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Nomeld Comlssão Perfiid,nante de

Abet'tura e ,'Iulgarnenta d'e

, Llcltações.

O Prefeito do Município de Capanema, Estaclo do Paranír' no Llso

rle suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1o Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presiclência da

primeira, para constituírem a Comissdo Permanente de Aberhta e

Jtúgamento d'e Llcltações, realizadas pela Secrctaria \4r-rnicipal c1e }ritranÇas,

da PreÍeitrrra Municipai cle capanemd, para o período de ol I al I 2022 a

371 1212022.

Jesndra Wtlmsen
Rosella Kriger Beeker Paganí
Luciana Zanon
Rubens Luls Rolando Souza

Art.2" A presente portaria entrará em vigor na data de Ol lOl 12022'

IicanclonessadatarevogadaaPcrtarian"!.?-fide0811212020,
Gabinete do Prefeito rlo Mr-tnicípio c1e Capanema' Estado do Paraná'

aos nove Cias do mês c1e dezernisto dc 242\'

FuS" Jolnil: l_\ f rr z n,,
Sata: ine*ffi

Prefeito MuniciPal

A\ Pedta vn.ata Pdtúol i.' Sorz l' 108a - C-211to' 85'60'tAa
"' --'- 

iinà.ta-t-ts:-1a:t - Fãt'46'3552 1122

CAPANEMA . PR

PORTARIA N" 8.021. DE 09 DE DDZEMBRO DE 2021'
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do

Colono, ao(s) 07 dia(s) do mês de julho de 2022

Assunto: Tomada de Preços

DE: Luciana Zanon
PARÂ: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorízaçào

PATA CONTRATAÇÃO DE EMPRDSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DT'

LICENCIAMENTODESOF-IWARE,PARAUSoDoPoDEItExtrCUTIVoE
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O valor máximo para o item foi definido através do menor preÇo

obtido entre os oÍÇarnentos solicitados pela Administraçáo a empresas distintas' que

seguem em anexo ao Projeto Básico

O custo total máximo estimado para esta aquisiçao é de R$

668.754,86(SeiscentoseSessentaeoitoMil,SetecentoseCinqrlientaeQuatroReatis
e Oitenta e Seis Centavos)

Respeitosamente,

AA

u,
Ludiánà Zanon

Secretária rr,r""$lfll de Administraçáo

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza,

Fone:(46)3 552- 1321
1OB0 - Centro - 85760-000
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PRoJETo sÁsIco

1. SECRETARIA INTERESSADA
l.l. Secretâria Mnnicipal de Administraçào'

2^ OBJETO
2.l.coNTRATAÇÁo DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃo DE sERvIÇos DE

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SEGUINTDS SISTEMAS: APLICAÇÀO

MoBILE, uÓput o DE ADMIssÃo, rtlóour,o DE ALMoXARIFADo, MoDULo pB ervanÁ
DEcoNsrRuçÃoEHABITE-sB,ttlÓout,ooeassrsrÊuclAsocIAL,MoDULoDEts'I-
BusINEssINTELLIGENCE,nÓpur-oDECADASTRoDELo'fDAMENTo'lró»ulopp
CARTA DE SERVIçOS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO 156, MODULO DE CONTABILIDADE

púrnce, ExEcuÇÃo TINANcEIRA, oRÇAMDNTo ANUAL (PPA, LDo, LoA) E PRDSTAÇÀo

DD coNTAs Ao rcE/PR, vróoulo DE coNTRoLE DE FRorÀs, MÓDULo DE coNTRoLE

DE ISENÇÃo DE IPTU, MóDULo DE coNTRoLE Do sIMPLI's NAcIoNAL' MoDULo DE

coNTRoLD INTERNo, MoDULo DE coNTRoLE PATRIMoNIAL, ryró»ulo pp pBcr-enaçÃo

ELETRôNIoA DE sERvIÇos DE INsTITUIÇoES FINANcEIRAs, mÓpulo »o oontcÍlro
plBTnÔNrco, ltópulo DE FIscALIzÀçÁo, nrÓoulo DE LICITAÇÃo E CoMPRAS'

MóDULo DE NorA FISoAL Br,ptRÔwrce DE sERVIÇos, nÓoulo nE oIJRAS

"úu"rco"/r*TERVENÇÃO, 
nnÓour,o DD PORTAL DA TRANSPARÊr.tcre, uóour,o oB

poRTAL DO CONTRIBUIWTB, ntÓput o DE PROCESSOS FISCAIS, trtópur'o DE PROTESTO

pr,BrnôNrco, uôour,o DE REcuRSos HUMANoS FoLHA DE PAGAMPNTo' MoDULo DD

*Jrusr*, nnóoulo seúoB E sEGURANÇA Do TRAIIALHo, uÓnulo DE

GERENCIAMENTo DE cusros, nróout,o DE TRAMITAÇÃo DE PRocESSos L

,*oto"oro, uÓour,o DE TRIBUTAÇÃo B oÍvIne ATIVA, MoDULo pB cBnatrÉRto'

MODULO DE PROCURÂDORIA, SERVIÇO DD HOSPEDAGEM DM DATA CENTER' SOLUÇÃO

DECoNTRoLEopr.npQuÊwclADEEN,I.RADaBseÍUaDDSERVIDoRESPUBLICoS
MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DO SOFTWARE PARA GESTÃO, FORNECII\{ENTO DE

EeuIPAMDNTos DE coLETÂ, suPoRTET Écwrco EsPEcIALIzADo REcuRSos HUMANoS

sJ"ont, tÉcNIco ,""Baior,lrepo coNtÁstl E FINAN.EIR. suPoRTE TÉcNIco

rRISUtÁnrO E SUPORTp rÉCNTCO OPERACIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO

MUNICIPAL E LEGISLATIVO MUNICIPAL

:. npspowsÁvpl. PELo PRoJPTo sÁsrco
l.l, Luciana Zanon.

{. JUSTIFICATIVA
,Í.l. A informatizaçáo cle moclo geral, Ó um dos instrllmcl-itos (ll.le tlollxc enorlnc (rllclcnclil

aomundoadministraLivo'AConl-rataçàoclcsoitrvareseainfot-rlaq:áo.letodaabasecledadosclo
mrlniclpiodemorloespeciliconaatllaÇáoclopoderprrblico,incljsctLtil,ellllt:tttcé1]]11(IoS
principàis me ios pelo c1ua1 a Aclministraçào aplica o princÍpio cla cficir:.citt' prc'isLo 11o rLrti;"o i3'i''

caplrt,daConstituiç.rociaRepública,qucr]áopoclcscrclissociarlo'sobr<:rnanciltt'cli:lrl(:(rr55'tr'i1
eficácia do serviço a ser prestado. 'lrata-se ci.e arlrpatal a llo\'ar vis.io dc iLclmirristratlr) ill(lLlttllto

clientc e cie Aclmir-ristr.aç:ão pÍtblica enqllanto achninistraçr.ro gerenctirl (l"igueiri:clo, 1,u.ia Vitllr:'

curso de clireito Aclmirlistrattvo 5 ecl Sáo Paulo: Malltciros Bditore s' 2001 P63)'

,{.2. Neste sentialo, a Aclmil]istraçáo municipiLl busr:i'r aprintorar caclil dia m:ris :LL':

lerramenLas operacior^ais. \isan,lo prupol' iort't tnaior s.:5Jl'dlr(i ' r-Íi' ien ii rl's \('r\r\"\

pútb1icos.

an: i1
,.r ,r-l

ffiarigot de Souza, 1OB0 - centro - 85760-000

Fone:(46)3552- 1321
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ITEM 2 - PARA USO EXCLUSIVO DO PODER LEGISLATIVO

Lote; 1-Lote0O1
tcm lCódico 

do
produto /
ls".riço

Nome do prodltto / scrviço .Juant
iclade

UrLidad
c

Preço
m ximo

Preço máximcr
total

1 53t72 APLICAÇÁO MOBILtr - PAI1A USO

EXCLUSIVO DO PODER I.]XDCU'IIVO

12,00 NlÊs 100,00 l 200,00

,2 63216 CONVERSÃO, IMPLANTAÇÀO E

TRtrINAMENTO - PARA USO

EXCLUSNO DO PODER LEGISLATIVO

1,00 UN 0,0 1 0,01

63208 CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO D

TRDINAMDNTO - PARA USO trXCLUSIVO
DO PODER EXECUTIVO

1,00 IJN 0,01 0,0 1

4 63]76 MoDULO DA ASSISTÉNCIA SOCIAL -

PARA USO EXCLUSNO DO PODDR

trXECUTIVO

12,00 MÊS 3.000,01) 36.000,o0

5 63173 MODULO DE ADMISSÃO - PARA USO

EXCLUSryO DO PODtrR DXtrCUTIVO

12,00 ivflis 3 50,00 4,2 00,00

6 63213 MÓDULO DE ALMOXARIFADO - PARA

USO trXCLUSIVO DO PODEIT

LEG]SLATIVO

12,00 MÊS 467 ,68 5.612,16

7 63171 MÓDULO DE ALMOXÁRIFADO . PARA

USO EXCLUSIVO DO PODtrR
EXtrCUTIVO

t2,oo MDS 600,o0 7.2 00,01)

8 ó3175 MODULO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

E HABITE-Str - PARA USO DXCLUSIVO

DO PODER EXECUTIVO

1 2,00 MDS 400,00 1.800,O0

9 63177 MODULO Dtr B.I, - BUSINDSS

INTELLIGENCtr - PARA USO trXCLUSIVO

DO PODtrR EXECUTIVO

12,00 MIJS 1.200,00 1.1..+0 0, O0

10 63178 MODUI,O DE CADAS'IRO DE

LOTEAMtrNTO _ PARA USO UXCLUSIVO

DO PODEIT BXECUTIVO

12,00 MDS 450,00 5.400,00

11 63179 MODULO DE CARTA DIT SEITVIÇOS B

ATIJNDIMI]NTO AO CIDADÃO 15Ó -

PARA USO DXCLUSIVO DO PODLIIi

EXECUTIVO

12,00 M[,S 1,200,00 14.400,00

t2 63181 MÓDULO DE CONTABILIDADE
PUBLICA, trXECUÇÃO FINANCEIRA,

ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) C

Prestaçáo de contas ao TCE/PR - PARA

USO trXCLUSIVO DO PODER

EXtrCUTIVO

12,00 M IIS 3.80O,00 4 5.600,00

13 632Ac) MODULO DE CONTABILIDADE
PUBLICA, EXECUÇÀO FINANCDIRÂ,

ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) C

Prestaçáo de contas ao TCE/PR - PARA

12,00 Nr Ês 736,00 8.832,00

1080 - Centro - 85760-000Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza,
Fone:(46)3552-1321
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28 63t92 MODULO DE OBRAS
PUBI,ICAS / INTtrRVtrNÇÃO - PARA USO

EXCLUSIVO DO PODDR DXI]CUTIVO

12,00 MtrS 200,00 2.400,00

29 63214 M()DULO DE PoRTAL DA
IRANSPARÊNCIA - PARI\ USO

EXCI,USIVO DO PODtrR LEGISLATIVO

12,00 MI]S 2 00,00 2.400,00

30 53 193 MODULO DE PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA - PARA USO

EXCLUSryO DO PODDR DXtrCUTIVO

12,00 M I'S I00,00 I 0.800,00

31 63194 MODULO DE PORTAL DO
CONTRIBUINTE - PARA USO

trXCLUSIVO DO PODER EXECUTIVO

12, O0 MITS 900,o0 1 0.800,00

32 53195 MODULO DE PROCESSOS FISCAIS

PARA USO !]XCLUSIVO DO PODDR
EXECUTIVO

12,00 N4JJS 500,00 5.000,00

33 63204 MODULO DE PROCURADORIA - PARA

USO EXCLUSIVO DO PODER
EXtrCUTIVO

12,00 Nli'S 2.000,00 2.1.000,00

34 63196 MODULO DE PROTESTO ELETRONICO
PARA USO EXCLUSIVO DO PODER
EXECUTIVO

12,0O MÊS 9 00.o0 1 0.800,00

35 63212 MODULO DE RI'CURSOS HI]MANOS
FOLHA DB PAGAMENTO PAIIA USO

EXCI,USIVO DO PODIJR LBGISLATIVO

12, O0 MES 3 00,00 3.600,00

36 53197 MODULO DE RECURSOS IIUMANOS
FOLI.IA DD PAGAMENTO - I'AIIA USO

BXCLUSIVO DO PODER EXI'CUTIVO

12,00 MDS 1,000,00 12.000,00

37 63198 MODULO DE IIDDESIM PAITA USO

EXCI,USIVO DO PODBR IJXECUTIVO
12,4O MÊS 500,00 ó.000,o1)

3B 63201 MODULO DE TRÁMITAÇÀO DE

PROCESSOS E PROTOCOLO . PARA

USO EXCLUSIVO DO PODER

EXECUTIVO

12,00 MOS 700,00 8.400,00

39 63202 MODULO DD TRIBUTAÇÁO E DÍVIDA
ATIVA - PARA I]SO EXCLUSIVO DO

PODER trXECUTIVO

I2,OO MÚ]S 1.000,00 12.000,00

40 53199 MODULO SAUDE E SEGURANÇA DO

TRABALHO - PARA USO EXCLUSIVO DO

PODER EXECUTIVO

12,00 MI,]S 5.811:r,89 70.150,68

+1 63205 SDRVIÇO DD IIOSPDDAGDM I'M DATA

CENI'ER , PAITA USO I'XCLUSIVO DO

PODER trX]'CUTIVO

t2,a0 Mris 3.9 00,00 ,+6.800,O0

42 63206 SOLUÇÃO DE CONTROLD DE

FRtrQUENCIA DE trNTRADA E SAÍDA DE

SERVIDORES públicos m unicipais, com

fornecimento do software para gestáo,

fornecimento de equipâmentos de coleta -

12, OO MI.]S 6.500,00 7 8.000,00

1080 - Centro - 85760-000Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza,

Fone:(46)3552- 1321
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o.EsPEcIrIcAÇóBs rÉcNtcas
6.l.Os programas deverào conter todos os itens da Especificaçáo do Objeto e ter no mínimo

as funcionalidades e cumprir os graus de integraçáo e compatibilidade a seguir descritos:

6.2.Especlflcaçôes têcnlcas obrlgatórlas
6.2.1. Permitir parametrizar o controle de validade cle senha dos operadores,

quando a expiraçào ocorrer o usuário deve ser avisado no momento de login para clefinir utla
nova senha;

6.2.2. Possibilitar cadastramento de multi endereços no cadastro de pessoas

hsicas e juridicas;
6,2,3, Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro ÍLnico de pessoas,

compartilhado com todos os módulos;

{}0$009

6.2.1. As iníormaçóes relativas à transparência municipal, deveráo estar

disponíveis no portal cle transparência de forma automática sem utilizaçáo de cargas ou rotinas;
6.2.5. O sistema deve gerar e emitiÍ relatórios de todos os módulos, com opçáo

de salvamento e exportação para os formatos TXT, XLS, CSV, HTML e PDF;

