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Prefeitura Municipal de Nova C~~t-Wfy~~-:-

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 .nvb · , 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363~1 

• :: • ~ • 

E-mail: pmncantu@iq.com.br -

ZO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VALOR E PRAZO DE VIGÊNCIA DOS 
SERVIÇOS DO CONTRATO. PROCESSO LICTTATÓRTO N° 033/2013 - REF. EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2013-PMNC. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Bahia, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste ato representado por 
Airton Antonio Agnolin, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG n° 4.414.003-9 e 
CPF/MF n°. 676.205.159-68, residente e domiciliado na Rua João André Cardoso, s/n°, CEP 
87.330-000, nesta cidade. 

CONTRATADA: IPM INFORMÁTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF n°. 01.258.027/0001 -41, com endereço a Avenida Trompowsky, N° 354 - 7° 
andar, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo 
seu Representante Sr. ALDO LUIZ MEES, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n°. 
292.867.519-15, residente e domiciliado no Município de Florianópol is, Estado de Santa Catarina. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 16/09/2013, mediante (l.S seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços n° 
004/2013-PMNC objetivando a contratação de empresa especializada em licenciamento de 
sistemas de gestão pública e serviços de informática para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
com vigência de OI (um) ano, contados da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Adit ivo, as partes resolvem alterar as 
Cláusulas Terceira e Quinta do Contrato, prorrogando o prazo de vigência do presente contrato 
por mais 03(três) meses e dezenove (19) dias, a partir dia 12 (doze) de Setembro de 2016, com 
vencimento agora em 31 Dezembro de 2016, e alterando o Valor para R$ 7.586,28 (Sete Mil 
Quinhentos e Oitenta e Seis Mil Vinte e Oito Centavos) mensais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original datado de 16/0912013. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 12 de Setembro de 2016. 

LJ~~brí~7----IP-M Ij,Jica Ltda 

Contratado 
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PORTARIA N. 0 177/2016 

A. Stf'lhn4M l1 Mar $ylt ......... Muntcfee! • lfllllw Estldo do 
P1fW, 1'10\,ISCI de:Sl.il51tJibtJ~··· confttid• ~~~ ~ls!lçiO; 

t · DONlltAR 1 'lldWo o Sttlhor JOio a.NAH. porticSor da Ci4ull de 
ldf:ntldUt soa n° 6.720.61H l'f, 1\ri:ionirio P~btlco H\WI1dpal, lctado no 
~rtJI'IItlltodt~UrtllnOI.N~6eAwc!lllr··~~ 
Ger1'1s I, 1 ~rtlr de 19 de s.t.rb"' dt 2016. 

D- Estl portarta enn tl"' vlgor nt dD dl &UI p.lbDaçlo, ~das as 
dlspos~ 1m contrwio. 

CUMPRA-a IIUJU QUf.R 

nço Munldpal Frudlc:o Rui&. l9 de Settmbro dt 2.016 

I I 
8 8 

CÂMARA MUNICTPAI. DE NOVA TEDAS 
ESTADOOO Pf4NoNA 

.,...,..._ ., ... ,....,cu•mgp•nwnw••m 

§5°· O btneftcUrio ~ Concesslo de d"rt~s, Clcverf prMtar Contas 
no ~zc má:l.lmo de S (dnm) dias ute!s apOs o momo da .-!agem, atrDYts ele 
documentos compn:~bat6nos da pai'Odpeçlo em Reunllo, Palestra-., 
Corogrt:S$0$, Ctusos ~ arot~s. Os ~ll(tt'ltes poõe.rlo se.r ele d~pesas am 
refdc;lloes, lonches, Plosl)ed.agem em Hotel • OL/ttoS penh'ltntes. 

§6'· A pttsQç.JiO de ConW ~p\gt$ !ITISIOs.sitlilltlri a 
Conas.slo de nov.n diárias all que sejam regularU.ado!ts as PMC~indu. 

§71 • A nlo eotnOt'O'o'açlo dos: gastos c:om dUr1as, IIQrU:tllr1 na 
d~uç.lo dos 11al~s. podendOterd~dü em foll'la de p~ento, wm 
a d~ill autonuçao. 

