meio da exibição de texto associado a cada 

do assunto; 

- Na Central de Atendimento, o candidato pode se cadastrar ou logar com rede social autorizada de modo a 

continuar o processo e efetuar a inscrição; 

- Disponibilidade de configurar modelo de documento (template de ficha de inscrição) para cada assunto do 

Processo Seletivo Simplificado, a ser carregado automaticamente para preenchimento do requerente; 

- Disponibilidade de configurar campos personalizados para cada assunto, para ser preenchido pelo requerente 

no momento do registro da demanda, permitindo assim adaptar às necessidades específicas de cada tipo de 

Processo Seletivo Simplificado. 

- Disponibilidade de envio de resposta por usuários internos para os contatos externos que realizaram a 

inscrição; 

- Disponibilidade de exportar informações das inscrições realizadas em formato CSV. 

---Consulta Prévia de Viabilidade--- 

- Este Módulo auxilia a população e profissionais (arquitetos/engenheiros) a obterem as informações essenciais 

para a elaboração de seus projetos em lotes específicos, que são os índices urbanísticos: taxa de ocupação, índice 

de aproveitamento, gabaritos, recuos e afastamentos, zona de ocupação, áreas específicas e outras informações 

que a Organização julgar necessário informar. 

- Para geração do mapa de consulta de viabilidade, é necessário que tais parâmetros urbanísticos estejam 

previamente estruturados e consolidados no plano diretor do município; 

- O Mapa de Consulta de Viabilidade é interativo e online. Para acessá-lo, basta que os usuários (externos ou 

internos) acessem o link (disponibilizado pela Organização no site), cliquem sobre a área ou lote da sua obra. Ao 

clicar no lote, poderá visualizar os índices urbanísticos e os usos admitidos para a zona em que está localizado. 

Se restar dúvidas, podem ainda clicar em abrir protocolo, será direcionado ao sistema, onde poderá selecionar o 

assunto de Consulta de Viabilidade, anexar os documentos obrigatórios e protocolar seu pedido. 

- O mapa de viabilidade funciona junto à Central de Atendimento da Organização e pode ser acessado por 

meio de computador, tablet ou smartphone; 

- No mapa, suporte a visualização híbrida (com informações de terreno, vias); 

- Possibilidade de expor visualmente as zonas do município por meio de cores e legendas, onde cada zona 

tende a ter parâmetros urbanísticos específicos; 

- Possibilidade de expor a separação em terrenos e lotes na área geográfica do município, ao clicar no lote, é 

mostrado informações relativas (caso disponível), como: inscrição imobiliária, zona; 

- Possibilidade de consulta dos parâmetros urbanísticos e usos permitidos e permissíveis (caso aplicável) em 

cada lote do município, contendo as informações: qual lote é, em que zona está, quais são os usos permitidos 

(residencial, comercial, industrial) e demais especificações; 

- Para a elaboração do Mapa, a Organização deverá fornecer os arquivos em formato DWG ou Shape File, 

contendo zoneamento e lotes das edificações (preferencialmente em polígonos), estes dois principais; 

- Possibilidade na criação de camadas personalizadas, onde é possível expor o sistema viário, bairros, dados 

ambientais (rios, APP’s), equipamentos públicos, áreas de interesse da sociedade para simples conferência; 

- Caso não possua os arquivos especificados acima, a Organização pode requerer o desenvolvimento, que se 

enquadrará como customização, descrito no item Customizações e Integrações; 

- Item relacionado não possui previsão de atualização de plano diretor e/ou demais alterações que modificam 

as características do Mapa já homologado. 

---Aprovação de Projetos de Construção e Parcelamento de Solo--- 

- Análise de Projetos de Construções Unifamiliares, Multifamiliares, Institucionais, Comércios, Serviços e 

Indústrias; 

- Análise de Projetos de desmembramento, remembramento, retificação de áreas, loteamentos e condomínios; 

- Análise de LAP (Licença Ambiental Prévia), LAI (Licença Ambiental de Instalação), LAO (Licença 

Ambiental de Operação), PGRS´s (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), EIA-RIMA (Estudo de 

Impacto Ambiental - Relatório de Impacto Ambiental); 

- Disponibilidade de anexar no final do processo os Alvarás/Licenças de Obra/Construção, e ainda: 

- Permite criar e editar workflow (fluxo de trabalho/processos); 

- Analisar/Revisar documentos e plantas técnicas em formato PDF, com anotações diretamente nos 

documentos; 

- Carimbar documentos e plantas técnicas de forma eletrônica; 

- Marcar o processo como deferido (aprovado) ou indeferido (reprovado); 
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- Assinar documentos e plantas técnicas com certificado digital, diretamente na plataforma, sem custos 

adicionais e sem limite de quantidade de documentos ou assinaturas; 

- Anexar Licenças/Alvarás/Certidões de Projeto/Obra/Demolição ou boletos para pagamento, diretamente no 

protocolo, de forma 100% digital. 

- Abertura de pedido de análise (Protocolo) por acesso externo é feito via link no site da Organização, 

direcionado ao pedido de análise na plataforma, tudo de forma online; 

- Cadastro de atendimento presencial diretamente com o(s) colaborador(es) da Organização, acompanhado dos 

documentos físicos (neste caso a Organização deverá providenciar scanner para digitalização dos documentos) 

ou em formato digital disponibilizados em dispositivos móveis de armazenamento (pen drive ou similares); 

- Permissão aos usuários externos de enviar documentos e plantas técnicas de forma eletrônica, em formato 

PDF ou DWG; 

- Usuários externos só conseguem protocolar seus pedidos se anexarem e classificarem todos os documentos 

obrigatórios, definidos previamente pela Organização; 

- Usuários externos consultam o andamento dos processos com total transparência: visualizam dia e horário 

que foi protocolado, em quais setores já tramitou, quem analisou os documentos, qual o parecer dos analistas, 

assim como o histórico do andamento do processo a partir da URL ou outro identificador sem a exigência de 

login; 

- Usuários internos também visualizam se os usuários externos receberam os documentos, visualizaram, 

quantas vezes visualizaram ou ainda se baixaram os arquivos anexados no pedido de análise, garantindo a 

transparência para todos os envolvidos; 

- Disponibilidade de inclusão de requerimentos e formulários (itens obrigatórios à critério da Organização), 

previamente fornecidos, tanto para preenchimento na própria plataforma quanto para download; 

- Possibilidade da identificação dos participantes no projeto, como: Arquiteto, Engenheiro, Responsável 

técnico pelo projeto, Responsável técnico para execução da obra, Proprietário do terreno onde a obra será feita. 