6.2.6. Possibilidade de enviar os relatôrios gerados pelo sistema via e-mail pat'a

um ou vários destinatários buscando através do cadastro cle pessoas, náo sendo necessário

salvar e anexar para envio;
6.2.7. Conter em forma de relatÓrio os logs de operaçáo, onde contenha no

mÍnimo os filtros por operador e intervalo de datas, somente de entras e saidas dos sistemas,

com possibilidade de obter o relatório de forma detalhada ou náo de as operaçoes, sendo elas:

6,2.7.t. Data e hora da ocorrência;
6,2.1.2. Login e nome do oPerador;
6.2.1.3. Endereço de IP;

6.2.1,4, Açáo (inclusáo,alterâçáo, deleçáo);
6.2.7.5. Objeto/Tela envolvida na aÇáo;

6.2.7.6. lnformaçÓes da Operaçáo realizada: na inclusáo todâs as

informaçóes do registro incluÍdo, na alteraçáo os dados do registro ar-rtes da alteraçáo e os novos

dados após a alteraçáo, na exclusáo os dados do registro excluÍdo;
6.2.1,7, Configuraçáo de marca d'água através do upload de imagem, ondc

todos os relatórios iráo consumir esta imagem cadastrada;
6.2.s,TeladealertadevencimentoeexecuÇáodoscontratosaoseiogarno

sistema, onde o Administrador possa escolher o perÍodo de vencimento e quais operadores teráo

âcesso ao alerta,
6.2.8.1. Na tela do alerta, poaler acessar a tela dos contratos relacionados'

6.3.Apltcaçáo Mobile
6.3.1. A aplicaçáo deve permitir integraçáo com o módulo contábil, consumindo

suas configurações cle assinatura previâmente cadastradas;
6.3.2, A aplicação deve permitir a integraçáo rle

aplicativo com o mesmo login e senha do sistema integrado;
6.3,3, Permitir assinal e visuaLizar os docunentos peÍtencentes ao oPerador

responsáve1;
6,3.4. Côntrolar fases d.e assinaturas coníiguradas previamente pelo módttlo

contábil;
6'3.5. A assinatura deve ser visualizada no sistema integlado ao Aplicâtivo;

6.3.6.PermitiraassinaturadeumoumaisdocumentosdeformaSimultânea;
6.3.7. Estar d.isponivel para as plataformas IOS e Android

6.4. Módulo de Admissáo

Avenida Governador Pedro Viríato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

acesso, sendo posslvel acessar o

Fone:(46)3552-1321
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envolvido na transferência até o seu recebimento no almoxarifado de destino, responsável pela

entrega, responsável pelo recebimento;
6.5,8. Deverá ser possÍvel realizar reserva de entradas de produtos, que seráo de

uso exclusivo de determinadas secretarias/departamentos;
6.s.9. Permitir controle e gerenciamento de lotes dos produtos e datas de Validaclc,

o sistema deverá também realizar avisos sistemáticos com relaçáo aos itens que estáo próximos

ao vencimento;
6,5.t0. possuir gerenciamento automático nas saíclas âtÍavés de reqr-risiçÕes a"

almoxarifado anulando as quantidades que náo possui estoque e sugerindo as quantidacles

disponiveis em estoque;
6.5.11. Possibilitar integraçáo com o sistema de compra parâ realizaçào de entrada

de materiais, através das ordens de compra;
6.5,12. Possibilitar integraÇáo com o sistema de contabilidade,

entrada, através da liquidaçáo apÓs o lançamento da Nota fiscal;

6.5.13. Possibilitar integraçáo com o sistema de contabilidade,
entrada, através da Entrada quantitativa antes da liquidaçào;

6,5.14. Possibilitar integraçào com o sistemâ de compra para

de materiais através dos estornos de requisiçáo de compra;
6.5.15. Possibilitar integraçáo com o sistema de compra para

de materiais através dos estornos de ordens de compra;
6.5.16.Possibilitarintegraçáocomosistemadecontabilidade,pararealizaçáode

saída, através dos estornos da liquidaçáo;
6.5.17. Permitir realizar requisiçóes/ pedidos de materiais a partir de estoqlies

consultáveis, ao responsáve1 do almoxarifado;
6.5.18. Manter controle efetivo sobre as

permitindo atendimento parcial de requisiçÕes;

requisiçóes/pedidos de materiais,

6,5,19. PossuiÍ rotina para visualizaçáo das reqnisições

6,5,20. Permitir gerenciamento integrado dos estoques

diversos almoxarifados;
6,5.21, Possibilitar restriÇào de acesso dos usuários aos Centros de Custos;

6.5.22. Possibilitar gerenciamento d.a necessidade de reposiçáo de materiais de

acordo com os pâÍâmetros de ponto de pedido e consumo médio;

6.5.23. Utilizar centros de custo (secretarias/ departamentos) na distribuiçáo de

produtos, através das requisições/ pedidos de mateliais e/ou saÍdas de materiais para controle

do consumo;
6,5,24,GerenciaradistribuiçáodosprodutoscomrotinaquepossibiliteaSeparaçào

dos produtos para envio aos solicitantes;
6.5.25' Possuir rotina de inventário, que realize bloqueios das movimentaÇÕes

enquanto o inventário estiver sendo realizado;
6,5.26, Possuir gerenciamento de produtos poÍ localizaçáo e o endercço onde o

material está estocado, possibilitando que a localizaçÓes sejam deÍinidos pela cnticlade.

Disponibilizando consultas das localizaçóes dos produtos, contendo endereço de armazenagem

e vencimento dos itens:
6,5,21, Possibilitar bloqueio de endereços;

6.s.28. possibilitar o consultar o status das movimentaçÓes de entrada/saida

geradas, quando utilizado coletor de dados;
6.5.29.PermitiragerâçáodeguiacegaparaconferênciadosmateriaisSolicita.losl
6,5.30. Possibilitar a emissáo de relâtÓrios de entradas e saiclas de materiais por

produto, nota fiscal e setor;

para realizaçào de

para realizaçào cle

realizaçáo de saÍdas

realizaçáo de saidas

em aberto;
de materiais existentes nos

Àvenida Governador pedro viriato parigot de souza, 1080 - centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321
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6.6.11. Emissão de alvarás de construçào com cadastro de profissionais, alvarás de

obras para imóveis urbanos e rurais e habite-se com atualizaÇâo simultânea no cadastro

imobiliário;
6.6.12, Permitir à administraçáo municipal configurar os tipos dc obras dc

utilizaçáo para cadastro e impressáo do alvará e suas correlaçôes ao tipo de obra r-rtiLizada para

o INSS;
6.6.13, cadastro dos alvarás/obras controlando se o alvará é do tipo normal,

regularizaçáo ou parcial;
6.6.14. Possibilitar a personalizaçáo de modelos de documentos para cmissão dc

alvarás rural, urbano e área livre com layouts configuráveis pela própria administraçáo

municipal, permitindo inserçáo de imagens e coníiguraçáo de texto com campos de mesclarem

dos dados informados em tela;
6.6.15. Deve permitir a personalizaÇáo e emissáo de documento próprio para alvará

de obras e habite-se;
6.6,16, IntegraÇáo com Sistema de Tramitaçáo de Protocolos, para vinculaçáo c1o

processo de origem;
6.6,11, Emissáo de relatórios de documentos expedidos, podendo filtrar por tipo de

imóvel, por período de expediçáo, por validade, por tipo de documento e por agrupamento de

responsável da obra, bairro ou loteamento;
6.6.18. Geraçáo de informações para o sistema do INSS, sem a necessidade clc

redigitaçáo, permitindo selecionar o tipo de movimento se é com obras ott sem obras, bem corno

a competência desejada;
6.6,19. Permitir correlação entre tabela de características de edificaçáo do móclulo

Tributário e Divida Ativa com nomenclatura própria da secretaria de Planejamento e Urbanisnro,

de tal forma que viabilize a integraçáo de dados entre os módulos,

6.7. Módulo da Assistêncla Soclal
6.1,1, Permitir a inclusáo de técnicos e equipes de atendimentos;
6.1.2. Permitir inclusáo e parametrizaçáo de programas e serviços disponibilizados pelcr

CRAS, CREAS e outras entidades;
6,7,3. Possibilitar inclusáo de grupos de usuários com suas permissóes de acesso;

6,1,4, Inclusáo de usuários, parametrizando por grupo, permitindo assim o controle de

acesso de cada usuário aos módulos permitidos ao mesmo;

6.7.5. Identificaçáo dos usuários do sistema através de registro biométrico (digital);

6.1.6. Permitir a inclusáo e manutençáo do cadastro de mllnícipes, inclusive a captura

de foto dos mesmos no momento do cadastro;
6,l.l,PermitirinclusáodeimpressãodigitaldosmunÍcipesparaposterioridentificaçáo

dos usuários da assistência social;
6.1.8, Permitir a inclusáo e manutenÇáo rle famílias, bem como seus irltegrantes' dados

de renda e moradia;
6.T.g,Importaldadosdasfamiliasatravésdoarquivomagnéticocontendoosdadosdas

familias cadastradas no CADUNICO, permitindo a inclusào de novas familias e a atualização

cadastral das já existentes;
6.T.l0.PermitirainclusáoemanutenÇáodedomicílios,bemcomoasCaracterísticase

condiçoes fisicas e de saneamento das residências, informaçÔes cle endereço e ainda permitir a

integraçáo com o cadastro tÍibutário do município;
6.7.1t. possibilitar o controle de frequência das famílias/ integrantes nos serviços de

convivência disponibilizados pelo CRAS/CREAS e ainda atividades e cursos realizados por eles;
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6.7.3',t,

ou abandono.

6.8, Módulo de
6.8.1.

6,8,2,

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

termômetros (gauges);
6.{1.7.

6.8,19.

6.tt.9.

6.8.10.

6.8.1l.

6.8.12.

6.8. l].

Permitir o lançamento de abordagem social de pessoas em situaçào de rlla

B.I. - Buslness Intelligence
Conexáo em diversas fontes de dados;
Definiçóes de métricas e dimensões por cubo;
Possibilidade de inclusào de colunas calculadas;
Agendamento das cargas dos cubos (automatizado);

Possibilidade de carga dos cubos a qualquer momento (manual);

Criaçào de Dashboards com inclusáo de gráficos, velocimetros c

Criaçáo de planilhas de forma dinâmica (formataçáo em linhas e colunas);

Gerador de Relatórios;
Emissáo de disparos/ alertas automatizados;
Acesso totalmente web;
Controle de acesso de usuários por grupo / individual;
Vinculaçáo de objetos gráficos à uma planilha correspondente;
Possibilidade de análises ABC.

6.9. Módulo de Cadastro de Loteamento
6.9.1. Deve permitir o cadastro de loteamentos informando os campos nÍtmrr.l

do Ioteamento, dados do requerente, nome do loteamento, número do protocolo, Irúmero da

inscriçáo do imóvel, denominaçáo do imóvel, Iote, quadra, matrícula, área total, logradouro e

número, complemento, cep, bairro, zoneâmento, proprietários, cota participaçào'

engenheiro/ arquiteto responsável, número CRDA/CAU, número de quadras, númelo de lotes,

área total dos lotes, área de uso institucional, área de ruas, largura do passeio público, largura

das vias, tipo de luminárias, espécie de árvores plantadas, número de lotatóIia, número de

nascentes, número de trâvessias elevadas, possui área de mato, possui área encharcadas, possui

via paisagÍstica, área de fundo de vale, áreas de servidáo da copel, áreas de servidáo da sanepar,

áreas de reserva legal, áreas de margens de rodovias;
6,9,2, Deve permitir personalizar, emitir e gravar documentos como anuéncias

prévias, alvará de parcelamento de solo, certificado de conclusáo de obra entre olitros. Para

personalizar estes documentos seráo necessárias todas as informaçóes contidas nos cadastros

de loteamentos, imóveis, protocolo e contribuintes;
6,9,3. Deve gerar relatórios diversos como número de loteamentos, por dâta de

expediçáo, por data de conclusáo de obra, por proprietários. Também possibilitar consultas eut

telas.

6.10. Módulo de Carta de Servlços e Atendlmento ao Cidadáo 156

6.10.1. lnterface web para disponibilizaçáo da carta de seruiços públicos oferecido

pela entidade;
6,10.2, In§truçáo para autoatendimento por serviço;

6'10'3.Aberturaeacompanhamentodesolicitaçõespeloportaldeatendimento;
6.10.4. Ouvidoria, abertura de solicitações no processo normal oLt processo

confidencial;
6.10.5. Solicitaçáototalmenteon-line;
6.l0.6.Personalizaçàodeíconesedescriçõesdosserviçosdisponibilizadospara

solicitaçáo por paÍte do cidadão;
6.10,7, Possibilitar inserçáo de anexos;

6.10.8. Possibilitar de consulta da solicitaçáo;
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6,11,12, A exportaçáo de arquivos do Ieiaute do SIM-AM deverá estar separada em

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

gerados;
6.ll.ll. Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais sistcmz\s,

atcndendo os requisitos previstos no leiautc do SIM-ÂM;
Cadastro de responsável por Módulo do SIM-AM com data inicial e baixa;

Cadastro de órgáo oficial de publicaçáo com data inicial e baixa;
Cadastro de fonte de recursos com os seguintes requisitos: Fonte padrào

e permitir cadastrar o cronograma de Desembolso mês a mês informando o percentual
correspondente a cada mês;

6,11.t7, Fonte padráo;
6.11.18. Permitir câdâstrar o Cronograma de Desemboiso mês a mês informando

o percentual correspondente a cada mês;
6.11. t9. Rotina automatizada para informar o ResLLltado l"inatrceiro para ca(li1

fonte de recurso nos seguintes campos; Saldo, Passivo financeiro e Resultado financeiro, na
abertura do exercício não sendo necessário a digitaÇáo dele:

6.11.19.1. Origem;
6,11,19,2, Aplicaçáo de Recurso;
6.11.19.3. Desdobramento;
6,11,19.4. Detalhamento;
6.1L19.5. Nome da fonte de recurso.
6,11,20. Permitir informar quais fontes de recurso possa ser movimentada com

retençáo;
Permitir informar a data inicial da nova fonte de recurso cadastrada;
Deverá proibir o cadastro de uma fonte de recurso onde a combinaçáo

(Fonte padráo, origem, Aplicaçáo de Recurso, Desdobramento e I)etalhamento) náo esteia

prevista nas combinações possíveis determinadas pelos SIM-AM;
Cadastro único de pessoas, integrado com os dcmais sistemas,

6.11.1{.

6.11.15.

6.11.16.

6.11.21.