Art. 20 O valor da dljrla dr:sdnl•s.t a custear as Cltspnas com 
allmMtJtç.lo, hospedagem Uf'GO c.at'ICOCIIdl com base na resoluçJo Mo 
01/2011, de I! de re~o~Cttjro 6e 2011. 

N~a Teba:~, 09 de ma~ 2016. 

Simone Dal Santo 
Pr~ente. 
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PORTAIUA N. 0 178/2011 

A ScnhonofM fii"JrJH• .r"""'P Hueldp•'"'""""' &tido do 
P1t11M, no liSO d• IUI5 wtbulçll• '-;11J, c:oM'wi4M pell llglllaçlo! 

........ 
t -co•c:miUI: UCENÇo\ PllDUO OI to DIU (to/10), rem.nl:l eo 
periodo equllfttvo d1 U.o6.2007 I 2LOI5.2012, I Sen.tlot1 Dlal.INI 
GONÇALYU D! C.U:VALHO, portad.on 1111 CÁdU~ Cll J6tfltlid6dl tob rfj 
3.]79.U"'1 SESI/PI'"1 l'uj'dor-..ne P'\íbia:l Ml.l'lldpel, lottde ftO 
DtclvtiiT'IIf1to <11 Educaçlo, na f.IJ')Çio o. Awdl~r ele Strv~Q~• Get~.IJ r, lrt 
I:Onhlrmllâ!WI (llll'n o M190 101 IM 1.a1 "'unk:lpal n• 036/!ll delt de A901t0 
<11 lt9J, ...-go.udu no ,.,todo dti u • -....m~m» .. 1011 1 17 
deOUM!IIftct.1CI11. 

PR[f[JTIIIU !I[~ICJrAL DE NOVA CINT\1 
EST.\00 DO P.IRM< 

OPI•'11.J.I~9~~001-CJ 

AVISO DE LICITA (:AO- PROCESSO UCITATOliO i Ollll'll6 
TOliAD.\ D[ PRECOS 

OWL1'0: Caotrllll{io dr Üllprw pon Colllnl(lo dt uu Qudr1 ücobr Ctbrna 
- Cmhío Milli)lkio da [dun(~Df.,ru-.i~tt~t')l"tdlicaçtis ent cdiul 

ABERTURA: Á pw dll 111:00 (no.<) Ho;utlodÍ1 06 dr <Mubrodt lOió. "'~b dt 
rturul>e! tio P•~~> M.;<ioaJ, rro ~'" C••~ PwW. 

APISiaoonttaltlrntaJCdoEdítzl.intAOSt'in!'orol.!Ções~erlostS 
t<>icitldos n1 PRU!lT\IR\ MUNICIPAl. DE NOVA CA~1\i- PAR~~Á, ~rr.to 1 

Oi,is.iodc l-=iu{io.IIOtalrioduS:OOn 12:00flsedl513:00is 17:001ls 

J _ 
.IIRTON A~TO~IO AGNOU~ 

CONSElHO UUNICiPAL DOS DIREFTOS DA CR!No~ÇA E 00 
-""'Uscamo 
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Sede AclnWIIIIIUW do~ • 

JodWII1onCibotto 
Preget lro 

EDITAL OE CHAMAMENTO PARA AUDI~NCIA PÚBLICA DO 

FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE 

!!.:..11!llli 

O ~unlelplo dt Mambor6 atra• de wu reprewtrtarte ~COMUNICA a 

todo' que em.ra rt4kzando AUDitfi!CU. POSLICA no pkrnilrio da CJmara 

Municipal de Uambort no dia Zlil de ut.mbro ct. 2011 (qulnfll.relral, as 

1Jhl0mln, p1ra apruentaçAo da1 AçCtl Executadn pelo FuMdo 1.41Jniclpal 

de- SaUde, rererente ao ,. Q\Jaórim.tre de exert:ioo de 2016. em 

et-ondlnento ao procertuado no Da~fo 4' do al'ligo 9-' de l tj de 

Flnpot~S&bltldad•FJIÇIL 

ldtmbot6, 19 de Sf(embro de 20115 

CELSO PAULO ROTTA 

CÂMARA MUNIClrAt DE. NOVA TI~UAS 
ESTAOOOOPAAAI>d. 