Esta identificação é por meio de cadastro novo ou associação (caso o contato já esteja cadastrado na plataforma). 

O cadastro pode ser feito pelo próprio requerente com informações como: nome, função, número do documento 

(CPF/CNPJ), e-mail, empresa/organização que trabalha, celular; Após cadastradas, estas informações ficarão 

disponíveis no protocolo criado, por meio de uma tabela, referenciando o participante e atalho para seu perfil 

(onde é possível consultar outros documentos do mesmo); 

- Requerimentos e formulários poderão ser editados sempre que necessário, de acordo com a necessidade da 

Organização, por exemplo, quando das alterações nas Leis, Decretos ou Normas Municipais, Estaduais e 

Federais; 

- Protocolado o pedido, a plataforma envia mensagem ao email do usuário externo informando que o protocolo 

foi efetuado, e também uma cópia de todos os arquivos anexados. Este procedimento é realizado para garantir ao 

usuário externo que todos os arquivos anexados foram recebidos pela Organização; 

- Usuários internos, para terem acesso à inbox do setor, devem se logar na plataforma através de link fornecido 

pela Organização; 

- Usuários internos têm acesso a todos os protocolos disponíveis na inbox do setor; 

- No protocolo, têm acesso aos documentos anexados; 

- Plataforma permite que os anexos sejam analisados individualmente através da funcionalidade Revisar, que 

permite ao analista aceitar ou recusar o documento. Se recusado, o analista deve redigir texto explicativo sobre o 

motivo do indeferimento; 

- A cada documento recusado, uma cópia é enviada ao usuário externo no email informado no cadastro, para 

que este possa ajustar e reenviar para análise; 

- Analista pode escrever textos, inserir figura geométricas, linhas e traços, marca texto, inserir carimbos e 

anotações, da mesma forma como procedia no papel, sobre os documentos revisados; 

- Em cada nova análise, seja aceitando ou recusando anexo, o arquivo original é mantido inalterado, e fica 

acessível na tela de informações. O arquivo que foi analisado aparecerá com o título aceito ou recusado; 

- Todos os anexos ficam disponíveis para download, caso o analista necessite; 

- Disponibilidade do usuário externo e o usuário interno acompanharem o progresso do processo de forma 

temporal: na tela do protocolo, que funciona como um feed de notícias (linha do tempo) das redes sociais, onde 

as movimentações mais antigas aparecem acima, e as novas entram abaixo; 

- Os documentos emitidos no final do processo são gerados pelo sistema tributário e podem ser anexados na 

plataforma pelo Analista (Alvarás, Licenças, Certidões); 

- A plataforma permite assinar digitalmente os documentos e plantas técnicas anexadas, com a geração de 

código verificador e QR Code (consultar as informações protocoladas e a integridade dos arquivos e dados do 

processo), procedimento este final da aprovação dos projetos; 

- Caso necessário, pode-se imprimir todo o protocolo, apresentando todas as informações e tramitações 

inseridas no processo, tais como: Código identificador do processo, miniatura de todos os arquivos anexados no 
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processo, informações inseridas pelo usuário junto de suas versões, data de inserção, quem inseriu a 

informações, histórico de todas as ações executadas, histórico de trâmite, data e horário dos que já visualizaram. 

---Fiscalização de Obras e Posturas--- 

- O Módulo de Fiscalização consiste em receber as demandas através do workflow pré-estabelecido pela 

Organização, e atender às demandas, que podem chegar inclusive pelo Módulo de Ouvidoria, através de 

denúncias. 

- Após a diligência, deverá acessar a plataforma e inserir os documentos editados: plantas técnicas e as 

fotografias, responder o protocolo e deferir ou indeferir o processo.● Possibilidade de encaminhamento interno 

para os setores responsáveis; 

- Possibilidade de gerar em PDF as informações condensadas da denúncia 

- Possibilidade de visualização das demandas em modo mapa, para facilmente identificar os pontos onde as 

mesmas se encontram; 

- Possibilidade do envio de uma cópia para o requerente ou para terceiro, caso necessário. 

---Workflow avançado de processos--- 

- Possibilidade da geração da árvore do processo, sendo possível a exportação para um único arquivo 

compilado e paginado, onde as informações do processo e seus anexos em formato PDF estão concatenadas. Em 

cada página do arquivo exportado consta um ato, anexo ou menção de outro documento no histórico. Arquivos 

em anexo em formato não compilável, são referenciados no corpo do ato que o anexou; 

- Possibilidade de escolha na geração da árvore para inclusão de estampa nos atos e/ou anexos com assinatura 

digital;● Possibilidade de configuração de etapas do processo, onde a demanda só poderá ser encaminhada na 

ordem pré-estabelecida, sem pular etapas; 

- Possibilidade de configuração de múltiplos setores responsáveis por receber o processo em uma etapa; 

- Possibilidade de configuração de múltiplos setores responsáveis por avançar o processo para uma próxima 

etapa; 

- Possibilidade de configuração de etapa sem setor previamente responsável, onde o usuário pode movimentar 

para qualquer setor da organização; 

- Possibilidade de inclusão de modelo de texto padrão em cada etapa, permitindo a padronização dos atos 

processuais; 

- Possibilidade de definição de SLA ideal para cada etapa, sendo que esta informação do tempo decorrido e 

tempo ideal fica visível a todos os envolvidos no processo; 

- Possibilidade do autor do processo/despacho ordenar os anexos após sua inclusão. 

- Possibilidade de baixar todos os anexos de um processo administrativo de uma vez, compactados em formato 

ZIP; 

- Possibilidade de marcar anexos do processo como aprovados ou reprovados. Quando reprovados, permite 

incluir uma observação textual sobre o motivo da recusa. 

---Relatórios 

Informações gerenciais--- 

- Porcentagem de resolução de documentos do setor. 

- Nota média dada para as resoluções e despachos do setor. 

- Porcentagem de leitura dos documentos recebidos do setor. 

- Assiduidade dos usuários na plataforma, separados individualmente por setores 

- Quantificar por usuário o volume de documentos resolvidos atribuídos ao setor em que está lotado. 

- Pode-se escolher quais tipos de documento vão para este indicador. 

- Acesso a uma página específica com um gráfico evolutivo dos setores, em formato de listagem, organizados 

hierarquicamente. 