6.1.21,,

6.1 I.23.

atendendo todos os requisitos previstos no leiaute do SIM-AM;
6.11.24, Emissào de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao

orçamento e balanço anual na periodicidade desejada - mensal, anual ou entre meses quaisquer,

nos casos em que o relatório torne esta opçào possível, indicando o primeiro e Írltimo;
6.1 t.25. Todos os relatórios clevem ter a opção cle ser emitidos consolidados com

as enticla<les de um rncsn.ro banco de darlos;
6.t1.26. Permitir o cadastrô das notas explicativasl
6.11,27. Cadastro das audiências públicas, onde é possivel anexar 

'locllmentos
em diversos formatos e clisponibilizar- no portal da transparência de rnodo automático,

concomitânte a gravaÇáo dele;
6.ll.28.Elaboraçáoecontroledoplanoplurianual,comvinculaçáoentreo

orçâmento e PPA;
6,11,29. Elaboraçáo e controle do plano plurianual, com vinctllaçáo entre o

orÇamento e PPA;
6.11.30. Cadastro de programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o

uso de vários indicadores por programa, onde sáo informados scparadamente - em campos

distintos - o nome do indicador e sua unidade cle medida, o valor de medida atual, a meta a ser

alcançada e a mediçáo real;
6.ll.ll. ca6astro de âÇoes com objetivos, aplicaçáo cle recursos anuais, pfoduto

e unidade de medida com seu valor atual, e âcompanhamento anual da metaÍlsica alcançada e

valor realizado;
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6.11.56. Controle orçamentário da despesa através de liberaçáo mcnsal, onde

pode ser configurado grupos de liberaçáo por Órgáo, unidade, funÇão, subÍunÇáo, programa,

projeto/ atividade, fonte de recurso e natureza de despesa, sendo possível informar percentlLâl

de Iiberaçào para cada mês;
6.11.57. Controlar na execuÇào orÇamentária os núlneros de liberaçóes criados,

náo permitindo a execuçáo sem a devida liberaçáo informada;
6.11.58. Emissáo do demonstrativo do orçamento criança por Órgào e unidade,

fonte de recurso, funçáo e subfunçáo e proj eto / atividade;
6.1.s9. Cadastro de tipos de documentos, configurando a exigibilidade cle cada

um para as diversas fases da despesa, podendo em caso de o fornecedor náo possuir os

certificados de regularidade, ignorar, emitir aviso ou impedir:
6.11.59.1. A apuração da licitaçáo;
6.11.59.2. HomologaÇáodalicitaçáo;
6.11.59.3, Estabelecimentodocontrato;
6,11.59.4. Requisiçào de comPra;
6.11.59.5. Requisiçáo de emPenho;
6.11.59.6, Empenho;
6,11.59.1. Liquidaçáo;
6,11.59.8. Previsáo de Pagamento;
6.11,59.9. Pagamento.

6.11.60. Os documentos emiticlos pelo sistema, como Empenho, Liquidação e ordem

de Pagamento, devem permitir a impressáo de assinatura scaneada do responsável;

6.ll.6l'Configulaçáodeassinaturasporformulário(NotadeEmpenho,Notade
Liquidaçáo, Nota de Pagamento etc.);

6.11.62. Paramet rizaçao d.e assinaturâs por unidade orçamentária, nas notas de

empenho, liquidaçáo, pagamentos e setrs respectivos estornos;
6,11.63. Parametrrzaçào de ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para

vinculaçáo automática na geraçáo do empenho, permitindo aiteraÇào quando necessário;

6,11.64. Editor de documentos que permite criar documentos com texto padrào'

mesclando as informações que corresponde ao processo através de Tags;

6.ll.65.Cadastroúnicodefornecedores,integradocomcadastroúnicodepeSSoaS,
compartilhado com contabilidade, licitaçáo e compras, Tributaçáo, protocolo, patrimônio e

frotas;
6.11.66, controle de vencimento dos documentos/ certi.lões dos fornecedores;

6.ll.6T.Cadastrodeocorrênciasporfornecedorescomcontrolederestriçào;
6'll.68.AtenderoplanodecontaseosrelatÓriosplevistosnaI,ORTARIAMPSN"509,

DE 12 Dtr DEZEMBRO DE 2013 no âmbito do RPPS;

6'll.69.ContâbilizaÇáoautonratizadadoslançamentoscontábeisdeaberturae
encerramento do exercicio;

6.11.?0. Movimentâçáo mensal com lançamentos integrados e "on-line";

6.ll.7l.GelaçáodoSIanÇamentoscontábeiseemissáodobalancetecontábilerazác)
para o plano de contas único insiituído pelo TCE - PR bem como pelas Instruções Técnicas'

conforme eventos definidos pelo SIM-AM do TCD-PR;

6,11.12, O Balancete contábil deve permitir ser gerado de lorma consolidacla;

6.ll'73. Contabilizaçáo automatizada dos atos potenciais passivos através da

configuraçáo contábil nos contratos;
6.11.?4.Contabilizaçáod'ebaixadosaldocontábildosContratospelofimdevigêrlcia

de forma automática;
6.ll T5 Cadastro e contabilizaÇáo do contrato cle rateio de participaçáo em consócios;

6.11.76. Permitir o cadastro do Cronograma de Desembolso;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de SoLrza, 1080 - Cenlro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321

i)í$



crUffi8flr?'|-pn i'o6Pter

6.11.99. InformaÇáo dos documentos fiscais nas liquidaçóes com critica obrigando o

total dos documentos fiscais a ser o mesmo clo valor da liquidaçáo, impedindo o progresso do

processo;
6.ll.l00.OpÇáo de anexar o documento fiscal na liquidaçáo, identificar a chave de

acesso ou o Iink de acesso ao documento;
6.1l.l0l. Informaçáo dos quantitativos por liquidaçáo, com possibilidade de integraçào

com movimento do almoxarifado;
6.l l.l02.lncorporaçáo de bens e outros ativos integrados à liquidaçâo;
6.ll.l03.Previsáo das retenções na liquidação com efetivaçáo e controle dc saido nos

pâgamentos;
6.t 1.104,Informaçáo das iniciativas do PPA no empenho e liquidaçáo para controle das

metas previstas e realizadas;
6.ll.l05.Emitir em um mesmo arquivo as notas do processo da despesa envolvida de

um determinado empenho;
6.11,106. Acompanhamento do empenho através da tcla indicando os n.Iovimentos

realizados (liquidação, pagamentos, estornos);
6.11,107. Permitir a inclusáo de anexos nos processos de empenho, litluidaçáo e

pagamento;
6.11.108. Permitir busca das liquidaçóes de diárias com ausência de anexo na lei/ato

de concessáo;
6. .t09. Relaçáo da despesa liquida liquidada que demonstra em ordem sequencial de

data todos os lançamentos de empenho, estorno de empenho e reversáo do empenho

orÇâmentária e de restos a pagar em determinado período. O relatório possui filtros que permitem
a consulta lÍquida da despesa sem a obrigatoriedade de informar o perÍodo;

6,11.I0, Pagamento automatizado de todas as previsões orçamentárias selecionadas

em um determinado perÍodo;
6.ll,l1l.Lançamentos bancário e consignaçáo a partir dos pagamentos, integrando as

retenÇões e movimentaçào bancária;
6.1l.I12. Qualquer lançamento pode aceitar estornos parciais ou totais, com reversào

automática dos saldos;
6.11.113. Cadastro das contas bancárias de entidade permitindo:

6,ll.ll3.l. Registro de mais de ttma fonte de recurso para a mesma conta

bancária;
6,11,113.2. Vinculaçáo contábil por fonte de recurso;
6.11.113.3. Anexo do extrato bancário;
6.tl.ll3'4. Consulta em tela de todos os movimentos ligados a uma

determinada conta bancária;
6.1l.l14. Processamento automatizado do extrato eletrÔnico, gerando através do

arquivo lançamentos de aplicaçáor resgâte e rendimento de poupança;

6.t 1.115. PreparaÇáo do arquivo de remessa de pagarnentos aos bancos a partir clc

previsào de pagamento, nos leiautes CNAB24O e OBN, com baixa automática a partir do arquivo

de retorno do banco;
6.1l l16. Relatório de conferência da remessa/retorno bancária identilicando os

pagamentos efetivados e/ou rejeitados;
6.ll,l17. Cadastro das transferências entre conta bancáriâs com emissào da nota de

transferência e da nota de estorno de transferência;
6.1l.l18. cômpensaçáo automatizada âtrâvés da seleçáo de vários movimentos e

estornos de movimentos no período informado;
6.1l.l19.ConciliaÇáo automatizada de

compensados;
todos os rnovirnentos/estornos naio
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6.11.133. Conter no Demonstrativo de Aplicaçáo de Adiantamentô as inlormaçÔcs

comprobatórias informadas pelo Tomador do Recurso;
6.11.134, O Demonstrativo deverá conter câmpos para assinatura do Ordenador

da Despesa e o Responsável pelo Adiantamento;
6.11.135.O Demonstrativo pode ser configurado pelo sistema para se adequar a

realidade da enlidade;
6.ll.lJ6. Controle dos convênios federais contendo as seguintes funcionalidades:

6.11.136,1, Permitir cadastrar os convênios federais e seus respectivos

aditivos com opçáo de anexar documentos;
6.11.136.2. Cadastro do plano de trabalho, contendo as metas,

etapas/fase, cronograma de desembolso e plano de aplicação;
6.11.136.3' Cadastro do responsável pelo convênio federal;

6.11.136.4. Cadastro da situaçáo do convênio federal, com opÇão de

cadastros de tipos de situaçáo conforme necessidade da entidade;
6.11.136'5. Câdastro histórico da data Iimite para prestaÇáo de contas

com a possibilidade de informar se a prestaçáo de contas foi aprovada ou nâo e informações para

descriçáo do fato ocorrido;
6.11.136.6. Permitir visualizar em tela as inÍormaçÕes cle aditivos, conta

bancária, saldo bancário, licitações, contratos, receitas, contrapaÍtida e despesas, de um

determinado convênio, onde para cada consulta, seja possivel carregar o movimento origem de

modo automático;
6.ll.l16.?. trmissáo clo resumo financeiro, contendo as informaçÕes dc

Entradas e SaÍdas de r-ecursos, rendimentos de aplicaçóes financeiras, despesas de rr:stitllições,

quadro de valor previsto x realizado e valor cla devoluçáo do saldo remanescente bascaclo no

percentual informado no cadastro do convênio;
6.11,t36.8. trmissáo do extrato do convênio federal com as informaçôes:

do cadastro d.o convênio; d.o plano cle trabalho com as etapas e íases; do cronogrâma de

d.esembolso; do plano de aplicaçáo por etapa/fase e consolidado; das contas bancárias do

convênio; dos responsáveis; r1a situaçáo do convênio; da data limite para prestaçáo de contas;

das licitações e contratos vinculados ao convênio; da execuçáo da receita por exercicio c

consolidacla por tipo de receita; dos depÓsitos de contrapartida; da execuçào da despesa por

exercÍcio e tipo de custeio contendo as informaÇões consolidadas por elemento da despesa e tipo

de custeio; e saldos bancários por exercício/mês e sendo possivel cscolher quais desszts

informaçóes será emitida no extrato;
6'11.136.9. Validar periodo de vigência do Convênio, com as opçocs de "Nào

validar',, ,,Avisar" OU "Recusar", e confOrme o parâmetro selecionado controlaÍ a Sua execUçáo até

seu empenhamento;
6.ll.lJ7. Controle clas SubvenÇões Sociais contendo as seguintes

funcionalidades:
6.t t. t-t7.1. Cadastro de beneficiárias e certidâo de regularidade com data de

validade e chave de eitLtenticidadel
6.11.1J7.2. Cadastro do instrumento de transferência da subvençáo social

(contrato, acordo ou termo), aditivos, cronogramâ de desembolso, origem da despesa/fonte'

devoluçáo de saldo, etapa/fase, partÍcipe, Iegislaçáo, outras receitâs, plano de aplicaçào'

prestaçáo de contas, saldo bancário e anexos;
6.1 1.1.t7.3. Listagem dos instrumentos de transferôncia;
6.11.137.4.Cad'astrodaprestaçáodecontas,devolllçáoclesalclo,sal.lo

bancário, outras receitas, consulta empenhos, conta bancária, relatóriÔs, feCllalnento, e

exportaçáo das transferências por parte das entidades beneficiárias via web;
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patrimônio e somente atualizado os dados inerentes ao sistema de Frotas, náo permitindo

alteraçáo dos dados originais do Sistema de Patrimônio;
6.12,2. Os valores de aquisiçào, depreciaçáo e baixa nào podem ser digitados no

sistema de controle de frotas, mas devem ser consultados por este sistema;

6.12.3, Os veÍculos devem ser classificados por espécie/ marca/ modelo

(previamenie cadastrados) ;

6.12.4. Deve haver um cadastro de categoria de habilitaçáo mínima para LttilizaÇào

do veículo;
6.12,5, Cadastro de motoristas integrado ao cadastro de pessoas e servidores. E o

motorista deve estar mesmo cadastro de pessoas da contabilidade, com sua matrícula do RH e

náo deve haver duplicidade de cadastro;
6.12,6. Cadastro de habilitaçáo dos motoristas com controles de vencimento;

6.12,1, Controle de pontuaçáo de infraçáo. Cadastro das pontuaÇoes/ situaÇáo da

CNH atualizadas com as informações disponibilizadas pelo DETItAN, com a pontuaçáo confericla

de acordo com o tipo de infraçâo;
6.12.8. Cadastro de Cursos adicionais e vinculaçào com os motoristas, deve

permitir a visualização no cadastro do motorista informando o tipo e data de validaclc do curso;

6.12,9, Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de contabilidade,

devendo no sistema de controle de frotas, vincular com a atividade permitida (abastecimento,

Iavagem, manutençáo etc.);
6.12.10. Cadastro de acessórios nos veículos, integrado com o cadastro de produtos

do sistema de licitações e comprâs;
6.tz.tt. Individualizaçáo dos acessórios por veÍculo, atribuindo ttm código para

cada peça, permitindo seu rastreamento;
6.12.12, Permitir a visualizaçáo do acessÓrio no cadastro de veiculo;

6,12,13, Controle da validacle de cada acessório, indicando sua troca, reparo ou

recarga;
6.12.14, Controledeabastecimento:

6.12.14,1. Pode ser externo, em postos contratados por licitaçáo ou eventual,

ou interno, na bomba do MunicÍpio;
6.12,14.2, O combustÍvel é um prociuto cadastrado no sistema de licitaçoes c

compras;
6.12.14.3. Quando o abâstecimento se dá por licitaçáo, devc proprorcionar o

controle de saldos, impedindo o âbastecimento fora clos limites;
6.12,14,4, As licitações de combustíveis sáo grâvadas apenas no sistema clc

Iicitações e compras e devem apenas ser. consultadas pala visualizaÇáo do saldo, no sistema de

frotas;
6.12.14.5. Deve indicar as médias de consumo e preÇos unitários de

abastecimento por veÍculo;
6,12.15. câdastro de manutenÇáo com agendamento dos serviços e lançamento das

ordens serviço, informando produtos ou serviços realizados, contendo a importaçáo c1o XML clas

notas para registÍo;
6,12,16. Controles de utilizaçáo de veÍculo por:

6,12.16.1, Motorista;
6.12.16.2, Destino;
6.12'16.J. PerÍodo;
6,12,'16.4. Controledehodômetro/horimetro;
ó.12.16.5. Cadastro de infraçÕes/ multas;
6.12.16.6. Ocorrênciasdiversas;
6.12,16.1. AgendamentoPrévio;
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6.13.3.t. Possuir cadastro socioeconômico familiar, indicando, pelo menos,

se o imóvel está no nome do proprietário, reside no imóvel desde quando, se possui outro imóvel,
se é casa de meio lote, se recebe beneficio social, se possui filho em entidade ou programa social,

se possui outro tipo de rendimento ou ajuda financeira, se membro da famÍlia matriculado em

colégio ou faculdade particular;
6.13.3.2. Permitir a administraçáo municipal o acompanhamento das fases

de análise para aprovaÇáo ou rejeiçáo do pedido de isençáo, informando se ocorreu a visita, pot-

quem foi recebido, nome de quem íez a visita, descrever a aparência do imóvel, e nÍtmero dc

cômodos;
6.13.3.3. Possibilidade de anexar tantos documentos ou imagens à

solicitaçào de isenÇáo quantos sejam necessários, nomeando cadc anexo com uma descricàu
informada pelo operador;