0 11t10e sobre l dtaelo, c.onceul o e 
Dillgome:nto de 1116r'las no amboto ela 
~u::l!'l\lnlstrbtlo dl C!tnal'll Hllnl(lpt l de 
Novo'T~rDaa. 

A ~ac:nte a~ C3tnarll HUI'lldPII 111 Nov• Tc:oaa, v~~~o .,, 
cotnpetf!nCI~ pnv:~bvll que lhe confere o ett. J'J, l1 dO Rf9ttnentO lntemo d) 
Ci~n Munk;lpol dt' HO"I Tc:biiS; 

An. J& Os V«eodore:s e aoetvldora ISI C6m•r• Mut~lciMI dt Novo 
Teblls, que ""' d.Uioetren'l dl sede do Mun idP'o, o seNil;O, ,_, , 
Contrrencl:u, CongreuO• ou ~'* PlrtlcSP.!o' oe - ntoc Cio lnter~s.ot t» 
-'dmlnbtroçJo Públle.t, de""'- q1,101 pr....-.e o tomtll-me.,te lutotlnCio pe:1C 
:=~'::'.:~Oipc:HI, ft~}IJI. p.-ct~ dl dllrt.J H'<;I U~Cio u dl!:PO~lor;Oes 

41" · .a. •vtoritlllç.IO par• Onloumc~to • cc~~o de d~rlu ser.\ 
der~ 1póc rorm•ltuoc;k do ~M<Uoo oor ~to, o~d• cc~li~r.& : 

f · .)UILIOctlhraCOCIHIOUmt'flto; 
ll·lnd~tloOOperlooodoóeaiOCamento a donbr>o 

§2~ H1 COOK~ ela dUiNIS, Cle.,.er6 ser 10\fi .. CIOS no 1110 Cll 
~o~~4cltoç.lo, folik~ 011 Nl'lfltUI ou con~ocaçlo ou convite ou ~mOf"lll'ldo ou E· 
m111 ou quoJQuou dOCOJmeMlo Ou-41 compre .. , 1 ~.,o;.lo co "'•aem com • ,...,, 
1\!\aiiCI~d&'. 

''" A $0oloclt1çl0 INifl t'Or>etJ.'IoiO de DII.UO CICI ... UI W!F 
enamlnhltÓI dtrcumCI!'ItC 10 ,...~ldet~te do Podorr le<;~l~la tl...o MynlcJCJ.~~I, tt~m 
o MtcocHnd• mln4ma da 05 {dtlco) dl.n o., t»til ""'"Isto "-''• wlootm, 

§ot" · Qyonclo • Co""'n.So d~r Dlltil for com • nnddodl dct 
o...udpa.cJo otm cunos ou ~e'*"' que till;tm P<~Qimcnto de tllodS Gc 
Inseri~ 1 5011citod-o do '"torluçlo P'"' t•~ dC5pc~.n dr.jjm ~r 
orotocal1du no m•~o pr.~z.o do Pv.6çr~fo tel"(clro, ~~~ r"" de lft!'IPO ~bll 
o••• llkft\lra de l?f'OCeUO "dDt6no. 

I 

CONsaJiO IIUHICIPAL OOS OIREITOS DA aw.NÇA E CC 
~scam: 

~.~~ • ......_...,Cto~CCA•N:ICA.tt5'J)1a 

PEASIRU- PAAANA. 