- Também possui a capacidade de comparar a média de todos os setores com um setor em específico. 

- Permite também visualizar setores com demandas em aberto em determinado tipo de documento, 

possibilitando identificar gargalos em processos da organização. 

- Informações sobre consumo de recursos 

- Disponibilidade de consultar o consumo detalhado mensal, com no mínimo informações de quantidade de 

usuários, documentos gerados, volume total de anexos e documentos assinados; 

- Disponibilidade de acompanhar a economia estimada de recursos utilizados na tramitação física de 

documentos; 

- Disponibilidade de acompanhar o número de impressões mensais; 

- Disponibilidade de calcular o gasto total realizado com impressões baseado no preço da impressão/folha 

fornecido pela organização. 

- Informações de auditoria 

- Usuários delegados podem consultar o relação de eventos ocorridos dentro da plataforma, de modo a poder 

auditar as ações realizadas; 
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- Permitir exportar informações dos eventos em formato de dados (ex. CSV).  

 

4.13 Modo de funcionamento 

Funcionalidades comuns da plataforma, podendo estar presentes nos módulos acima descritos e no uso geral do 

sistema. 

1. Organograma e Ramais 

 Organograma dinâmico criado automaticamente a partir dos setores e usuários presentes no sistema. 

 Não há limite de setores filhos, ou seja, pode-se cadastrar setores na raiz e setores filhos tanto quanto o 

necessário. 

 Informações sobre os usuários dentro de cada setor. Nome, Cargo, Data de cadastro no sistema e última vez 

online. 

 Lista de Ramais dinâmicos de acordo com os dados dos usuários. 

 Possibilidade de incorporação do organograma no site oficial da Organização. 

 Identificação visual dos setores e usuários on-line. 
 

2. Calendário / Controle de prazos 

 Possibilidade de criação de prazos pessoais ou prazos coletivos (prazos de resolução de demandas pelo setor); 

 Visualização em modo calendário de todos os prazos associados ao usuário atual ou ao setor que trabalha. 

 Identificação visual, por meio de cores, acerca do vencimento do prazo: com folga, vencendo ou vencido. 
 

3. Situação dos documentos e identificação visual 

 Prazos: Verde (prazo confortável), Amarelo (prazo se aproximando), vermelho (prazo vencido - ação 

necessária). 

 Situação de leitura: 

 Identificação visual de não lido pelo setor (É um documento ainda não acessado por ninguém do setor). 

 Identificação visual de não lido "por mim" (É quando alguém do setor já acessou o documento, mas o usuário 

atual ainda não o leu). 

 Identificação visual de lido (Significa que o usuário atual já leu o documento). 

 Privado: somente o remetente e o destinatário tem acesso ao documento. 
 

4. Gerenciamento de contatos e organizações 

 Possibilidade de gerenciar contatos internamente na ferramenta; 

 Os contatos podem ser do tipo: Contato/pessoa física, setor de organização (para contatos como: Financeiro, 

Suporte) e do tipo Organização/pessoa jurídica. 
 

5. Criação de listas para segmentação de contatos 

 Possibilidade de criação e edição de listas de contatos para segmentação e organização. 
 

6. Demandas do setor x Demandas do usuário 

 Documentos emitidos são direcionados a um setor em questão, podendo estar um usuário atribuído ou não. 

 Possibilidade de um usuário participar ou deixar de participar de um documento individualmente, deste modo 

tal demanda não mais aparecerá no Inbox pessoal; 
 

7. Funcionalidade de quem visualizou 

 Os registros de acesso a cada documento ou demanda são registrados, para se ter o histórico de quem acessou 

tal documento e quando; 

 Diferenciação do acesso interno (usuário identificado da Organização) e externo (contato que fez login na área 

externa da plataforma). 
 

8. Central de Atendimento 

 Área externa ao sistema, onde estão disponíveis documentos para acesso por meio de código (chave pública) 

ou via leitura de QR-Code. 

 Contatos externos tem acesso ao Workplace da Organização para manterem seus dados atualizados, abrir 

documentos e acompanhar o progresso e resolução de demandas previamente abertas. 

 Após estar identificado no Workplace, o contato têm a possibilidade de acessar o seu Inbox, uma tela que 

reúne todos os documentos nos quais ele tem acesso. 
 

9. Rastreabilidade por código ou QR-Code 

 Os documentos gerados na plataforma possuem a funcionalidade de ter um QR-code vinculado de modo a 

facilitar a rastreabilidade. 

 Documentos emitidos e assinados digitalmente também têm a característica de estarem acompanhados por um 

código QR de modo a verificar a validade das assinaturas digitais, bem como o conteúdo do documento original. 
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10. Sistema de notificação multicanais 

 Para cada módulo presente nesta proposta, é possível escolher quais ações geram notificações para os 

envolvidos e em quais canais; 

 Os canais disponíveis são: e-mail, SMS. 

 As ações são: abertura de novo documento, atualização no documento (nova postagem de conteúdo) por parte 

da Organização, atualização no documento por parte do Atendido/externo, marcação como resolvido por todos 

os envolvidos pelo atendimento, reabertura de documento já resolvido. 

 As mensagens de notificação para cada módulo, bem como para cada ação são personalizáveis, ou seja, a 

entidade pode definir o tom de comunicação das mensagens para com seus usuários; 

 As notificações aparecem em forma de linha do tempo (timeline), juntamente às atualizações no 

atendimentos/documentos, de forma a ficar claro a todos os envolvidos: quem leu, por onde passou a demanda, 

se foi encaminhada, resolvida ou reaberta, bem como a cronologia dos fatos. 

 As notificações externas por e-mail são rastreáveis, ou seja, o sistema informa aos usuários internos se o e-mail 

de notificação foi entregue, aberto e se o link externo de acompanhamento da demanda foi acessado a partir do 

aviso enviado. 

 O sistema também informa se a demanda acessada externamente foi via computador ou dispositivo móvel, bem 

como qual é o Sistema Operacional utilizado para tal. 
 

11. Hospedagem segura de anexos 

 Em cada documento ou atualização, podem ser enviados anexos de diferentes formatos; 

 Os anexos enviados aos documentos ficam hospedados em servidor seguro e não são acessíveis publicamente, 

somente por meio de link seguro gerado dinamicamente pela ferramenta. 

 Registro da quantidade de vezes que o anexo foi baixado (número de downloads). 