6.13,3,4. PeÍmitiÍ o cadastro de todos os residentes do imóvel, em câmpo
próprio para esse Íim, indicando a classificaçáo do parentesco, a ocupaçáo e a renda mensal dc

cada um;
6,13.3,5, Disponibilizar o cadastro das despesas familiares, corn campos

individualizados para as despesas básicas, como energia, água, medicamentos, IPTU, lransporte,
alimentaçáo, prestaçóes, asfalto, plano cle saúde, internet, complltâdor, e que, âo Íinal, inforrrtc:

a soma total dessas destes campos;
6.13.4. Deve possuir tela de gerenciamento de solicitações gravadas, com

operadores de consulta como: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Nào Contén,
Contido em, Náo contido em, Inicia com, Termina com e EntÍe; bem como permitir exibir ou

ocultar o seletor de colunas, permitir também a ordenaçáo das colunas disponíveis na consulta,
incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma coluna ao mesmo tempo para ordenar os dados

nos formatos ascendente (do menor para o maior) e descendente (do maior para o menor),

selecionar a quantidade de itens que podem ser exibidos por página e gerar os dados filtrados

em tela, podendo gerar planilha Excel;
6.13.s, Permitir à administraçâo municipal cadastrar os beneficios sociais que

seráo vinculados, posteriormente, aos câdastros de solicitações de isençào;
6.13,6. Permitir a administraçáo murricipal cadastrar as ocupaÇÓes quc scràL-'

posteriormente vinculadas aos cadastros de solicitaçóes de isençào;

6.13.7. Impressáo da ficha de solícitaçáo com os campos do cadastro da solicitaçiro

para assinalura do proprietário:
6.13.8. Impressáo da notificâçáo de conclusáo ao Iinal da análise cla solicitaçáo dc:

isençao, com no minimo os tipos: Deferimento total e parcial, Indeferimento total e parcial,

contendo o motivo do indeferimento entre outras relativas a solicitaçáo e indeferimento;
6.13.9. Disponibilizar relatório no formato pdf e csv de i§cntos por bairros

contenclo os campos nome r1o bairro, número de imÔveis no bairro, nÍrmcro de pedidos de

isençáo, número de pedidos deferidos, nilmero de pedidos indeferidos, nÍrrnero cle pediclos

automáticos, nÍrmero de deferimentos parciais, nÍrmero de indeferimentos parciais, nÍrmero cle

deferimentos de imposto;
6.13.t0. Gerar relatÓrio no formâto pdí e csv de isentos pol setor, número do setor,

número de imóveis no bairro, número de pedidos de isençáo, nitmero de pedidos deferidos,

número de pedidos indefericlos, número de deferimentos parciais, núrrtero de indcferimentos
parciais;

6,13.11. Possibilidade de favoritas e gerenciar opçóes Íâvoritas;
6.13.12, Deve permitir alterar e excluir solicitações caclastradas;

6,t3.13. Deve possibilitar filtrar pesquisa de isençÕes pelo nome clo reqLlelcnte.

6.14. Módulo de Controle do Simples Naclonal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321

sfil.ít;tz



Municíoio de
Capaneina - PR i

$$?íi;10

6.15.6. Permitir instaurar vários procedimentos de modo automático;
6,15.7. Câdastro de atividades do controle interno (procedimentos) com as

seguintes características:
6,15,7,1, Descriçáodasatividades;
6.15.1.2. Aplicaçáo de questionários de avaliaçã.o;

6.15.?.3. Controle do local {secretaria) de aplicaçào e periodicidade de

avaliação;
6.15.7.4. Anexosde comprovantes/iustificativas;
6.15.?.5. Consulta das pendências: atividades em andamento, questionários

em aberto;
6.15.7.6. Registro de todas as mensagens trocadas entre os membros do

Controle Interno e os responsáveis nos locais, na própria tela clo procedimento instaurado pelo

Controle Interno;
6,15,7.7, Registo do relatório conciusivo referente ao retorno do questionário

vinculado ao procedimento instaurado;
6.15.7.8. Status referente ao procedimento instaurado;
6.15.7.9. Possibilidade cle imprimir o questionário do procedimento

instaurado;
6.15.8. Relatóriosgerenciais:

6.15.8.1. Relaçáo das atividades executadas;
6.15.8,2. trstatisticas dos questionários e procedimentos instaurados

contendo informaçóes gráficas.

6.16. Módulo de Controle Patrimonial
6.16. r. Cadastro de bens da instituiçáo com câmpos para idcntificâÇáo do nome,

plaqueta, detalhamento, natureza, utilizaçáo, categoria, tipo de propriedade, data de aquisiçâo,

descriçáo do bem, data de incorporaçáo, data de desincorporaçáo, valor, número do empenho,

número de série, vida útil estimada, data de término de garantia, nÍtrnelo da nota fiscal, inscriçào

municipal (se bem imóvel), fornecedor, dados do tipo de medidor (se veiculo) e saldo anterior clo

bem;
Permitir a classificaçáo dos bens por grupo, subgrupo e classe;

Permitir anexar imagem ao bem;
Permitir cadastro histórico de conservaçáo dos bens:

Permitir cadastro histórico das ocorrências dos bens;

Permitir cadastro histórico dos controles dos bens por tipo de conlrole com

data de vencimento do controle e campo para identificar os controles concluÍclos;
Permitir cadastro histôrico do responsáve1 e local do bem;
Possuir cadastÍo cla entidade de origem do bem err caso de Cisáo/Fusáo;

Possuir campos distintos para bens imóveis: medida do bem, coordenada

geográíica, matricula, nÍtmero de registro, cartóÍio e localizaçáo do bem;

6.16.t0. Possibilitar consultar nâ tela do bem sua movimentaçáo, il'tventários

vinculados e seu vínculo com obra/ intervençáo;
6.t6.11. Relatórios dos bens com filtros diversos e ordenaçáo por contábil, por

classificaçáo (grupo/subgrupo e classe), por local, por responsável, por plaqtteta e por

fornecedor;
6.16,12. Relatório de bens com saldo inicial no exercício, sâldo na data informada, com

opçáo para filtrar somente os bens que possuem saldo e somente os bens com saldo zerado;

6. 16. rJ. Possuir cadastro de bens etn lote;

6.t6.14. Permitir cadastro de comissáo de bens patrimoniais com identiiicaçáo clos

membros, tipo de atribuiçáo, e início e fim de vigência da comissào;
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6.16.38. trmitir relatório de resumo do inventário por contábil com valor atual no

sistema comparado ao valor de reavaliaçáo;
6.16.39, trmitir relatório de resumo do inventário por contábil detalhando os valores

por bem, com valor atual no sistema comparado ao valor de reavaliação;
6.16.40. Emitir o relatório comparativo da situaÇáo cadastral do bem, demonstrândo

somente os campos com diferenças entre â situaÇâo cadastral do bem no sistema e a situaçáo
cadastral no retorno;

6.16.41. Possuir rotina que simula o lechamento do inventário, emitindo um relatório
de críticas antes do fechamento;

6.16.42. Possuir rotina que realiza no fechamento do inventário a atualizaçáo
cadastral, a translerência de responsável e local, a reavaliaçáo a maior ou menor e a incorporeçào
de bens novos pertencentes ao inventário, mas náo localizados no cadastro da entidade;

6.16.41. trmitir a ficha cadastral do bem, com opçáo de detalhar a movimentaçáo do
bem e opção de coníigurar a emissão de assinaturas;

6.16.44. Permitir a emissão de relatório de ocorrências, estado de conservaçáo e tipos
de controles;

6.16,45, Permitir emissáo do termo de carga dos bens com filtros por local, responsáveI
pelo bem e responsável pelo local, permitindo a configuraçáo do texto do cabeçalho e rodapé no

corpo do relatório;
6,t6.46, Permitir a emissáo do termo de responsabilidade individualizado por bem ou

a relaçáo de bens por responsável, permitindo a configuraçáo do texto do cabeçalho e rodapé no

corpo do relatório;
6.16.47. Permitir a emissáo do termo de baixa de bens individualizado por bem ou a

relação de bens por responsável, permitinclo a configuraçáo do texto do cabeçalho e rodapé no

corpo do relatório;
6.16.48" Permitir â emissão do termo de transferência de bens com liltros pelo local c

responsável de origem e local e responsável de destino da transferência, permitindo er

configuraçáo do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
6.16.49. Possui â emissáo do relatório de apólices com filtros por perÍodo cle vigêncja,

status da apólice, seguradora, corretor, bem segurado e tipo de cobertura, detalhando as

informações de coberturas, parcelas e bens segurados;
6.16.50. trmitir relatório por conta contábil e a relaçáo de bens qtle demonstre os

valores de saldo anterior, incorporaçáo, desincorporaçào e saldo final, com filtro por código de

bem e conta contábil;
6.16.51, Emitir relatório de saldo contábil do bem, demonstrando o saldo final do bem

em determinado intervalo de datas;
6.16.52. Emitir relatório por conta contábil e tipo de movimento dos bens que

demonstre os valores de saldo anterior, incorporação, desincorporação e saldo final;
6.16.53. EmitiÍ relatório de movimentaçáo dos bens com opçáo dc detalhar a descriçào

do movimento;
6.16.54. Permitir a impressáo de etiquetas do patrimônio;
6.t6.55. Possuir rotina que reabza a trânsferência de responsável/ Iocal clos bens

patrimoniais em lote com opção de parametrizar o envio de e-mail cle aviso ao responsável;
6.16.56. Possuir rotina que registra o estado de conservaçáo dos bens em lote;

6.16.57. Possuir rotina que registra ocorrência dos bens em lote;
6.t6.58. Possuir rotina que registra tipos de controle dos bens cm lote;
6.16.59. Possuir rotina que registra a data de desincorporaçáo dos bens ent iote;

6.16,60. Possuir Íotina qt-te alualiza o cadastro dos bens que pertencem ao mesÍno

lote;
6.16.61. Possuir rotina que transfere o saldo de bens entre contábeis
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para o maior) e clescendente (do maior para o menor), selecionar a quantidade de itens qlle podem

ser exibidos por página e gerar os dados filtrados em tela em planilha Excel;
6.17.15. Relatório contendo dados do balancete semestral inportado pelas

instituiçóes financeiras em PDF ou Excel;
6.17.16. Emissáo de relatórios contendo os dados de ISS retido, ISS devido,

dependência obtidos através da apuração mensal do ISSQN (módulo 2) em PDF ou Excel;

6.1i.17. Emissáo do relatório do demonstrativo contábil (módulo 1) enviado pelas

instituiçôes financeiras, em PDF ou DXCEL;
6.17.18. Dispor de funcionalidade para manter histórico do plano dc contas já

utilizado peta instituiçào financeira, bem como apresentar sincronizaçáo entre as versóes dos

planos de contas importados, sinalizando as alteraçóes realizadas;
6,17.19. Deve permitir à administraçáo municipal tela de conslilta en't lbrma de

tabela dinâmica, na qual será possível gelenciar contas e valores, exibindo em Ltm só lugar eis

informaçóes como mês, ano, conta PGCC, dependência, código tributaçáo DESIIT, Conta COSll",

código correspondente da LC116 e valores declarados pelas instituiÇóes, podendo aincla, liltrar
por mais de uma instituiçáo financeira ao mesmo tempo;

6.17.20. A tabela dos dados exibidos, deverá permitir realizar consulta com diversos
operadores em suas respectivas colunas, tais como: Menor ou igual, Maior ou igual, lgual,
Contém, Náo Contém, Contido em, Náo contido em, Inicia com, Tenrtina com e Entre; bem como
permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitir também a ordenaçáo das colunas
disponÍveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma coluna ao mesmo

tempo para ordenar os dados nos formatos ascendente (do menor para o maior) e descendente

(do maior para o menor), selecionar a quantidade de itens que podem ser exibidos por página e

gerar os dados filtrados em tela, podendo gerar planilha Excel;
6.11.21, Possibilidade de favoritas e gerenciar opçóes favoritas no Sistema

Tributário.

6.18. Módulo de Domicíllo Eletrônico
6.18.1. Esse módulo deve permitir que a entidade municipal estabeleça umer

comunicaçáo de caráter oficial com seus contribuintes atrâvés de domicÍLio eletrônico

individualizado por contribuinte;
6.ta.z. Deve disponibilizar credenciamento que válido e-rnail do contribuinte c

aceite de termo de uso antes de passar pela liberaçáo da Prefeitura;
6.18,3. Deve permitir à administraçáo municipal a configuraçáo do termo de âceite

que será exibido na solicitaçáo de acesso;
6.18.4. Deve disponibilizaÍ Íela de gerenciamento das mensagens eletrônicas

disparadas automaticamente pelo sistema ou manualmente;
6.18.5. A tabela dos dados exibidos em tela, deverá permitir realizar consulta com

diversos operadores em suas respectivâs colttnas, tais como: Menor ou igual, Maior otl igua1,

lgual, Contérn, Náo Contém, Contido em, Náo contido em, Inicia com, Termina com e Entre; bent

como permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitír também a ordenzrç:âo clas colunas

disponíveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma coluna ao mesmo

tempo pâra ordenar os dados nos formatos ascendente (do menor para o maior) e desccndentc

(do maior para o menor), selecionar a quantidade de itens que podcm ser exibidos por páginet t
gerar os dados filtrados em tela, podendo gerar planilha Excel;

6.18.6. Deve ficar evidenciado dados da leitura, data limite para leitllra e statlls
atual da mensagem;

6.18,1. Deve permitir o acesso ao DEC pelo contribuinte ou por seu olltorgado,

mediante efetivaçáo de credenciamento preliminar dele;
6.18.8. Deve permitir acesso com certificaçáo digital;
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na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma coluna ao mesmo tempo para

ordenar os dados nos formatos ascendente (do menor para o maior) e descendente (do maior
para o menor), selecionar a quantidade de itens que podem ser exibidos por página e gerar os

dados filtrados em tela, podendo gerar planilha Excel;
6.19.2.3. Extrair planilha de cálculo elaborada por contribuinte com

respectivo cálculo de correÇões monetárias, juros e multa de mora todos parametrizados de

acordo com a legislaçáo municipal, com a finalidade de constar nos termos fiscais;
6.19.3. Permitir gerenciar os detalhes dos repasses do SIAFI através pesquisas

dinâmicas que comparem os valores lançados no Livro Fiscal Eletrônico com os dados enviados
pelo arquivo. DAF;

6,19.4. Deve exibir pelo menos os dados mês e ano da emissáo do c'locllmellto,
documento e nome do prestados, documento e nome do tomador, e se estão divergelites ou nào

esses dados entre sil
6.19.5. A tabelâ dos dados exibidos, deverá permitir realizar consulta com diver-sos

operadores em suas respectivas colunas, tais como: Menor ou igual, Maior ou igual, lgual,
Contém, Náo Contém, Contido em, Náo contido em, Inicia com, Termina com e ltntre; bem

como permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitir também a ordenaçáo das colunas
disponÍveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de uma coluna ao mesmo

tempo para ordenar os dados nos formatos ascendente {do menor para o maior) e descendente
(do maior para o menor), selecionar a quantidade de itens que podem ser exibidos por página

e gerar os dados filtrados em tela, podendo gerar planilha Excel;
6.19.6. Deve disponibilizar comparativo entre os valores declarados mcnsalmente

pelas instituiçóes financeiras através do módulo 2, com os valores do demonstrativo semestral
(módulo 1).