Nl2'.A:ai'I'IWtWl~,_,..,._CIIIÍI!IIdi)II'IOdl .... 
.,s:OO,pnlllfr;locll~~·aw~• ...... ,...,.~Putlb. 
M~·E.-~na~~n-tGct,. ... ~ ... ~ 
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MUNICIPIO DE NOVA 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, no 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 033/2013 
EDITAL DE tomada de preços n° 004/2013 
2° Aditivo 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: IPM INFORMATICA LTDA 
CNPJ. 01.258.027/0001-41 

OBJETO: Contratação de Empresa Serviços Informática 
EXECUÇÃO: 03(três) meses e dezenove (19) dias, a partir 

dia 12 (doze) de Setembro de 2016. 
Vencimento: 31/12/2016. 
Valor R$-7.586,28 (Sete Mil Quinhentos e 
Oitent~ e Seis ~Vinte e Oito Centavos) 
mensa1s 
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f y··· r: r. ... -.:...,._:...." 



EDITAIS 
Terça-feira, 20 de setembro de 2016 EDIÇÃO N' 9.446 NB~~~ 
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Prefeitura Municipal de Nova C :: ' tU~~;;;I-~~:--
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 -: .. :··..-<f. ~~· 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 'C:.·.;; C:.;-,•.\.\. 
E-mail: pmncantu@ig.com.br · -

2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VALOR E PRAZO DE VIGÊNCIA DOS 
SERVIÇOS DO CONTRATO. PROCESSO LICITATÓRJO N° 033/2013- REF. EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2013-PMNC. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Bahia, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste ato representado por 
Airton Antonio Agnolin, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG n° 4.414.003-9 e 
CPF/MF n°. 676.205.159-68, residente e domiciliado na Rua João André Cardoso, s/n°, CEP 
87.330-000, nesta cidade. 

CONTRATADA: IPM INFORMÁTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF n°. 01.258.027/0001 -41, com endereço a Avenida Trompowsky, N° 354-7° 
andar, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo 
seu Representante Sr. ALDO LUIZ MEES, brasileiro, casado, ~mpresário, portador do CPF/MF n°. 
292.867.519-15, residente e domiciliado no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 16/09/2013, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços no 
004/2013-PMNC objetivando a contratação de empresa especializada em licenciamento de 
sistemas de gestão pública e serviços de informática para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
com vigência de 01 (um) ano, contados da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar as 
Cláusulas Terceira e Quinta do Contrato, prorrogando o prazo de vigência do presente contrato 
por mais 03(três) meses e dezenove (19) dias, a partir dia 12 (doze) de Setembro de 2016, com 
vencimento agora em 31 De~embro de 2016, e alterando o Valor para R$ 7.586,28 (Sete Mil 
Quinhentos e Oitenta e Seis@Vinte e Oito Centavos) mensais. 

1!,-.... ... ''? 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 

condições do Contrato Original datado de 16/09/2013. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 12 de Setembro de 2016. 

fi::~rtt~s-----IPM 1/:..ttica Ltda 
Contratado 



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA DE 
SISTEMAS N. 033/2013 

Contrato n°: 033/2013 

Contratante: Município de NOVA CANTU 
Contratado: IPM Informática Ltda. 

Termo aditivo que, na melhor forma de direito, celebram entre si , de um lado, o 
~MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, incrrito no CNPJ n°. 77.845.394/0001-03, com sede administrativa na Rua 

ahia, s/n, Centro, NOVA CANTU, neste ato representada por seu Prefeito Municipal 
enhor Airton Antonio Agnolim, de ora em diante denominado simplesmente 
ONTRATANTE, e de outro IPM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 01.258.027/0001-
1, sediada na Avenida Trompowsky, n° 354, na cidade de Florianópolis - PR, O 
e: hor Aldo Luiz Mees, brasileiro, empresário, Carteira de Identidade n° 

8.657.93/SSP-PR, CPF n° 292.867.519-15, também signatário, de ora em diante 
simplesmente denominado de CONTRATADO, objetivando promover, na forma da Lei 
8.666/93, as alterações contratuais abaixo especificadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Fica aditivado ao objeto do Contrato n. 033/2013 - Cláusula Primeira, a contratação do 
software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento para uti lização junto ao 

~Instituto de Previdência Social de Nova Cantu. 