 Exposição do tamanho do anexo na ferramenta. 
 

12. Suspensão automática de usuário por inatividade 

 Possibilidade de desativação automática de cadastro de usuário que seja considerado inativo, ou seja, não 

acessou a plataforma por um longo intervalo. 
 

13. Transparência de dados e ações 

 Possibilidade de contatos externos terem acesso a quem leu as demandas; 

 Possibilidade de exposição de gráficos e números externamente de modo a retratar o quantitativo de 

documentos presentes em tal módulo; 

 Possibilidade de exposição externa, em modo mapa, de demandas presentes em tal módulo. 
 

14. Personalização da interface do sistema 

 Cor do tema predominante. 

 Fotos para background. 

 Brasão/logo. 

 Fonte dos documentos impressos. 

 Informações de rodapé para documentos impressos. 

 Custo da impressão/cópia no local para cálculo de potencial de economia em impressões. 

 Customização do e-mail de boas vindas para cadastros externos/Central de Atendimento; 
 

15. Georreferenciamento das informações 

 Possibilidade de visualização de demandas em modo mapa, quando disponíveis. 
 

16. Log de acessos e ações para auditoria 

 Usuários administradores podem consultar o log de acessos e eventos, de modo a poder auditar as ações e 

informações inseridas na plataforma. 
 

17. Sistema de avaliação 

 Em cada postagem por um usuário do sistema, existe a opção de avaliação anônima por parte do destinatário. 

 Deste modo é possível ter uma visão geral de como os próprios usuários avaliam o trabalho de seus colegas. 

Esta opção também está disponível para requerentes externos, no caso de módulos que suportem esta 

particularidade (protocolo, ouvidoria). 

 A partir das notas recebidas, são gerados os índices de qualidade por setor. 
 

18. Atribuição de responsabilidade, menção de usuários e envio em cópia 

 Ao enviar ou tramitar um documento, é possível atribuir responsabilidade a si próprio ou a outro usuário, basta 

utilizar a opção A/C (aos cuidados de); 
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 É possível enviar uma demanda a mais de um usuário ao mesmo tempo utilizando a opção 'CC - envio em 

cópia'. 
 

19. Assuntos 

 Possibilidade de cadastrar, editar ou desativar Assuntos, que são categorizações que certos tipos de 

documentos podem ter. 

 Visualização de relatórios de documentos abertos por assunto. 
 

20. Busca avançada 

 Possibilidade de busca avançada dentro dos documentos gerados na plataforma. Busca por termo, data de 

emissão, tipo de documento, remetente, destinatário e situação geral (em aberto ou arquivado). 
 

21. Contra senha 

 Possibilidade de uso de contra-senha internamente. Onde quem redige um documento não é quem assina. Neste 

caso, o emissor do documento fornece uma senha alfanumérica, automaticamente gerada para seus colaboradores 

gerarem documentos e os mesmos saírem em seu nome. Os documentos gerados com esta funcionalidade estão 

visualmente identificados para fácil compreensão. A contra-senha tem seu uso limitado pelo emissor e pode ser 

cancelada antes do final do uso. 
 

22. Dupla autenticação 

 Camada adicional de segurança para entrar no sistema, caso cadastrado pelo usuário. Possibilidade de 

utilização de ferramenta externa de validação de login, por meio de token/código gerado automaticamente a cada 

30 segundos e associado à conta do usuário e sincronizado com servidores de horário (NTP) mundiais. No caso, 

além de e-mail e senha, o usuário necessita estar em posse de dispositivo gerador do código para acessar sua 

conta. Possibilidade de desativação desta funcionalidade por meio de envio de e-mail à conta associada. 
 

23. Sistema de marcadores / tags 

 Possibilidade de todos os setores da organização adotarem uma organização própria dos documentos, por meio 

da criação de marcadores ou tags; 

 Os marcadores funcionam como gavetas virtuais, onde os usuários podem categorizar e encontrar facilmente 

documentos; 

 Os marcadores do setor ficam disponíveis somente para usuários daquela pasta; 

 A categorização dos documentos por meio de marcadores também só aparecem para usuários do setor onde a 

marcação foi feita; 

 Possibilidade de busca e filtragem de todos os tipos de documento disponíveis por meio de marcadores, 

bastando selecionar a tag antes de realizar uma busca avançada; 

 Ao clicar sob um marcador, automaticamente é mostrada a busca e retornado todos os marcadores; 
 

24. Editor de texto 

 Possibilidade de formatação do texto como negrito, sublinhado e itálico, bem como alteração do tamanho da 

fonte, cor do texto e alinhamento do texto. 

 Em todos os módulos do sistema está disponível um corretor ortográfico, que destaca visualmente palavras que 

não fazem parte do acordo ortográfico brasileiro. 
 

4.14 Funcionalidades disponíveis 

4.15 Relatórios 

1. Relatórios de Produtividade 

 De acordo com a utilização da ferramenta, são gerados automaticamente indicadores e estes são apresentados 

aos gestores, contendo: 

 Eficiência: porcentagem de resolução de documentos do setor. 

 Qualidade: nota média dada para as resoluções e despachos do setor. 

 Engajamento: porcentagem de leitura dos documentos recebidos do setor. 

 Pode-se escolher quais tipos de documento vão para este indicador. 

 Relatório gerado todos os dias após o expediente, automaticamente. 

 Esta funcionalidade pode ser usada para definição de prioridades e realocação de pessoal dentro da 

Organização. 

 Os administradores possuem acesso à uma página específica com um gráfico evolutivo dos itens. Eficiência, 

Qualidade e Engajamento. 

 Capacidade de comparar o gráfico geral da Entidade (média de todos os setores) com um setor em específico. 

 Os administradores possuem acesso à uma página com os Dados atuais em formato tabela dos Indicadores. 

Eficiência, Qualidade e Engajamento, organizados hierarquicamente de acordo com o Organograma da Entidade. 
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 Relatório de Uso, por setor. Uma listagem de todos os usuários na ferramenta e sinalizados visualmente por 

última data de acesso. 

 Listagem de uso do sistema para Gestores, é possível identificar em grupos as pessoas que mais acessam a 

ferramenta. 
 

2. Monitoramento e Inteligência para Administradores 

 Acompanhamento em tempo real das estatísticas e visão geral de uso da ferramenta. 

 Auditoria de uso, todas as ações dos usuários são registrados e com fácil acesso ao Administrador. 