6.20. Môdulo de Llcltação e Compras
6,20,1, Cadastro de fornecedores com quadro societário, certidões e contas dc

despesa compartilhados com a contabilidade. Emitir documentos para o fornecedor através .lc

modelos estipulados pela entidade. Lançamento de ocorrências de 1ançarnentos para cr

fornecedor com marcaçào para bloqueio/ desbtoqueio e controle de data inicial e íinal;
6.20.2. Possuir a solicitaçào de Cadastro "online" de fornecedores, com envio da

documentaÇáo necessária para a abertura do câdastro na entidade. Possuir rotina para

aprovaçáo ou náo deste cadâstro, pelo responsável;
6.20.3. Cadastro de produtos e serviços permitindo classificaçào em grupos e

subgrupos;
6,20,4, Cadastro de Unidade de medida relacionada a unidade de medida

fornecida para PrestaÇáo de Contas ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estaclo clo Paraná);

6.20,5. Cadastro de comissões de licitâçáo: permanente, especial, pregoeiros e

leiloeiros, informando as portarias ou decretos que as designaram, permitindo informar também

os seus membros, atribuições designadas e natureza do cargo, vinculado com a lei/ato qrtc

designou a mesma;
6,20,6. Emissáo de solicitações cle compra de material e serviços com as indicaçÓes

das dotaçóes orçamentárias - órgáo, unidade, projelo ou atividade, r,al[Íeza de despesa, fonte

de recursos e complemento da natureza - respeitando os saldos orçamentários, controlando a

obrigatoriedade das aÇões do Plano Plurianual (PPA) relacionadas. Emitir documentos

relacionados a solicitaçào, através de modelos estipulados pela entidade. Inserçâo de anexos nos

seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP, GIF e JPG), Texto (txt, doc, docx e odt), Planilhas (xls,

xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx);
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6,20.23. Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados,

permitindo uma rápida recuperaÇáo quando for necessário;

6.20,24. Inserçáo de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP, GIF e

JPG), Texto (txt, doc, docx e odt), Planilhas (xls, xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx)'

Com controle de tamanho do arquivo;
6,20,25. Campo para disponibilizar links, ou seja, caminhos para localizaçáo de

arqUivos armazenados em pastas locais ou caminhos para link de páginas na internet ou

endereços externos;
6,20.26, Permitir através de liberaçáo ou não a publicaçáo dos editais e scus anexos

na Internet, através do Portal da Transparência, bem como as atas e documel'rtos pertincntes,

permitindo o download destes;
6,20,21. Cadastro cle propostas com a emissáo de mapa de apuraçáo e indicaçáo cle

vencedores;
6.20,28. Para preenchimento das propostas, em casos de informações oirrigatÓrias

para revisáo de cadastro dos fornecedores e visando o bom andamento do processo licitatório,

possibilitar exigir no preenchimento essas informaçóes, sendo elas tais como: dados cadastrais,

quadro societário, Íepresentante e conta bancária do fornecedor, validade da proposta. Em casos

de propostâs de medicamentos constantes no BPS (Banco de Preço da Saúde), as informações

sáo: "Registro Anvisa" e "CNPJ Fabricante";
6.20.29. Leitura de propostas a partir de meio magnético com gerâÇáo automática

dos mapas;
6.20.30. Possuir rotinâ que auxilie na separaçáo de lotes/itens exclusivos para MB;

6.20.31. Acompanhamento do pregáo presencial com o registro de todos os lances,

preservando todas as rodadas até a seleÇáo do vencedor, possibilitar a visualizaçào clos lances

nâ tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por lote ou item, com opçâo dr::

desistência/ declínio do lance, reiniciar rodacla ou item, excluir rodada, tornar incxccluivel c

permitir que o pÍegoeiro estipule o valor do lance minimo durante os lances do pregàoi

6,20.32. Possibilitar a aplicaçào rlos beneficios concedidos às MB/Itrl'>P e critérios

de regionalizaçáo definidos em legislaçào aplicáve1;

6.20.33. possibilitar o cadastro da inabilitaçáo do participante, indican<1o a data e

o motivo da inabilitaçáo e, nos casos de pregáo presencial, caso o venceclor do item scja

inabilitado permitir que o pregoeiro já identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para

negociaçáo e indicaçáo de novo vencedor;
6,20.34. Modalidade registro de preços, com o contlole clas quantirlades

Iicitadas/ adquiridas;
6.20.35. Possibilitar o lançamento de pontuaçáo e Índices para os itens das

licitaçÕes com julgâmento por preço e técnica, possibilitando a classificação automática do

vencedor cle acordo com a pontuaçáo efetuada na soma dos critéIios de pontrLaçào;

6.20.36, Leitura de respostâs do questionário de pontuaçào, a partir de meio

magnético com geraçáo automática do quadro para conferência dos avaliadores;

6,20.37. Cádastrar contratos de licitações, bem como o selt geretlciattrcnto, corno

publicaçóes, seus aditivos e reajustes, permitindo também gerenciar o perioclo de vigência e

1"."rçao dos contratos. Identiíicar os aditivos do tipo acréscimo, climinuiçào, equilÍbrio,

rescisáo, apostilamento ou outros. Realizanclo o bloqueio caso ultrapasse os limites de

acréscimos ou supressões permiticlas em Lei (§ 1' do Art. 65 da Lei 8'66611993);

6.20.38. Cadastrar os responsáveis pelo acompanhamento do contrato' tais comr,:

gestor, fiscal e controlador de Encargos sociais e Tributários. I'ermitir lançalnentos de

ocorrências para gerenciamento cle contratos. Permitir vinculaçáo contábil para: execuÇáo dos

contratos (Atos potencial, em execuÇáo e executadas) e RetenÇão ExtIâ {RetenÇáo ao RGPS e

Imposto de renda retido na fonte - IRRF);
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6.21.1.13, Os acessos ao sistema devem ser liberados pelo Administrador do
sistema, após a análise de uma solicitação de acesso enviada pelo usuário, através de lormulário
próprio;

6,21,1,14, Uma senha provisória deve ser gerada pelo próprio sistema de formâ
automática, e enviada por e-mail ao usuário, de forma que garânta a privacidade no acesso;

6.21.1.15. Deverá controlar e exibir o tempo da sessáo do operador em tela,
expirando automaticamente após periodo máximo de inatividade;

6,21,1,16, Deverá ser mantido um registro (log) de todos os er|os (exceções) que
ocorram durante a execuçáo do sistema, sendo demonstrados em relatório fornrato PI)F;

6.21.1.11. Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema por meio dc
certificados digitais, com raiz da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (lCP-Brasil);

6.21,2, Funções:
6.21,2.1. Permitir a solicitaçáo de acesso web dos contribuintes, cadastrados

ou eventuais, através de formulário próprio;
6.21.2.2. Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal e Cancelamentos

deve ser configurável pelo administrador;
6.21.2.3. O sistema deverá permitir o cancelamento de NFS-e pelo próprio

prestador, desde que a competência ainda esteja em andamento;
6.21.2.4, Somente as notas dentro da competência atual poderào scr

canceladas, exigindo o motivo do cancelamento;
6,21.2.5, O motivo do cancelamento, data,

cancelamento, deveráo constar na nota cancelada;
6,21.2.6, Por decisão do administrador poderá

identificaçáo de documento através de uma pré configuraçào;
6.21.2.1, Possibilitar a ediçào do texto da Ficha de Solicitaçáo de Âcesso pclo

administrador do sistema;
6,21.2,8, Ao ser cancelada, â nota será enviada por e-mail ao tomador, dc

forma automática;
6,21.2,9, Após a competência estar fechada - quando o administrador deline

que náo podem mais ser acrescentadas notas e a guia deve ser gerada - a única forma de cancelar
uma Nota Fiscal emitida dentro da competência fechada é com a intervençáo do administrador,
com o registro da ocorrência e o motivo da exceÇáo;

6.21.2.10. Relatório para apurar o ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou

recebidas, com os devidos valores de Imposto a pagar ou a recolher, podendo ser emitido por
competência (mês e ano) ou por exercicio (ano); O relatório cleverá ter a possibilidade dâ emissào

em PDF ou CSV;
6,21,2,11, As empresas que náo tiveram movimentaçáo do ISS rta competência

fechada, deveráo receber por e-mail a notificaçào de que precisam emitir a declaraçáo de sem

movimento pârâ dâr baixa;
6.21.3, Os contribuintes ou seus autorizados, poderáo configurar:

6,21,3.1. A logo que será impressa na nota;
6.21.3.2. O contador responsável e o envio de cópia das notas por e-n.rail;

6,21.3.3. Cadastrar discriminaçóes para a nota, por serviço, parzL náo ter il
necessidade de escrever em cacla emissáo de nota;

6,21,3.4. O contribuinte poderá manter um cadastro de clientes próprios, com

busca rápida na digitaçáo da nota ou declaraçáo de serviços;
6.21.3,5. Possibilitar ao prestador, vincular usuários, tanto Ílsicas quanto

jurÍdicas, ao seu cadastro permitindo a emissáo de notas e colltrole da movimentaÇáo do
prestador.

hora e responsável pelo

ser aceito tomador sem
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6.21.26. A comunicaçáo entre o sistema Tributário e o sistema Nota Fiscal Eletrônica

deverá ser pela Internet, com o uso do protocolo SSL garantindo um duto de comunicaçào

seguro, com identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a

necessidade de identificaçáo do usuário através de nome ou código do usuário e senha;

6,21,27, Possibilitar a qualquer usuário clo sistema realizar pesquisa de

funcionalidade utilizando palavra-chave, e ainda, permitir o acesso através do resultado da

busca;
6.21,28, Deverá haver controle de autorizaçóes de emissáo de RPS',s sendo liberado

uma quantidade analisada pelo administrador do sistema.
6,21.29. No caso de Notas com alíquotas diferentes o sistema devc calcular

corretamente o Imposto a pagar;
6.2l.30.PorpalâmetrodeconfigulaÇáo,osistemadeveráliberarautomalicamentea

quantidade parametrizada desde que o contribuinte tenha utilizâdo pelo menos 50% dos RPS',s

já autorizados, caso contrário a liberaçáo necessitará de açáo do administrador;
6.21.31. Os itens de serviço da Nota teráo as alÍquotas câdastradas na lista de

serviços, náo sendo possível a alteraÇáo pelo emissor se o Imposto for devido no Município;

6,21.32. O sistema deve disponibili:zar \ma opçáo para cancelamento do RPS DIe

aparecerá com a palavra "cancelado" em vermelho destacado sobre a nota;

6.21.33' N bloco de RPS,s, quando um RPS já foi utilizado, deverá constar o número

da nota gerada pela conversáo, dados do tomador, data, código do serviço e o total do RPS;

6,21.34. O sistema deve permitir ao usuário copiar as informaçÓes das últimas notas

constantes no sistema, trazendo informaçÓes de tomador, serviço e valores Sendo possivel a

ediçáo, exclusáo ou adiçáo de informaçóes;
6.21.35. Permitir a deíiniçáo de papéis para cada tipo de rtsuário: I'F, Empresa do

município, autÔnomos e administrador. Podendo editar e criar vários papeis, dc lorma que cadtt

acesso seja diferenciado um do outro em relaÇáo às opçÓes do menu;

6.21,36, IntegraÇáo com sistema dos contribuintes:
6 21,36.1' Por meio de Web Service, o Sistema de Notas Fiscais de Serviços

trletrônicas (NFS-e) deverá disponibilizar uma série de interfaces para troca de mensagens XML

assinadas digitalmente (utilizando certificados ICP-Brasil);
6,21,36'2. O sistema deverá disponibilizar um mânual com layouts referente

aos xml,s de envio, recebimento, consulta, cancelamento, para o clesenvolvimento do webservice

do usuário;
6.21,36,3' Estas interfaces podem ser acessadas pelos sistemas dos

contribuintes, pêrmitindo que as empresas integrem seus prÓprios sistemas de inlormaçóes cotn

o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e);

6.21.36.4, A documentaçáo referente à troca dc informações entre o sistema

de NFS-e e o contribuinte deverá ser mantida atualizada no portal do NFS-e, tendo a

possibilidade de baixar o xml das notas;
6.21.36.5. Como contingência o usuário deverá ter LIma opçào em tela para

enviar arquivos, no mesmo padráo e formato que os utilizados pelos web's services' diretamcntc

na página do sistema do NFS-e, para a conversáo de RPS's em nota'

6.22. Môdulo de obras públlcas/ lntervenção
6,22,1. Cadastro da Obra/ Intervençáo onde seja possivel informar no minimo as

seguintes caracteristicas:
6.22.1.1. Nome da Obra/ lntervençào;
6.22.1.2. Data bâse;
6.22.1.3. Data de inicio da obra/ intervençáo;
6.22,1,4, Prazo de execuçáo;
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6.23,4, Possibilitar contagem de acessos, onde informe a quanticlade de usuàr1os

que visualizou ao Portal da Transparência;
6.23.5. Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários, como: permitir a

seleçáo de alto contrastes, ampliar e reduzir a visibilidade de tela, teclas de atalho; bem como

opçáo para a traduçáo das informaçóes disponiveis no portal em Línguâ Brasileira de Sinais -
LIBRAS;

6,23,6, Possuir mapa do site e ferramentas de pesquisa;

6,23.7. Possuir relaçáo das consultas mais acessadas;

6.23.8. Exibir ao usuário o caminho de páginas percorridas durante o seu acesso;

6,23.9. Permitir cadastro c1e perguntas frequentes e as respectivas respostas parãr

exibiçáo no portal;
6.23.10. Possibilitar a customizâçáo da interface do sistema, poder]do inserir

imagem de plano de fundo; alterar a descriçáo de menu principal e seus relatórios, bem como

criar menus e publicações;
6.23.11. Disponibilizar a data e o responsável da atualização

customizáveis no sistema;
6.23,12, Disponibilizar na emissáo dos relatÓrios, a data de

informações presentes no documento;
6.23.13. Permitir a emissào dos relatórios em vários formatos,

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

6,23.14, Possuir formato aberto, náo proprietário e estruturado
Portal da Transparência;

6.23.15. Informâçóes Gerais do Município, como:
6.23.15.1. Permitir cadastrar informações gerais como: endereço, telelone, e-

mail e horário de atendimento;
6.23,15,2, Possibilitar a inclusáo de link do íormulário de pedido cle accsso à

informaçáo;
6.23.15.3. Possibilitar campo específico para incluir a estrutura

organizacional das entidades.
6,23.16. Possuir consultas com informaçÓes dos Recursos Humanos do Municipio, como:

6.23.16.1. Consulta do quadro de cargos;
6.23.16.2. Consulta do quadro funcional;
6.23.16.3. Consulta da relaçáo dos servidores ativos, inativos c

comissionados;
6.23.16.4. Relação de salários por funçáo de forma detalhada.