CLAUSULA SEGUNDA- DOS P..REÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 Para a implantação~do obje deste Termo Aditivo, a Contratante pagará a 
Contratada o valor de R 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) a ser 
pago até o décimo dia da ~o dos serviços de instalação; 
2.2 O valor pago a título de mensalidade será de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove 
reais) e será agregada à mensalidade principal imediatamente vincenda à sua 
instalação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas diretamente 
ou indiretamente por este Termo de Apostilamento. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 
(03) três vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas, para que 
produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o 
presente termo e as disposições inalteradas do contrato original , por si e seus 
sucessores, em juízo ou fora dele. 

NOVA CANTU - PR, 20 de outubro de 2015. 

IPM INFO~ATICA L TOA 
CNPJ n. 02.792.912/0001-78 
Aldo Luiz Mees 
CPF n. 292.867.519-15 
Contratado 

Pedro H e rtque da Rosa 
Advogado AB/SC 31 006 

IPM Inf r~Y~átlca Ltca 



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO O 
SISTEMAS N. 033/2013 

Contrato n°: 033/2013 

Contratante: Município de NOVA CANTU 
Contratado: IPM Informática Ltda. 

Termo aditivo que, na melhor forma de direito, celebram entre si, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, incrrito no CNPJ n°. 77.845.394/0001-03, com sede administrativa na Rua 
Bahia, s/n, Centro, NOVA CANTU, neste ato representada por seu Prefeito Municipal 
senhor Airton Antonio Agnolim, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro IPM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 01.258.027/0001-
41 , sediada na Avenida Trompowsky, n° 354, na cidade de Florianópolis - PR, O 
Senhor Aldo Luiz Mees, brasileiro, empresário, Carteira de Identidade n° 
8.657.93/SSP-PR, CPF n° 292.867.519-15, também signatário, de ora em diante 
simplesmente denominado de CONTRATADO, objetivando promover, na forma da Lei 
8.666/93, as alterações contratuais abaixo especificadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Fica aditivado ao objeto do Contrato n. 033/2013- Cláusula Primeira, a contratação do 
software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento para utilização junto ao 
Instituto de Previdência Social de Nova Cantu. 

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 Para a implantação do objeto deste Termo Aditivo, a Contratante pagará a 
Contratada o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) a ser 
pago até o décimo dia da realização dos serviços de instalação; 
2.2 O valor pago a título de mensalidade será de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove 
reais) e será agregada à mensalidade principal imediatamente vincenda à sua 
instalação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas diretamente 
ou indiretamente por este Termo de Apostilamento. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 
(03) três vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas, para que 
produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o 
presente termo e as disposições inalteradas do contrato original, por si e seus 
sucessores, em juízo ou fora dele. 

NOVA CANTU- PR, 20 de outubro de 2015 . 

Município de NOVA CANTU-PR 
Airton Antonio Agnolim 
Prefeito Municipal 
Contratante 

. j 
IPM INL RMÁTICA LTDA 
CNPJ n. 02.792.912/0001-78 
Aldo Luiz Mees 
CPF n. 292.867.519-15 
Contratado 



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE LICENÇA DE 
SISTEMAS N. 033/2013 

Contrato n°: 033/2013 

Contratante: Município de NOVA CANTU 
Contratado: IPM Informática Ltda. 

Termo aditivo que, na melhor forma de direito, celebram entre si , de um lado, o 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, incrrito no CNPJ n°. 77.845.394/0001 -03, com sede administrativa na Rua 
Bahia, s/n, Centro, NOVA CANTU, neste ato representada por seu Prefeito Municipal 
senhor Airton Antonio Agnolim, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro IPM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 01.258.027/000·1 -
41 , sediada na Avenida Trompowsky, n° 354, na cidade de Florianópolis - PR, O 
Senhor Aldo Luiz Mees, brasileiro, empresário, Carteira de Identidade n° 
8.657.93/SSP-PR, CPF n° 292.867.519-15, também signatário, de ora em diante 
simplesmente denominado de CONTRATADO, objetivando promover, na forma da Lei 
8.666/93, as alterações contratuais abaixo especificadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Fica aditivado ao objeto do Contrato n. 033/2013- Cláusula Primeira, a contratação do 
software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento para utilização junto ao 
Instituto de Previdência Social de Nova Cantu. 