 Visão geral da Entidade: em quais setores as demandas não estão sendo resolvidas, lidas ou possuem notas de 

qualidade baixas, gargalos. 
 

3. Relatório de Uso e quadro de acessos 

 Acompanhamento, setor por setor, de quais usuários estão acessando a plataforma; 

 Identificação por cores de usuários que acessaram nos últimos 2 dias, última semana e mais de 30 dias. 

 Gráfico de linha mostrando a quantidade de documentos abertos por dia, nos últimos 30 dias. 
 

4. Gráficos gerais 

 Possibilidade de escolha de período para geração dos gráficos; 

 Geração de gráficos quantitativos dos documentos presentes na Organização; 

 Gráfico demonstrativo de setores que mais participam de documentos de certo tipo; 

 Gráfico demonstrativo por situação dos documentos: Em aberto, parcialmente resolvido (quando ao menos um 

setor presente no documento o resolveu), totalmente resolvido (quando todos os setores o resolveram). 
 

4.16 Serviços oferecidos 

Categoria 1 - Capacitação gerencial e consultoria Organizacional (opcional) 

 Tem como objetivo capacitar servidores públicos a respeito de seu papel dentro da Organização. Em formato 

de workshops sobre Organização Gerencial para Prefeituras: 

 Organograma e Lei Orgânica, função dos setores; 

 Transição de Governos: criando um legado de documentos em nome do Município; 

 Boas práticas em comunicação interna e externa; 

 Atendimento aos Contribuintes: 

 Protocolos de Atendimento; 

 Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação - LAI (Workshop Somos todos cidadãos). 

 Indicadores de trabalho: a importância do Engajamento, Eficiência e Qualidade; 
 

Categoria 2 - Serviços mensais 

Licenciamento - Direito de uso do software mensal para usuários 

 Serviço que dá direito aos usuários de acessarem a plataforma. 
 

4.17 Serviços oferecidos 

 Confidencialidade: Compromisso em não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros. 

 Compromisso em não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas 

as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a 

ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações. 

 Após término de Contrato. Das informações dos documentos: 

 Todos os dados são exclusivamente de propriedade da Contratante e serão disponibilizados na integralidade 

sempre que solicitados em formato digital e sem qualquer custo. A empresa se responsabiliza pelo mantenimento 

e guarda segura destes dados, mas não pelo conteúdo dos mesmos. 

 Em caso de rescisão contratual e/ou solicitação dos dados, será disponibilizado um acesso para realizar a 

transferência dos arquivos dos servidores seguros para máquina do cliente por tempo determinado. Estes 

arquivos consistem nos dados gerados na plataforma, bem como seus anexos. 

 O código fonte do programa é de exclusiva propriedade da Contratada e não será disponibilizado em nenhum 

momento. 
 

4.18 Condições Gerais 

Suporte 

 Suporte sem custos e ilimitado, via sistema de atendimento e respostas acessados dentro da própria ferramenta 

e avisos por e-mail e em formato de chat. 

 O suporte funciona de segunda a sexta das 9h às 19h. 
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Atualizações e Manutenção 

 Por se tratar de solução WEB, fornecemos sempre a última versão do sistema. A atualização ocorre sem 

nenhuma interrupção no serviço. 

Podem ocorrer janelas de manutenção programada nos servidores, estas serão alertadas com no mínimo 1 

semana de antecedência. Deste modo o acesso pode ficar intermitente durante a madrugada (horário de Brasília).  
 

5. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1 PRAZO: em até 05 (cinco) dias após a solicitação de despesa emitida pela Secretaria requisitante;  

5.2 LOCAL: o local da entrega será definido pela Secretaria requisitante; 

5.3 CONDIÇÕES DE ENTREGA:  
5.3.1 Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho.  

5.3.2 Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar 

em contato com a Secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de 

sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má-fé ou cause dano à Administração Municipal; 

5.4 DO RECEBIMENTO: 
5.4.1 O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela 

Secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste 

Termo; 

5.4.2 No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente 

ao fornecimento; 

5.4.3 O recebimento definitivo se dará em até 05 (cinco) dias após o recebimento provisório, sendo 

verificado que os materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo; 

5.4.4 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com 

a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será 

notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, 

até que seja sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de 

contagem dos prazos. 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O objeto a ser licitado será para uso da Secretaria Municipal de Administração. 

 

Assinatura Coordenação de Planejamento:______________________________________________________ 
 

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

______________________________________ 

Felipe Zago 

Secretário de Finanças 
 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1 Período de 12 (doze) meses, a partir da publicação do Contrato oriunda deste certame.  

8.2 A partir do início da vigência deste contrato, deverá ser revogado o contrato 412/2018, atualmente vigente, e 

suprimido todos os saldos remanescentes. 
 

9. CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO 

9.1 Os profissionais deverão garantir a prestação do serviço conforme solicitado no item 4 deste Termo; 

9.2 Caso o produto/serviço apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, 

situação esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a Contratada deverá prestar todo o apoio 

técnico necessário visando a substituição do produto/serviço pelo que atenda as especificações previstas. 
 

10. INDICAÇÃO DE FISCAL, FISCAL SUBSTITUTO E GESTOR 

10.1 A Secretaria Municipal de Administração define como fiscais e os gestores de contrato para esta licitação 

na modalidade Pregão e os contratos advindos dela conforme Portaria nº 244/2021, os servidores:  
 

Secretaria Municipal de Administração 

Fiscal Titular: Alessandra Costantin Ribeiro de Almeida Galante / Escriturária / CPF: 057.818.599-77 

Fiscal Suplente: Daniel Boff de Oliveira Sousa / Escriturário / CPF: 034.182.179-90 
Gestor de Contrato: Angela Aparecida de Couto Genero / Escriturário / CPF: 871.121.089-34 

Gestor Suplente: Talita Veloso Baches Sousa / Escriturária / CPF: 032.827.441-02 
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11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado MENSALMENTE ATÉ O 5º DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O ITEM 01 E PARA OS ITENS 02 E 03 PARCELA ÚNICA, 
mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente;  

11.2 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina 

a legislação vigente. 