6.23.17. Possuir consultas com informações da Administraçáo do Municipio, como:

6.23.18. Consulta de Licitações contendo informaçÓes dos lotes/itens, fornecer:lores

vencedores, lances, propostâs e os respectivos Contratos vinculados;
6.23.19. Todos os documentos de licitaçóes em qualquer íasc Qualquer documento

gerado nas licitaçóes pode ser divulgado imediatamente após a geraçáo, sem e necessidade dc

gerar arquivos ou copiá-1os para pastas específicas;
6,23,20. Consulta dos Fornecedores impediclos de licitar;
ó,23,21.. Consulta doS Contratos e Atas d.e Registros de Preços, Com os respectivos

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

contrato e a respectiva Licitaçáo vinculada;
6,23,22, Possuir na consulta dos Contratos todos os clocumentos e anexos gerados

no contrato, sem a necessiclade cle gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas;

6.23.23. Possuir consulta de produtos cotados e contÍatados;
6,23.24. Consulta de Requisiçáo cle compra por fornecedor;
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6.24,1. Este módulo visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos
contribuintes, com agilidade e segurança, possibilitando acesso às informações através da
internet em ambiente responsivo. Para tal deverá conter no mínimo o que segue:

6.24.2. Deve permitir acesso ao módulo web, que poderá ser feito através de

certificado digital, ou através da senha web, a qual será obtida pelo contribuinte por meio do
preenchimento de um cadastro eletrônico;

6,24.3. A solicitação para acesso eletrônico deverá possibilitar pré análise à

administraçáo municipal, permitindo aos responsáveis solicitarcm ao contribuinte o envio dc

documentos necessários para tal liberaçáo;
6,24,4, Deve ainda permitir que o contribuinte envie, em anexo à solicitâçáo de

acesso, os documentos exigidos pela prefeitura;
6.24.5. Deverá ter dispositivo de segurança, a fim de evitar ataques de hacker,

como por exemplo o validador de acesso náo sou robô recaptcha, oLI mesmo digitar caracteres
pré informados;

6.24.6. Deve disponibilizâr a consulta detalhada de débitos do contribuinte iogado,
permitindo Íiltrar um ou todos os tipos de cadastros vinculados a este;

6.24.1. A partir da consulta, o contribuinte poderá selecionar a divida que deseja
quitar e solicitar emissáo de guia atualizada para pagamento;

6,24.8, Ao responsável logado deverá ser possívei o cadastro de instituiçóes
íinanceiras sob sua responsabilidade;

6.24.9. Emitir segunda via do carnê de IPTU informando o número de cadastro olt
indicaçáo fiscal, sem a necessidade de se logar;

6,24,10. Emitir e validar Certidão Negativa de Débitos cle Tributos Mobiliários;
6,24,11, Emitir e validar certidáo de Quitaçáo de ITBI;
6.24.12. Emitir e validar Certidáo de Dados Cadastrais do Imóvel (Valor Venal);
6.24.13. Deve peÍmitir atualizar uma guia vencida a partir do seu número, sem a

necessidade de logar;
6,24,14, Deve permitir acesso ao módulo DESIF;
6,24.15. Ao contribuinte logado será permitido o envio e validaçáo dos arquivos

relativos ao módulo DtrSIF;
6.24.16. Deve permitir acesso ao módulo DEC;
6,24.11. O contribuinte com acesso deverá poder consultar o histórico de todas as

mensagens recebidas, bem como detalhes da data de envio, data limite para leitura e data dc

leitura;
6.24.18. O responsável logado e outorgado por outros contribuintes poderá

visualizar as mensagens de todos os seus outorgântes;
6.24.19. Permitir o envio de declarações de ITBI Online por operadores autorizados

pela administraçáo municipal, permitindo digitar as informaçóes relativas à transaçào
imobiliária, tais como: dados do imóvel, adquirentes e seus respectivos perccntuais, valor cla

transaÇáo, alíquotas envolvidas, tipo de lâvratura e anexos de comprovaÇáo da transaçáo;
6.24.20. Na emissáo da declaraçáo do ITBI online deverá ser gerado nÍtmero de

protocolo de envio, para controle;
6.24.21, Após â ânálise da administraçáo fiscal, o operador logado deverá poder

consultar as solicitaÇóes enviadas, deferidas ou indeferidas, bem como emitir as respectivas
guias de ITBI para pagamento ou consultar as informaçóes de indeíerimento;

6.24.22. Deverá ser disponibilizada tela de gerenciâl para a administraÇáo
municipat, onde será possível valiclar tod.as as informaÇóes das solicitações digitadas e enviaclas

para validação, bem como os respectivos anexos enviados para comprovaÇao da transaÇào;

6.24.23. A tela de gerenciamento da administraçáo íiscal deverá apresentar pelos

menos as informações: número do protocolo, adquirente principal, docurnento do adquirentc,
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(,.25.4.2. Permitir ao gestor alterar a data de início prevista para o processo,
mesmo após a sua criaçáô;

6.25.4.3. Permitir o cancelamento do processo fiscal;
(\,25,4,4, Permitir o estorno de cancelamento fiscal;
6.25.4.5. Possibilitar a impressáo da ordem de serviço, para anexaçáo no

processo fiscal;
6.25.4.6. Permitir consultar os contribuintes fiscalizados e que os quc

aguardam fiscalizaçáo;
6.2s.4.7. Os processos cancelados náo setáo mais exibidos para o

contribuinte;
6,25,4,8, Os processos com cancelamentos estornados deverão voltar a

serem exibidos ao contribuinte;
6,2s.4.9, Disponibilizar tags para destacar o prazo dos processos, como por

exemplo: Dentro do prazo, pÍoz,o vencendo e prazo vencido;
6.25,4.10, Permitir a informaçáo de clata limite para iniciar o processo de

fiscalizaçáo.
6,25.4.11, Possibilitar ao corpo fiscal municipal consultar, assumir, tramitar,

encaminhar e concluir os processos fiscais;
6,25.4,12, Possuir numeraÇáo dos documentos gerados de maneira integrada

e vinculada ao processo fiscal;
6.25,4.13. Disponibilizar acompanhamento em tela da tramitaçáo dos

processos;
6.25.4.14. Data e hoÍa do início e fechamento cla fiscalização;
6.25.4.15. Código do Agente Vistor;
6.25.4.16, A tabela dos dados de processos exibiclos em tela, deverá permitir

realizar consulta com diversos operadores em suas respectivas colunas, tais como: Menor ou
igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Náo Contém, Contido em, Náo contido em, Inicia com,
Termina com e Entre; bem como permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitir tambérn
a ordenaçáo das colunas disponÍveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de

uma coluna ao mesmo tempo para ordenar os daclos nos formatos ascendente (do menor para o

maior) e descendente (do maior para o menor), selecionar a quantidade cle itens que podem ser

exibidos por página e gerar os dados filtrados em tela, podendo gerar planilha IJxcel;
6,25,4,11, Permitir gerar e controlar a data de entrega de termos L'

notificaçóes, como TIF - Termo de Inicio de Fiscalizaçáo, notificaçáo para apresentaçáo c1e

documentos fiscais, termo de notificaÇáo de prorrogaçáo de prazo, auto de Infraçáo e imposiçào
de multa punitiva, termo cle recebimento de livros ou documentos fiscais, TCIr termo dc
conclusáo e encerramento de fiscalizaçáo; Tenno de Homologaçáo eür sllas respcctivils etapi1s;

6.25.4.18. Configurar integraçáo de processo com o RedeSirn permitindo a

geraçáo automática de novos processos para cada nova empresa recebida eietronicamentc,
trazendo transparência na origem das solicitações;

6.25,4.19. Todos os processos náo assumiclos devem ser exibidos para todos

os fisca:is logados na mesma tela de acompanhamento dos processos, criando ltma listagem
dinâmica dos serviços que se encontram pendentes;

6.25.4.20. Possibilitar a impressáo da ordem de serviço para anexar ao

processo Iiscal;
6.25.5. Deve disponibilizar integraçáo com Portal de Contribuintes,

permitindo, âtravés de login de acesso, a consulta aos processos e documentos gerados ern cada

etapa;
6.2s.6. O contribuinte que estiver em processo de fiscalizaçâo consegttitá

acompanhar em tempo real a etapa atual do processo;
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6.21.9. Possuir o cadastro das tabelas e niveis salariais conforme plano de cargos

e salários;
6.21.10. Possuir cadastro de jornada de trabalho, com a possibilidade de permitir

flexibilizaçáo de jornada;
6,27,11. Possuir cadastro de tipos de previdência e suas tabelas dc vigências

respectivas, permitindo cadastrâr dois ou mais regimes de previdência própria;
6,21.12. Possuir cadastro da tabela do imposto de renda com controle de vigéncia;

6.21.13. Possuir cadastro da tabela do salário-mÍnimo com controle de vigência;

6.27.14, Possuir cadastro de agente de integraçào para controle e vinculaçáo com o

cadastro de estagiário;
6.27,1s, Possuir cadastro de beneficiários de pensáo alimenticia, possibilitando a

parametrizaçáo das íórmulas de forma automática ou â opçáo de lançamento de valores manual
para o cálculo e controlando a vigência de cada beneficiário;

6.27.16. Possuir a parametrizaÇáo do recolhimento da previdência sobre o valor do

cargo efetivo, quando o servidor for nomeado em um cargo em comissào;
6.21.t1. Permitir cadastrar admissóes em competências futurâs, scm interferir no

cálculo;
6.21.18. Possuir o cadastrô do adicional tempo de serviço, possibilitando

paramelrizaÍ a quantidade de anos, percentual e vigência;
6,27.19. Possuir cadastÍo plano de saúde, com o controle da vigência do títlllar

(servidores/ funcionários) e seus clependentes, com parâmetrizações para as regras (le inclusáo
e exclusão;

6.21,20, Possibilitar realizar os cadastros dos tipos afastamentos, como por

exemplo, atestados, licença maternidade, auxÍlio-doença, Iicença sem vencimento;

6.27.21. Possuir o lançamento dos afastamentos do servidor, possibilitando

identificar o motivo do afastamento e data de início e término;
6.21,22, Possuir o reajuste dos niveis salariais possibilitando de forma parcial ott

total informando o percentual a ser reajustado;
6.27,23, Possuir cadastro do tempo de sewiço anterior, e possibilidade de realizar

a consulta da soma dos tempos serviço (antel'ior e atual);
6.2j.24. Possibilidade de consultar averbaÇáo do tempo de serviço e caso hottver

tipo adicional de tempo de serviço;
6,27.25. Possuir os cadastros de outros vínculos empregaticios com opçào de

informar os valores de base e contribuiçáo;
6.27,26, Permitir o lançamento das férias controlando o periodo aquisitivo

automático, com opçáo de adiantamento do 13'salário e abono pecuniário;
6,21.27. Permitir emissáo de aviso e abono de férias, possibilitar o Çontrole cle lérias

(lançadas, vencidas, a vencer e a possibilidacle de emissáo de relatório para controle de Íérias

vencidas;
6,27.28. Possuir o histórico de todos os periodos aqllisitivos de férias e periodo cle

gozo dos servidores, desde a admissão até a exoneração;

6,21.2g. Possuir o cadastro de férias individual com o controle das t'egras conforrne

parametrizaçáo prévias (afastamento por doença e faltas);
6.21,30, Possuir o câdastro cle fériaS coletivas por cargo e local de trabalho com o

controle das regras conforme parametrizaçáo prévias (afastamento poI doenÇa e faltas);

6,21.31. Possibilitar a emissáo do recibo e avlso de íérias de cada

servidor/ funcionário ;

6,2T,32,Possuircadastrodeverbas,possibilitandoclassificarostiposcomo:
vantagem, desconto, patronal, base de cálculo e Alíquota, parametrizando as fórmulas para os

cálculos, contendo os operadores matemáticos (adiçào, subtraçáo, multiplicaçáo e divisào);
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6.27.56. Gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, através
da homologaçáo, cancelamento e exclusáo dos cálculos;

6.27.51. Possibilitar realizar o relatório de pro.jeçáo salarial informando o

percentual;
6.27.58. Possuir visualizaçáo e impressáo de demonstrativo de pagamento

(holerite), com opçáo de gerar a data de aniversário ou uma mensagem especÍfica;
().27,59, Possibilitar a geraçáo da remessa bancáriâ conforme o iayout do banco

conveniado, possibilitando gerar por grupo ou total;
6,21.60. Possuir as parametrizações contábeis do servidor diretamente com o

orçamento (Projeto atividade, fonte de recurso e grupo fonte padráo);
6.27,61. Realizar a integraçào contábil, validando as informaçóes e gerar mensagem

de inconsistência se alguma parametrização náo estiver de acordo com o orÇamento, informando
matrícula e nome do servidor;

6.27.62. Gerar arquivos referente aos cadastros e movimentaçáo para integraÇào
com o ponto eletrônico de forma manual e automática;

6.21.63. Possibilitar a parametrizaçáo e a importaçáo de dados referente a

movimentaçáo gerada no ponto eletrônico como hora extra, adicional noturno, falta, atraso;
6.21.64. I'ossibilitar o cadastro de um representante bancário;
6,21,65, Possuir a importâçáo e o gerenciamento clos empréstimos consignados,

controlando de forma automática ou manual, com opçáo de realizar ou náo o desconto em lolha
de pagamento informando o motivo;

6,21.66. Possuir o cadastro das empresas que fornecem o auxÍlio transporte;
6,21,61. Possuir o cadastro da quantidade de vale transpoÍte utilizado pelo servidor;
6.21.68. Posslrir rotina para cálculo referente ao auxílio transporle com

possibilidade de realizar o pagamento e desconto em íolha de pagamento, controlando o valor
máximo de desconto conforme percentuâl estabelecido em lei;

6.27.69. Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGDD, RA[S,

SEFIP, DIRF, SIOPE, SIPREV e MANAD;
6.21,70, Gerar os arquivos para o SIAP referente aos módulos Folha de Iragamento

e Histórico Funcional conforme Iayout do Tribunal de Contas do listado do Paraná;
6,27.71. Gerar os arquivos para atender o cálculo atuarial;
6.21.72. Gerar arquivo para atender a qualificaçáo cadastral conforme;
6,21,13. Atender o eSocial conforme o calendário e layout disponibilizados;
6,21,74. Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento,

comprovante de rendimento, ficha funcional e recibo de férias;
6,21,75, Possibilitar pa.rametrízar e gerar a guia para o Fundo de Previdência

Municipal;
6.27,76. Possuir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o forrnrtlário e o

cadastro da avâliaÇão de desempenho com o cálculo da nota final;
6.27.7i. Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo do cadastrc.r

com o servidor;
6,27.18. Possibilitar a parametrizaçáo das regras para conceder â progressão

salarial automática;
6,21,79, Possuir o processamento da progressáo salarial, com listagem dos

servidores com e sem direito conforme parametrizaçáo prévia, possibilitando o avanço salarial
de forma automática dos sewidores com direito;

6.27,80, Possibilitar parametrizar e gerar listagem cle dados cadastrais dos

servidores/ funcionários;
6.21.81. Permitir qlre relatórios e processos mais complexos sejam executados ern

nm Gerenciador de Tarefasl
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6,27.104, Possuir a opçáo para informar o autônomo já cadastrado, campo para
informar a data de lançamento, percentual ISS, valor base previdência e valor retido, tipo do

serviço prestado e o valor;
6,27.105, Possuir o cálculo das RPAs listando os valores referente à base de cálculo,

vantagens e descontos;
6,27.106. Possuir log do cálculo referente às RPAs;