11.3 Sendo que referida nota fiscal deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;  

b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

11.4 Em hipótese alguma o pagamento será feito de forma antecipado; 

11.5 A Contratante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela 

Contratada;  

11.6 No caso de a execução do objeto desta licitação não estar de acordo com as especificações e demais 

exigências fixadas neste contrato, o Contratante fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua 

integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à Contratada as 

multas previstas. 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do objeto desta licitação; 

12.2 Solicitar o objeto licitado através de Solicitação de Despesa e encaminhar para a empresa por email ou 

entregue pessoalmente;  

12.4 Controlar o recebimento do objeto licitado;  

12.5 Conferir e atestar a nota fiscal (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para pagamento; 

12.6 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 

12.7 Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções; 

12.8 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais; 

12.9 Aplicar se necessário as sanções, conforme previsto no Edital/Contrato; 

12.10 Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, sobre a adequação ou não da compra, 

qualidade, defeitos e correções necessárias; 

12.11 Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos;  

12.12 Manter, sempre por escrito com a Contratada, os entendimentos e esclarecimentos necessários sobre o 

objeto contratado e sua adequada compra, ressalvados os casos determinados pela urgência, que deverão ser 

confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de três dias úteis. 
 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e 

por outras correlatas;  

13.2 Responder pelos danos causados diretamente à Administração, aos seus bens ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto;  

13.3 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;  

13.4 Cumprir e zelar pela observância dos compromissos assumidos no Termo de Referência/Edital/Ata de 

Registro de Preço/Contrato; 

13.5 Ser responsável pelos danos causados, perdas ou avarias, diretamente ao Patrimônio do Município de 

Palotina ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto licitado, ou quando 

tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do objeto licitado, efetuando o ressarcimento 

dos prejuízos verificados; 

13.6 Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas a Contratante por autoridade competente, em 

decorrência do descumprimento do Termo de Referência/Edital/Ata de Registro de Preço/Contrato, de Lei ou 

regulamente aplicável à espécie; 

13.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Palotina, obrigando-se a atender, 

de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços e efetuar o reparo, quando for o caso; 

13.8 Comunicar, por escrito, ao Fiscal de Contrato, quaisquer anormalidades de caráter urgente e prestar 

esclarecimentos que julgar necessário; 

13.9 A Contratada deverá manter todos os direitos trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias, 

fundiárias e tributárias, rigorosamente em dia, de modo a não prejudicar a boa prestação dos serviços e os 

direitos dos trabalhadores, bem como impedir quaisquer responsabilidades ao Município de Palotina (solidária 
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ou subsidiária), sob pena de rescisão do Contrato de Prestação de Serviços e aplicação da multa compensatória e 

da cláusula penal previstas neste termo de referência, sem prejuízo das demais sanções aqui previstas, devendo 

apresentar a comprovação de regularidade sempre que solicitado pelo Município de Palotina; 

13.10 Restituir o Contratante de todas as despesas que este tiver que realizar para suprir as falhas ocorridas na 

execução do presente objeto, em consequência da ação ou omissão da contratada ou de seus empregados; 

13.11 Deverá responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições que venham incidir sobre os serviços 

objeto do presente termo de referência, não cabendo ao contratante quaisquer obrigações ou responsabilidades 

quanto a eles; 

13.12 Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra natureza, proposta pelos 

funcionários da Contratada em face desta e do Contratante, a Contratada deverá comparecer espontaneamente 

em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de 

eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do contrato/ata de registro; 

13.13 Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer natureza, seja a título solidário ou 

subsidiário ao Contratante, originário do objeto de prestação de serviços mantido entre as partes, permite-se o 

desconto dos valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos serviços cobertos 

por este instrumento contratual; 

13.14 Denominar preposto para que haja comunicação direta entre o Fiscal de contrato para facilitar a 

comunicação entre a Administração Municipal e a empresa e a gestão dos contratos/ata de registro; 

13.15 Na execução do objeto fica a Contratada ciente que é expressamente vedada a veiculação de publicidade 

acerca do presente, salvo se houver prévia autorização da Contratante, bem como a subcontratação de outra 

empresa para a execução do objeto deste Termo. 
 

14. HABILITAÇÃO 

14.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) comprovação de aptidão da proponente, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, de desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto da presente licitação.   

b) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, carimbado, e deverá(ão) conter 

obrigatoriamente as seguintes informações: razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) e endereço da pessoa jurídica expedidora; nome, função e telefone do 

responsável pela assinatura; indicação da quantidade fornecida; descrição dos serviços prestados;  

c) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados válidos 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. Serão consideradas 

como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa 

licitante, e ainda as que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica como sócia em comum. 

d) O contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de 

verificar se o(s) atestado(s) é (são) adequado(s) e atendem às exigências contidas neste Termo de 

Referência, podendo exigir apresentação de documentação complementar referente à prestação de 

serviços relativos aos atestados apresentados.   

14.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de 

seus atuais administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  

d) declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo IV. 

e) declaração de inexistência de empregados menores, de acordo com o modelo constante no Anexo VI.  

f) declaração de não vínculo com o quadro municipal de Palotina. 

Parágrafo Único: Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela 

Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a composição 

acionária da empresa.  

14.3 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Prova de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
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c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de 

Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou 

outra equivalente na forma da lei;  

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da 

proponente ou outra equivalente na forma da lei;  

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste 

na apresentação de CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Titulo VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto – Lei nº 5.452, de  1º de maio de 1943. (CNDT). 

14.4 HABILITAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

a) Qualificação econômico-financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, devidamente registrados na 

junta comercial: 

I balanço patrimonial; 

II demonstrações contábeis; 

III termo de abertura do livro diário; 

IV termo de encerramento do livro diário. 

V notas explicativas. 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em Diário oficial, 

sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor (es) 

independente(s); 

c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório 

distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o 

recebimento dos envelopes nºs  01 e 02. 

d) A qualificação econômico-financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do primeiro 

balanço patrimonial poderão apresentar o termo de abertura do balanço e os balanços mensais para que 

sua situação financeira seja avaliada. 

14.5 A não apresentação de documentos constantes neste termo de Referencia, implicará na desabilitação 

da empresa licitante; 

14.6 Independentemente de transcrição, farão parte integrante do contrato, as instruções contidas no 

Termo/Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pelo vencedor do certame 

e Ata respectiva. 
 

15. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 O tipo de julgamento das propostas será menor preço global por lote. 

15.2 A utilização do menor preço global se deve ao motivo de que o serviço deve ser prestado de forma 

contínua, pois se trata de um software completo com várias funcionalidades, impossibilitando a divisão por item. 
 

16. VISITA TÉCNICA/ VISTORIA 

16.1 Recomenda-se que os licitantes, por meio do seu representante técnico devidamente identificado, façam 

uma vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência; 

16.2 Para uma boa elaboração da proposta de preços, solicita-se que as empresas licitantes realizem visita 

técnica a ser agendada com o Sr. Daniel Boff de Oliveira Sousa, com antecedência de um dia útil antes da 

realização do certame. Agendar pelo fone 044-3649-7805. 

16.3 Recomenda-se que a vistoria seja agendada previamente pela licitante, preferencialmente em horário 

indicado pelo Município de Palotina – das 08h às 11:30h e das 13h30min às 17h30min: 

16.4 As vistorias devem ser finalizadas até a data limite de 02 (dois) dias úteis antes do dia da abertura da 

licitação. 

16.5 Será emitido o comprovante de visita técnica pelo Responsável de cada secretaria supra mencionada, que 

deverá ser apresentado juntamente com os documentos de Proposta de Preços. 

16.6 A vistoria é facultativa e o licitante que optar por não realizá-la deverá apresentar declaração de que 

não realizou a mesma, mas que tomou conhecimento do Edital e seus Anexos, e que não será motivo para 

eximir-se de realizar qualquer serviço ou fornecer material e equipamentos especificado no certame. A 
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declaração deverá estar junto com a Proposta de Preços. 
  

17. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  

17.1 Não será necessário apresentação de amostras para os itens desta licitação. 
 

18. DA ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO 

18.1 Como critério de identificação do quantitativo a ser licitado, a secretaria considerou o período de 12 (doze) 

meses, devido a utilização do serviço mês a mês.. 

 

Responsáveis pela Análise de quantitativo: 

_______________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Daniel Boff de Oliveira Sousa / Escriturário / CPF: 034.182.179-90 
 

19. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

19.1 Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto a ser licitado, informo para os 

devidos fins, que a Secretaria Municipal de Administração, através do servidor abaixo assinado, realizou a 

pesquisa de preços, as quais se encontram anexas, chegou-se ao valor de R$ 207.073,38 (Duzentos e sete mil, 

setenta e três reais e trinta e oito centavos), apurado através da escolha do preço médio, para cálculo dos 

valores referenciais de mercado conforme Tabela I, anexa. 

19.2 O Sistema possui uma estrutura modular com determinação de Usuários: significa dizer que o valor 

contratado é por módulos, que são contratados conforme a demanda, com número de usuários solicitados por 

cada ente contratante. 

19.3 Esses fatores determinam o seu valor mensal. Desta forma, os diversos municípios possuem contratações 

diversas, alguns pegam módulos específicos, não havendo homogeneidade nas contratações. Por conta disso, 

realizei pesquisa em vários Municípios, inclusive de outros Estados, mas não encontrei nenhum que possuísse os 

mesmos módulos e o mesmo número de usuários que a atual gestão propôs para licitar. 

19.4 Todos os Municípios tem que prestar contas e serem transparentes, mas possuem realidades diferentes, 

gestores diferentes e objetivos de gestão diferentes, por isso não é possível encontrar um contrato ou ata igual o 

proposto pela atual gestão: ou seja, ante as diferenças nas contratações dos módulos e números de usuários, não 

há similaridade entre as contratações. 

19.5 Acrescenta-se ainda que não é possível a contratação de módulos em separado de fornecedores diferentes 

uma vez que além de encarecer o processo a pluralidade de sistemas, neste caso, gerará impossibilidade 

operacional ao Município. 

19.6 Sendo assim seguem outros orçamentos anexos, compostos de atas e contratos de outros municípios, como 

caráter informativo, não sendo possível fazer a comparação de valores, devido à incompatibilidade de módulos. 
 

Responsável pela pesquisa: 

_______________________________________________________________________________ 

Nome/Cargo: Daniel Boff de Oliveira Sousa / Escriturário / CPF: 034.182.179-90 
 

20. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

20.1 O valor máximo desta licitação é de R$ 207.073,38 (Duzentos e sete mil, setenta e três reais e trinta e 

oito centavos).  

20.2 Caso haja necessidade de reajuste ao valor de mercado para os itens licitados, durante a vigência do 

Contrato, a empresa vencedora deverá previamente solicitar o mesmo, com ofício de solicitação de reajuste 

emitido pela empresa, acompanhado da comprovação da alteração de valor de mercado que poderá ser por meio 

de notas de compras atuais comparadas as do período de ocorrência da licitação, leis, etc.  
 

21. MULTAS E SANÇÕES 

21.1 Levando-se em conta o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, a 

licitante que:  

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a etapa de disputa 

ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Termo/Edital/Ata/Contrato;  

b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no 

Termo/Edital/Ata/Contrato;  

c) Não enviar amostra para análise, quando for o caso, se esta exigência estiver prevista no 

Termo/Edital/Ata/Contrato;  

d) Recusar-se ou deixar de responder diligência solicitada durante a análise da proposta ou da 

documentação de habilitação;  

e) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato; 
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f) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata/celebrar o contrato no prazo 

previsto; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal 

pelo prazo de até 06 (seis) meses. 

21.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato resultante deste Pregão, poderão ser aplicadas as seguintes 

penas:  

a) Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato;  

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;  

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo 

não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias deixar de atender totalmente à Autorização de 

Fornecimento ou à ordem de serviço;  

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo 

não aceito pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atender parcialmente à Autorização de 

Fornecimento ou à ordem de serviço.  

21.3 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para 

assinatura do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado; 

b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;  

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Prefeitura Municipal pelo 

prazo de 01 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta. 

21.4 A licitante que:  

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados;  

b) Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;  

c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta, 

salvo se mediante devida comprovação quanto à equivalência em processo administrativo adequado e 

aprovado pela autoridade competente, ou no Contrato, recusando-se ou deixando de substituí-lo no prazo 

fixado;  

d) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido no 

instrumento convocatório;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Municipalidade pelo prazo 

de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do 

Contrato ou ao valor total do empenho 

21.5 A licitante que:   

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão; 

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da União pelo prazo de até 04 

(quatro) anos.  

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade;  

Pena: impedimento de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

21.6 A licitante que:  

a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente 

ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores 

envolvidos na realização do certame;  

b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída a fase de habilitação;  

c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo 

estabelecido pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de 

lances ou obtido mediante negociação;  

d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de 

impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e 

posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à disputa da licitação;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal 

pelo prazo de 03 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total 

estimado do (s) item (ns) em disputa. 