6,27.107, Possuir recibo pagamento referente às RPAs;

6.21,108, Possuir a opçáo de gerar em um mesmo arquivo as informaçoes da RPA

para serem enviadas à SEFIP;
6.21.109. Possuir relatório por competência com os valores da base previdência,

patronal e valor segurado;
6,21.110, Sistema de rodar em ambiente WEB, permitindo todo tÍâmite sem

utilizaçáo de papéis;

6.28. Módulo de Redeslm
6.28.1. Deverá disponibilizar serviço para acesso ao webservice do Redesim;
6,2a.2. Deverá oferecer a possibilidade de gerar alvará provisório para empresas

de baixo risco;
6.28.3. Deverá permitir a configuraçáo da emissáo do alvará provisório para CNAII

de balro risco, possibilitando o operador permitir ou náo â emissáo do alvará;
6.28.4. Deve cdar empresa caso ela náo exista na bâsei
6.28.5. Após ser criado novo cadastro econômico para novas emprc-sas, através ala

integraçào com o RedeSim, deverào ficar disponiveis os respectivos alvarás temporários para a

impressáo através do portal de serviço ao contriblrinte;
6.28,6, Deverá permitir padronizar e configurar um modelo de documento para

emissáo de alvará provisório;
Deverá permitir o operador paclronizar uma mensagem para os alvarás

6.28.8. Rotina para oonfigurar conexáo com a VOX, a qual o operador possa

configurar;
6.28.9, O sistema deverá disponibilizar os logs de importaÇáo com a RIlDtrSlM, de

tal forma que fique evidenciado o que foi integrado com sucesso e o que houve erro, evidenciando

o erro quando encontrado;
6.28.10. A tabela com os logs de integraÇào deverá exibir os dados dc cadastros

realizados com sucesso ou náo, bem como os erros ocoridos e deverá permitir filtrar os daclos

exibidos com operadores configuráveis de consulta como: Menor ou igual, Maior ou ig-ual, Igua1,

Contém, Náo Contém, Contido em, Náo contido em, Inicia com, 'lermina com e Bntre, além (lc

permitir exibir ou ocultar o seletor de colunas, permitir também a ordenaÇão das colnntrs

disponiveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais de LIma coluna ao mesrrlo

tempo para ordenar os clados nos formatos ascendente (do menor para o maior) e descendentc
(do maior para o menor), selecionar a quantidade de itens que poclem ser exibidos por página .
gerar os dados filtrados em telâ em planilha Excel;

6.28.11. Deve ser possível consultar o arqtlivo enviado original enviado pelo

RedeSim;
6.28.12. Disponibilizar a possibilidade de integrar a geraçáo de uma nova empresa

recebida pelo sistema com a criaçáo automâtica de uma ordem de serviço para fiscalizaçáo cle

posturas.

6.29. Móilulo Saúde e Segurança do Trabalho
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de destino;
6,31.4. Definiçáo da tramitaçào de um assunto, onde é possivel informar o local

6.31.5. Definiçào de parâmetros para um estágio como; prazo de execuçáo, se pode
concluir, se pode indeferir;

6.31.6. O processo deve automaiicamente ser enviado ao ponto dc inicio, após sua
abertura;

6.31.7. Um processo nunca pode ser enviado a local, ou encaminhado a etapar que
náo esteja definido como opçáo para recebê-lo na fase em que se encontra;

6.31.8. Somente processos definidos como podendo finalizar podem encerrá-lo;
6.31.9. Abertura de Processo pela entidade ou pela internet, acesso direto pelo

requerente;
6.31.10. Rotina para avaliaçào de processos abertos pelâ internet com controle de

atualizaçáo cadâstrâ1;
6.31.1l. Para processos abertos pela internet, permitindo que somente os processos

avaliados e julgados procedentes podem ser abertos no protocolo geral, caso seja configurado
para tal;

6,31,12, Caso os dados do requerente sejam divergentes dos dados que constam da
base da entidade, a atualizaçáo dependerá da aprovaçáo de serviclor responsável;

6.31.t3. Possibilitar a criaçáo de modelos (pré-definidos), que poderào ser ntilizados
como base para a criaçáo de novos documentos tanto na abertura, qlranto nas ocorrências,
salvando o documento editado como anexo do processo;

6.31.14. Envio de e-mail para o requerente através dâ abertura do processo pcla
internet, ou ainda pelo processo de abertura pela entidade;

6.31.15. Impressáo do Processo, com toda a tramitaçáo;
6.31.16. Impressào do Protocolo de trntrega em duas vias, sendo uma via par-a

entidade e a outrâ para o requerente, em mini impressora e outros modelos;
6.31.17. Impressáo de Etiquetas com o número do protocolo, nome do requerente e

assunto, utilizando formulário de etiquetas disponíve1 no mercado, sendo o modelo escolhido em
44, possibilitar a escolha da posiçáo da etiquetâ;

6.31.18. Pesquisa de processos, com filtros de pesquisa: Processos do operador
logado, periodo, assunto e situaçáo do processo;

6.31.19. Encaminhamento de processo considerando o controle de tramitaçào ou
náo;

6.31.20. Possibilidade de indeferir ou concluir um processo sc a etapa âtuâl
permitir;

6.31.21. Possibilidade de aceite eletrônico para controle de recebimento e envio;
6,31,22, Possuir assinatura eletrônica para anexos em PDIr, sendo possÍvcl

encaminhamento do documento para assinatura nas próximas etapas;
6,31.23. A consulta de processos pelâ Internet deve exigir, além do número do

protocolo o CPF ou CNPJ;
6.31.24. Possibilitar ao requerente, para os processos que foram abertos pela

internet, além do acompanhamento, a inserçáo de novas ocorrências, além da possibilidade de

envio de novos anexos, Permitir emissâo de: Documento de acompanhamento das ocorrências e

comprovante de encerramento;
6.31.25. Permitir o cadastro de processos pela internet, com Reqlterente anônimo

(configurados pela entidade), com a possibilidade de informar telefone e/ou e-mail para retorno
caso o requerente assim desejar;

6.31,26, Dados do requerente sigilosos, se o requerente solicitar;
6,31,27. Dados dos processos sigilosos, onde somente será exibido para os

interessados (requerente e responsável);
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Empresa/Autônomo, Emissáo e Renovaçáo de Alvará, Emissáo de certidáo de Baixa de Alvará,

Registro de vistorias e Lânçamento de tributos do respectivo cadastro;
6.32.13. Possibilitar o cadastro online de novas empresas a partir do I)ortal do

Contribuinte;
6,32,14, Novos cadastros devem ser registrados com status dc 'pré cadastro',

permitindo à administração municipal consultar e ativar os mesmos;

6.32.15. Receber novos cadastros de empresas locais a partir do RIIDtrSIMI

6.32.16. Câdastro do contrato social das empresas, controlando os sócios e suas

participações e mantendo o histórico das informaçóes;
6,32.17. Alerta de débitos de pessoa fisica no cadastro de quadro socictário da

empresa
6.32.18. Histórico de anotâçóes e observações por imóveis e empresas ou

contribuinte, podendo configurar emissões de alerta ou restrições de acesso à CDA;

6.32.19. Lançamento de IPTU, taxas de serviços urbanos, ISSQN, taxas de exercicio

de poder de polícia, contribuiçáo de melhorias e receitas diversas. Os lançamentos devem ser

precedidos de simulações que náo interferem na divida ou nas tabelas ativas. A partir de uma
simulaçáo é possível realizar o respectivo;

6.32,20, Emissáo de carnês - com código de barras padráo Febraban ou fichas dc

compensaçáo e controle de recebimentos com caixa alrtomatizado e integraçáo cotn

Contabilidade;
6.32.21. Exportaçáo de carnês em fotmato de arquivo para impressáo ( m gráíic?rs

especializadas;
6,32,22. Deve permitir o lançamento da parcela única do IPI'U vinculada ao

convênio cle compensação nacional e as demais parcelas em convênio Febraban (DAM);

6,32,23. Exportaçáo de carnês e documentos de arrecadaçáo para Cobrança

Registrada;
6.32,24, Instituiçóes bancárias: O sistema deve permitir que a importaçáo e o

processamento dos arquivos de retorno bancário, referente aos pagamentos de créditos devidos

a Administraçáo Municipal;
6,32,25. Baixas a partir de arquivo de retorno dos bancos;
6.32.26. Baixas lançadas e atualizadas "on-line" permitindo a impressào de

negativas no instante seguinte ao registro do pagamento, sem processamentos "em lote" e sem

dados redundantes;
6,32.27. Deve ser possÍvel inscrever em divida ativa por contribLlinte, por

exercício / tributo;
6,32,28, Configuraçào de tabelas de acordo com a legislação tributária d<r

MLlnicipio;
6.32.29. Atualizaçáo monetária, juros e multa calculados no momento cla

utilizaçáo, sem a necessidade cle processamento periódico com a parametnzaçáo da forma clc

acréscimos pelo administrador;
6.32.30. Permitir paraúetrização das diversas formas de parcelamentos/ REFIS;

6.32.31. Deve permitir configurar faixas de parcelamentos com seus respectivos

descontos, concedidos por lei, bem como deter.minar se há ou náo cálculo de juros PIIICE;

6.32,32. Deve permitir determinar se o parcelamento será em moeda corrente ou

em outro índice de indexaçáo financeira (ufm, urt, etc);

6.32.33. Parcelamentos em indice deveráo tratar de maneira automática a

conveÍsáo para moeda corrente somente para ô exercício atual;
6,32,34.Atabetadeconfiguraçáodeparcelamentodeveperrnitirtambéma

vinculaçáo de tabela de atualizaçáo própria para o respectivo parcelamento;
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6.32,61, O recolhimento de receitas diversa deverá ser a partir da cmissão de guias
de recolhirnento em padráo bancário, com cálculo âutomático de acréscimos qrLando cn.r atraso,
e considerando o la-yout do convênio;

6,32,62, O município deve poder gerar de maneira automática as contribuições dc
melhorias, separando por edital e por exercicio, e podendo selecionar as quantidades de parcelas
permitidas e vâlor pré-configurados para lançamento;

6.32,63. O sistema deve disponibilizar modelos próprios, configuráveis pcla
prefeitura, para emissáo de notificaçáo e contrâto que seráo entregues aos contribuintes no
lançamento da Contribuiçáo de Melhoria;

6.32,64. O fiscal deverá poder consultar gerar notificações, efetival e consultar as
notificações geradas, bem como importar arquivos para geraçáo automática clas notificaçóes e
lançamentos de valores de Contribuiçáo de Melhoria.

6.33. Módulo Gestáo para Cemitério
6.33.1, O sistema deve ser desenvolvido em linguagem paÍa Web náo utilizando

nenhum plugin adicional necessário para uso da aplicação, exceto para funçóes especilicas como
integraçáo com equipamentos;

6.33.2. Hospedagem do sistema e arquivos em nuvem;
6.33.3, O sistema deve ser operável via navegador web padráo, operando nos

seguintes sistemas operacionais: Windows, Linux e MacOs;
6.33.4. O sistema deve ser operável através dos prir-rcipais navegadores: Internct

Explorer, Firefox, Chrome, Opera e Safari, Microsoft Edge;
O sistema náo deve apresentar a necessidade de atualizar toda a página;
A interface não deve limitar a quantidade de usuários;
O sistema deve possuir controle de acesso de usuários por nÍvel de

permissáo para inchLsào, alteraçào ou consulliL;
O sistema deve ocultar as funcionalidades para o usuário de acordo com o

Permitir realizar cadastros de cemitérios;
Permitir realizar cadastros cle Iotes;
Permitir realizar cadastros de sepulturas;
Permitir realizar cadastros de capelas mortuárias;
Permitir realizar cadastros de causas das mortes;
Permitir realizar cadastros de funerárias;
Permitir realizar cadastros de ossários;
Permitir realizar cadastros de coveiros;
Permitir realizar cadastros de horário de trabalho para cada coveiro;
Permitir realizar cadastros de declarantes responsáveis pelos falecidos;
Permitir realizar cadastiôs de médicos responsáveis pelos l'alecidos;\-
Permitir realizar cadãr§tios de falecidos;
Permitir agendar e registrar sepultamentos;
Permitir registrar exumações;
Permitir registrar transferências para ossários;
Permitir registrar mudanças de cemitérios;
Permitir registrar muclanças de cidades;
Permiiir registrar transferências para outros Iotes;
Permitir registrar outras transferênciâs;
Permitir registrar desaplo priaÇÕes;

Permitir emitir guia de autorizaçào para a execuÇão de serviços na

6.33.5.

6.33.6.

6.33.7.

6.33.8.

nÍvel de permissáo;
6.33,9.

6.33.10.

6.33.1l.

6.33.12.

6.33.13.

6.33.14.

6.33. r5.

6.33.16,

6.33.17.

6.33.18.

6.33.19.

6.33.20.

6.33.21,

6.33.22.

ó.31.23.

6.33.24.

6.33.25.

ó.33.26.

o.JJ.-a /.

ó.31.28.

6.33.29.

sepultura;
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6.34.8. Permitir cadastrar compromissos e tarefas;
6.34.9, Possibilitar visualizar os compromissos c tarefas na agenda na tela

principal;
6.34.10. Possibilitar escolher os compromissos e tarefas do

algum procurador especifico ou de todo o departamento;
6.34.11. Integraçáo com Projudi e PJe;

6,34,12, Ao cadastrar uma movimentaçào de processo ou
automaticamente via Projudi/Pje, sugerir a criaçáo de uma tarefa
movimentaÇáo;

6.14.t.1, Controle de acesso aos Processos, podendo ter acesso completo, apenas

leitura ou sem acesso;
6.34,14. Possibilidade de receber dados de Certidão de

Tributário;
6.34.15. Emitido Alvará Judicial permitir que o sistema

do valor do alvará e baixar os dados de acordo com o valor do Alvará;
6.34.16. Possibilitar pesquisas de processos por

advogado/procurador, âssunto, clâsse, situaçáo;
6.34,17, Permitir â inclusão de documentos e anexos aos plrocessos;

6.34.18. Permitir envio de e-mail a cada movimentaçào do processo, a ca<la cadastt-o

de compromissos e tarefas.

6,35.Servlço de Hospedagem em Data Center
6.35.1. Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de

acesso fornecida para pessoas definidas pela CONTRATANTE;
6.35.2. Sistema de prevençáo e detecçáo de invasáo, bem como ferramentas de

análise de tráfego de clados;
6.35.3. Sistema cle proteçáo e combate contra incêndios;
6.35.4. Sistema de proteÇáo contra inundações/ alagamentos;
6.35.5. Redundância de links de internet fornecidos por mais de uma operadora;
6,35.6. Redundância de fornecimento de energia elétrica, inclusive com â

disponibilidade de geradores no local para acionamento emergencial;
6.35.7. Processo de backup onde os backups sejam armazenados em local fisico

distinto do Iocal onde os dâdos estáo localizados;
6.35.8. O data center deve permitir visitas de profissionais indicados pela

CONTRATANTE para validaçáo da estrutuÍa caso solicitado;
6.35.9. Responsabilizar-se por manter o hardware e os softwares atualizados;
6.35.10. Fornecer as licenças do sistema operacional bem como as clo sistema

gerenciador do banco de dados quando necessárias;
6.35,11. Possuir equipe de profissionais especializados e em núrrero suficiente

para a execuÇào dos serviços;
6.3s.12. Garantir alta clisponibilidade dos serviços (24 x7 x 365) e posstrir acordo

de nível de serviço (SLA) de pelo menos 997o;

6.35.13. Possuir certificaçÔes que atestem qlre o data center atende as normas de

segurançâ da informaçáo.