21.7 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo:  

a) Praticando atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo;  
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Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua 

proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;  

b) Participando, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada 

anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou 

endereços, da empresa participante e da penalizada anteriormente;  

Pena: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua 

proposta ou ao valor do empenho ou Contrato;  

21.8 A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo 

administrativo:  

a) o dano causado à Administração;  

b) o caráter educativo da pena;  

c) a reincidência como maus antecedentes;  

d) a proporcionalidade.  

21.9 O licitante que cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, 

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a pena de 

impedimento de licitar e de contratar com quaisquer órgãos/entidades da Administração Municipal pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos.  

21.10 Será assegurado ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa;  

21.11 A aplicação de uma das penalidades previstas no Termo/Edital/Ata/Contrato não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras cumulativamente;  

21.12 As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o licitante 

será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas Termo/Edital/Ata/Contrato e em 

demais cominações legais;  

21.13 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre 

a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública.  
 

22. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

22.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores o mais 

alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

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

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

22.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 

execução um contrato financiado pelo organismo.  

22.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 
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e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 

23. LEI MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

23.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

23.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

23.2.1 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

23.2.2 Para efeito de aplicação das prerrogativas previstas às micro empresas e empresas de pequeno porte será 

utilizado o seguinte conceito: 

23.2.2.1 A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 

14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, e demais alterações, DEVERÁ apresentar 

juntamente com a documentação de Credenciamento: 

01 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta assinada pelo sócio 

administrador ou por procurador responsável com “PROCURAÇÃO EM ANEXO”; 

02 - Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 

Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, contados a partir da 

data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação. 
 

24. CONDIÇÕES GERAIS 

24.1 A simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do 

presente Termo/Edital/Ata/Contrato; 

24.2 Assegura-se ao Município de Palotina/PR o direito de:  

23.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);  

23.2.2 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;  

23.2.3 Alterar as condições do presente Termo/Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização; 

24.3 Reserva-se à Pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares e pertinentes; 

24.4 A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta; 
24.5 A empresa declarada vencedora do certame, após a homologação e adjudicação do processo licitatório, 

deverá assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. Caso contrário, poderá 

sofrer as sanções estabelecidas no subitem 19.1, alínea f. 

24.6 O Contratante se reserva no direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de 

verificar se os documentos exigidos são adequados e atendem às exigências contidas no Termo de 

Referência/Edital, podendo exigir a apresentação de documentação complementar, inclusive com abertura 

de prazos para a licitante apresentar o documento.   
 

Palotina/PR, 17 de Novembro de 2021. 

 

 

___________________________________ 

SR. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

Prefeito Municipal  
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 TABELA I - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE PESQUISA DE MERCADO 
 

Item Descrição Unidade Qtde 

ANTONIETTI 

E 

BORTOLUZZI 

LTDA 

BOYSOFT 

DO 

BRASIL 

LTDA 

GOVERNANCA 

BRASIL S/A 

Município 

de MCR 

Município 

de 

Piraquara 

Município 

de Guaíra 

Município 

de 

Palhoça/SC 

Município 

de Porto 

Nacional/TO 

Município de 

Pindamonhangaba/SP 

Município 

de 

Palotina 
Média Total 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E SISTEMA 

INFORMATIZADO EM FORMATO SaaS PARA GERENCIAMENTO 

ELETRÔNICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMTEMPLANDO OS 

SEGUINTES MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, OUVIDORIA, 

PROTOCOLO, PEDIDO DE E-SIC, OFÍCIO ELETRÔNICO, APLICATIVO 

MÓVEL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS, ATO OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 

CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW AVANÇADO 

DE PROCESSOS 

MENSAL 12 14.000,00 14.180,00 14.950,00 6.332,12 6.158,79 1.469,54 15.107,22 3.570,83 24.861,42 5.450,00 10.607,99 127.295,88 

2 
CONFECÇÃO DE MAPA PARA CONSULTA DE VIABILIDADE (PAGAMENTO 

ÚNICO) 
UNIDADE 1 22.000,00 22.360,00 20.700,00       

 
21.686,67 21.686,67 

3 

TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS MODULOS COM ÊNFASE 

NOS NOVOS MÓDULOS CONTRATADOS (PEDIDO DE E-SIC, OFÍCIO 

ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE 

VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE 

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW 

AVANÇADO DE PROCESSOS) (PAGAMENTO ÚNICO) 

UNIDADE 1 12.000,00 14.000,00 12.600,00 10.483,23      

 

12.270,81 12.270,81 

 

 

 

 

           
 

TOTAL 161.253,36 

 

Considerando que cada município utiliza módulos de acordo com a própria necessidade, torna-se incoerente efetuar uma comparação entre outros entes da 

federação, nem mesmo pelo nosso atual contrato, pois o novo processo possui aprimoramentos e novos módulos. Portanto, excluem-se da cesta de preços os 

orçamentos obtidos de atas e contratos de outros municípios. 
 

 

TABELA II - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS MEDIANTE ANÁLISE 
 

Item Descrição Unidade Qtde 

ANTONIETTI 

E 

BORTOLUZZI 

LTDA 

BOYSOFT 

DO 

BRASIL 

LTDA 

GOVERNANCA 

BRASIL S/A 
Média Total 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E SISTEMA INFORMATIZADO EM FORMATO SaaS PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMTEMPLANDO OS SEGUINTES MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, OUVIDORIA, PROTOCOLO, PEDIDO DE E-SIC, OFÍCIO 

ELETRÔNICO, APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW AVANÇADO DE PROCESSOS 

MENSAL 12 14.000,00 14.180,00 14.950,00 14.376,67 172.520,04 

2 CONFECÇÃO DE MAPA PARA CONSULTA DE VIABILIDADE (PAGAMENTO ÚNICO) UNIDADE 1 22.000,00 22.360,00 20.700,00 21.686,67 21.686,67 

3 

TREINAMENTO PRESENCIAL PARA TODOS OS MODULOS COM ÊNFASE NOS NOVOS MÓDULOS CONTRATADOS (PEDIDO DE E-SIC, OFÍCIO ELETRÔNICO, 

APLICATIVO MÓVEL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ATO OFICIAL, CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE, 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO E WORKFLOW AVANÇADO DE PROCESSOS) 

(PAGAMENTO ÚNICO) 

UNIDADE 1 12.000,00 14.000,00 12.600,00 12.866,67 12.866,67 

       TOTAL 207.073,38 

 