6.J6. Solução de controlê de frequência de entrada e saída de servidoles públicos
municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de

equipamentos de coleta
6.36.1. Aplicaç:i.o Ser 100% WDll;
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6,36.26, Cadastro de regras de compensaçáo de horas com opçào para informar
dias de compensaçáo anterior à data da compensaçáo. (Obs: Opçáo para inforrtar o tempo dc
compensaçâo Iimite anterior para compensaçáo de uma hora);

6,36,21, Cadastro de horários, por data de vigência. (Obs: Opçào para sepâraÇão

dos horários por data de vigência, podendo o horário sofrer alterações a partir de umâ nova data
de vigência);

6.36.28. Cadastro Cálculo de horas, opçáo para parametrizar a separaçáo das
horas, para qualquer tipo de hora cadastrada. (Obs: Opçáo para informar a separaçáo das horas
no mínimo de 5 nÍveis, ex: 2 primeiras horas extras do dia, jornada ou período, 507o, restante
70%1.,

6.36,29, Cadastro de regras de Cálculo, opçáo para informar tipo cle cálculo, diário,
semanal, mensal, período ou horista. (Obs: Opçáo para informar o tipo de cálculo);

6.36.30. Câdastro de regras de Cálculo, por empresa. {Obs: Opçào para informar a

regra de cálculo por empresa);
6,36.31. Cadastro de tolerância, com â opçâo para informar tolerância antes da

entrada, pós a entrada, antes da saida e pós a saída, para todas as jornadas do tlLrno. (Obs:

Opçáo para informar as tolerâncias para registro do ponto);
6,36.32. Cadastro de tipo de horas, com a opção para Iistar no espelho do pot.tto

(Obs: Opçáo para informar se a hora será listada no espelho do cartáo ponto oll nào);
6.36.33. Câdastro de tipo de horas, com a opçáo para informar o código da íolha de

pagamento. (Obs: Opçáo para informar o código da folha de pagamento);
6,36,34, Possibilitar que através de estaÇões de trabalho seja possível bater o Ponto

através de senha digitada no teclado e leitor biométrico (hamster);
6.36.35. Possibilitar coletar de forma Online os registros do coletor, eletuando

tambêm a validaçáo online com os dados cadastrados no banco de dados e caso falhe a
comunicaçáo possibilitar inserir de forma offline os registros no sistema;

6.36.36. Possibilitar a exportaÇáo de eventos para o sistema da Folha de I)agamento;
6.36.37. O Soítware deverá obrigatoriamente integrar com o sistema de lolha dc

pagamento da possibilitando importar os funcionários câdastrâdos no sistema da Folha cle

Pagamento:
6.36.38. O Software deverá possibilitar integraçáo via API, seja ela REST, SOAP oll

outro padrão disponibilizado pelo sistema de folha de pagamento do municipio, para
sincronizaÇáo, captaçáo e envio de dados, seguindo os padrõcs do sistelna de lblha dc
pagamento;

6.36.39. Manter integridade do banco de dados em casos de queda rle cnergia'
falhas de software ou hardwâre;

6.J6.40. Permitir a configuraçào das ocorrências de horas exttas, faltas, DSll
Perdido, adicional noturno e demais ocorrências de folha, para gerar lançamento diretamentc na

folha de pagamento;
6.36,41, Oferecer a possibilidade de bater o ponto através de aplicativo para

smartphone com sistema operacional ANDROID;
6.36.42. Oferecer a possibilidade de instalaçáo do aplicativo para smartphone com

sistemâ operacional ANDROID em número ilimitado de dispositivos;
6.36.43. Oferecer a possibilidade cle o operador verificar a localizaçáo da batida

registrada através do smartphone com sistema operacional ANDROID;
6.36.44. Oferecer a possibilidade de o funcionário lançar ausência e vincular o

documento de comprovaçáo através de aplicativo para smartphone com sistema operacional
ANDROID;

6.36.45- Oferecer a possibilidade de utilizaçáo do aplicativo para srnartphone para

número ilimitado dc funcionários;

Avenida Governador Pcdro Viríato Pariqot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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6.36,70. Permitir a emissáo de relatório de auditoria contendo o litncionário quc

efetuou o cálculo do ponto;
6,36,71, Permitir a emissáo de relatório de auditoria contendo a inserçáo, alteraÇào

e exclusáo de jornadas e escalas que foram vinculadas aos funcionários;
6,36.72. Possuir recurso para impedir que a marcaÇáo original (importada do

relógio), seja excluÍda durante as manutençóes do ponto. Permitindo apenas, que a marcaçáo

original seja desconsiderada e deixe de exercer influência sobre a aplrraçáo;
6.36.73. Possuir módulo de absenteismo e relatório configurável;
6,36,14, Separaçáo das horas por Feriados, dias da semana, domingo e sábado,

para qualquer tipo de hora cadastrada. (Obs: Opçáo para informar â separaçáo das horas

domingos, feriados, segunda a sexta e sábados);
6.36.75. Possui relatório de extrato de compensaçáo de horas;
6,36.16. Permitir criar operadores, com a opçáo para restringir o nível de acesso

sistema. (Obs: Opçáo para restringir o acesso a determinadas funcionalidades ou telas

sistema);
6,36,17, Customizâçáo de perfis de usuário, conforme a necessidade da prefeitura

Ioperador];
6.36.78. Permitir criar grupos de acesso para os usuários com níveis de permissâo

definidos pelo administrador Igrupo];
6,36,19, O sistema deverá manter a consistência das digitais coletadas, atualizadas

e removidas em todos os equipamentos;
6.36.80. O sistema deverá garântir o sincronismo de horário entre dispositivos, com

base no servidor. Este sincronismo será executado diariamente mediante agenda programada

sem intervençáo do usuário;
6.36,81. O sistema irá recuperar-se automaticamente quando existir alguma queda

da rede ou de sistemas, incluindo eventuais atualizaçóes no cadastro das digitais;
6.36.82. Possibilitar os funcionários consultarem e imprimirem as marcações da

folha de espelho ponto através de módulo web em navegadores como Mozilla Firefox, Internet

Explorer, Google Crome, Opera;
6.36.83. Possuir módulo WEB para Lançâmentos de Justificativa cle Attsência por

servidor;
6.36.84. Possibilitar abrir várias telas de manutençáo das batidas de fttncionários

diferentes;
6.36.85, Possibilitar a opçáo de backup das digitais do equipamento Para serem

gravadas no banco de dados;
6.36.86. Possibilitar fazer o envio das digitais de backup de r,rm ftrncionário ou mais

para um coletoÍ ou grupo de coletores;
6.36.87. Permitir o cadastro de recados para um determinado funcionário na qual

possibilite os operadores visualizarem a informaçáo durante a manutençáo rlas batidas;

6.36.88. Disponibilizar consulta do espelho ponto pelos próprios íuncionários;
6.36.89. Aprovaçáo / reprovaçáo de batida fora da toleráncia;
6.36.90. Possibilidade de aprovaçáo de horas extras, pârcial ou integral;
6.36.91. Possibilitar a exclusão automática de batidas duplicadas em um

rleterminado período;
6.36.92. Possibilitar que os administradores e coordenadores monitorem ÉIs

marcaçóes de seus subordinados afim de identiÍicar possÍveis incoerências de registros;

6.36.93. Possibilitar dar acesso ao sistema a uma chefia de lotâÇào, dc modo qlte

visualize e possa fàzer manutenÇáo das batidas apenas para a sua lotaçáo;
6.36.94. possuir relatórios com opÇáo de pré-visualizaçáo onde seja possivcl elel.rLar

pesquisa;

,d,ytüns
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6.37. SupoÍte Têcnico Especiallzado Contábtl e Financeiro
6,37.1. Prestaçáo de serviços especializados de coordenaçáo, suporte técnico

contábil para recadastramento dos bens do município, incluindo auxílio na documentaçáo,
instruçáo para instalaçáo de comissáo de reavaliaçáo, suporte técnico para inserçáo dos registros
no sistema de controle patrimonial, configuraçáo e preparaçáo da base de dados do municÍpio;

6.37,2, A prefeitura devera disponibilizar um profissional para acompanhamento e

execuçáo;
6.37.3. Orientações de procedimentos de fluxo de trabalho;
6.31.4, Orientaçóes de procedimentos para que a contabilidade seja registrada de

forma a facilitar o envio de informaçóes ao SIM-AM e a prestaçáo de contas anual;
6.37.5. Acompanhamento no processamento e geraçào de informações parâ o

sistema SIM-AM;
6,37.6. Acompanhamento e orientaçáo na interpretâçào de inconsistências er

indicaçáo de correções a serem efetuadas na geraçáo e validaçào de informaçÕes para o sistema
SIM.AM;

6.37.7. Acompanhamento e orientaÇáo na geraÇáo de informaçÕes para os sisten.]as:

siope, siops, siconfi;
6.J7.8. Uma visita mensal de dois dias seguidos conforme solicitaçáo do

departamento.

6.38. Suporte Têcnlco Especializado Recursos Humanos
6.38.1, Orientações de pÍocedimentos de fluxo de trabalho;
6.38.2. Auxílio no lançamento da movimentaçáo, conferências e fechamento da

folha de pagamento;
6.38.3. Auxilio no cadastro de pessoa fisica e pessoa pública, pensáo alimentÍcia

e dependentes;
6.38.4. Auxílio na análise do estatuto da entidade;
6.38.5. Auxílio na parametrizâçáo do sistema para atender as exPortaÇoes legais;

6.38.6. Auxílio na leitura e entenclimento dos relatórios emitidos pelo sistema;
6.38.7. O serviço náo abrange:

6.38.7.1. Digitaçáo de dados,
6,38.1.2, AlteraÇáo de dados diretamente no banco de dados,
6.38.8. Pré-requisitos para o sucesso do serviço:
6.38.8.1. Pessoal técnico da prefeitura capacitado para registrar o Sistema

de RH;
6.38,8.2. Pessoal técnico da prefeitura com acesso a e-mail, formas fáccis c

ágeis de comunicaçáo com o consultor e equipe;
6.38.8.3. Possibilitar o acesso remoto do técnico e da equipe do Sistema dc

RH utilizados pelo Município;
6.38.8.,t. Uma visita mensal de dois dias seguidos conforme solicitaçáo do

departamento.

6.39. SupoÍte têcnico especlalizado tributário
6.39.1. OrientaçÕes de procedimentos de fluxo de trabalho;
6.39,2, Acompanhamento na simlllaÇáo, lançanertto e conferência de II'Ttj e

atividade econômica de acordo com código tributário do municipio;
6.39.3. Acompanhamento de arrecadaÇao e envio para a contabilizaÇâo;
6.39.4, Acompanhamento de divida;
6.39.5. OrientaÇão nas correções de inconsistências na trilllltaçáol
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6.3?. SupoÍte Técnlco Especlallzado Contábil e Financelro
6.37.1, Prestaçáo de serviços especializados de coordenaçáo, suporte técnico

contábil para recadastramento dos bens do municÍpio, incluindo auxÍlio na documentaÇáo,

instruçáo para instalaçào de comissáo de reavaliaçáo, suporte técnico para ínserÇáo dos registros

no sistema de controle patrimonial, configuraçáo e preparaçáo dâ base de dados do municipio;

ó,31.2. A prefeitura devera disponibilizar um profissional para acompanhamento e

execuçáo;
6.37.3. Orientaçóes de procedimentos de fluxo de trabalho;

6.37,4. Orientações de procedimentos para que a contabilidade seja registrada de

forma a facilitâr o envio de informações ao SIM-AM e a prestaÇáo de contas anual;

6.37.5. Acompanhamento no processamento e geraçào de informaçôes para o

sistema SIM-AM;
6,31.6. Acompanhamento e orientaçáo na interpretaçáo de inconsistências c

indicaçáo de correções a serem efetuadas nâ gerâçáo e validaçáo de informações para o sisterna

SIM.AM;
6,37.7. Acompanhamento e orientaçáo na geraÇáo de informações para os sistemas:

siope, siops, siconfi;
6.3T.8.Umavisitamensaldedoisdiasseguidosconíormesolicitaçãodo

departamento.

6.38. SupoÍte Técnlco Especiallzado Recursos Humanos

*,$Ê m,t

6.38.1.

6.38.2.

folha de pagamento;
6.38.3. Auxílio no cadastro de pessoa

e dependentes;

fisica e pessoa pÍlblica, pensào âlimentícia

6.38.4. AuxÍlio na análise do estatuto da entidade;

6.38.5. Auxílio na paÍâmetrizaçáo do sistema para atender as expÔrtações legais;

6.38.6. AUxílio na leitura e entendimento dos relatórios emitidos pelo sistema;

6.38.7. O serviço náo abrange:
6.38.?,1. Digitaçáo de dados.

6.38,1,2. Alteraçáo de dados diretamente no banco de clados

6.38.8, Pré-requisitos para o sucesso do serviço:

6.38.s.1. Pessoal técnico da prefeitura capacitado para registrar o Sistema

de RH;
6'38'8.2. Pessoal técnico da prefeitura

ágeis de comunicaçáo com o consultor e equipe;
6.38.8.3, Possibilitar o accsso remoto do técnico c da equipe do Sistema de

RH utilizados pelo MunicíPio;
6.38.8.4. Uma visita mensal de dois dias seguidos confotme solicitaçáo do

departamento.

6.39. Suporte técnlco especializado tributárlo
6.39.1. Orientações de procedimentos de fluxo de trabalho;

6.39,2. Acompanhamento na simulaçáo, lançamento e conferência de IPTU c:

atividade econômica de acordo com código tributário do municÍpio;

6.39'3.Acompanhamentodearrecadaçãoeenvioparaacontabilizaçáo;
6.39.4, AcomPanhamento de dívida;

6'39.5' Orientaçáo nas correções de inconsistências na tributaçáo;

nuuniau Governador Pedro Víiiato Parigot de Souza, 1OB0 - Centro - 85760-000

Orientaçóes de procedimentos de fluxo de trabalho;
Auxílio no lanÇamento dâ movimentaÇáo, conferências e fechamento cla

corn acesso a e mail, formas fáceis c
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12.1, O prazo de vigência e Execuçáo do contrato será de 12

prorrogada a critério da administraçáo, nos termos da lei 8.666/93.

13. FrscALrzAçÁo:
13.1. A fiscalizaÇáo do contrato será feita Sr. Pedro A. Santana,
Capanema, Cidade da Rodovia

dia(s) do mês de julho de 2022.
Dstrada Parquc Camilt}to rlo Colono, ao(s) 07

Secret(lrta

(doze) meses, podendo ser

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot cle Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone;(46)3 5 52- 1321

de Adtninistreçaa
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