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1 Para a implantação do objeto deste Termo Aditivo, a Contratante pagará a 
Contratada o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) a ser 
pago até o décimo dia da realização dos serviços de instalação; 
2.2 O valor pago a título de mensalidade será de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove 
reais) e será agregada à mensalidade principal imediatamente vincenda à sua 
instalação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas diretamente 
ou indiretamente por este Termo de Apostilamento. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 
(03) três vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas, para que 
produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o 
presente termo e as disposições inalteradas do contrato original, por si e seus 
sucessores, em juízo ou fora dele. 

NOVA CANTU- PR, 20 de outubro de 2015. 

Município de NOVA CANTU-PR 
Airton Antonio Agnolim 
Prefeito Municipal 
Contratante 

IPM INFORMATICA L TOA 
CNPJ n. 02.792.912/0001-78 
Aldo Luiz Mees 
CPF n. 292.867.519-15 
Contratado 



Contrato n°: 033/2013 

Contratante: Município de NOVA CANTU 
Contratado: IPM Informática Ltda. 

Termo aditivo qUe, na melhor forma de direito, celebram entre si , de um lado, o 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ n°. 77.845.394/0001-03, com sede administrativa na Bahia, 
85, Centro, NOVA CANTU, neste ato representada por seu Prefeito Municipal senhor 
Airton Antonio Agnolim, de ora em diante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro IPM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 01.258.027/0001-
41, sediada na Avenida Trompowsky, n° 354, na cidade de Florianópolis - PR, O 
Senhor Aldo Luiz Mees, brasileiro, empresário, Carteira de Identidade n° 
8.657.93/SSP-PR, CPF n° 292.867.519-15, também signatário, de ora em diante 
simplesmente denominado de CONTRATADO, objetivando promover, na forma da Lei 
8.666/93, as alterações contratuais abaixo especificadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA- PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
As partes, de comum acordo, com fulcro no que dispõe o art. 57, inciso 11 da Lei 
8.666/93, bem como o contrato n. 033/2013, resolvem prorrogar a vigência contratual, 
passando o contrato original a vigorar de 13/09/2015 a 12/09/2016, podendo ser 
prorrogado sucessivamente até o limite máximo estabelecido em Lei. 

CLAUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA 
A prorrogação atende aos ditames da Lei 8666/93, art. 57, 11 da Lei 8.666/93, visto que 
afigura-se vantajosa à administração pública municipal e observar os limites legais. 

CLAUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE 
Aplicam-se aos valores contidos na Cláusula Terceira do contrato, com exceção do 
valor referente à implantação, o reajuste previsto na Cláusula Terceira 3.5, passando 
os valores reajustados a serem pagos nas parcelas vincendas a partir de setembro de 
2014 e aos serviços que forem utilizados a partir daí. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. 

NOVA CANTU - PR, 10 de setembro de 2015. 

CNPJ n. 02.792.912/0001-78 
Aldo Luiz Mees 
CPF n. 292.867.519-15 
Contratado 

. i Rosa 
Advoga o OAB/ SC 31.006 

IPM I fo mát1ca Ltda 



.. . . . 

Dado.s informados 

bata inicial 

. · Data final . 

Valor nominal 

Dados calculados 

REAJUSTE NOVA CANTU - PR- 2014/~015 

Dados básicos da correção pelo IN PC (IBGE) 

09/2014 

08/2015 

R$ 71.982,12 (REAL) 

Índice de correção no período 1,0988196 

V13lor percentual .correspondente 9,8819600 % 

Valor. corrigido na data final R$ 79.095,36 ( REAL) 

Resultado da Correção pelo INPC (IBGE) 

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial 09/2014 

Data final 08/2015 

Valor nomi,nal R$ 12.000,00 ( REAL ) 

Dados calculados 

Valor percentúal correspondente 9,8819600% 

Valor. corrigido na data final R$ 13.185,84 (REAL) 



Prefeitura Municipal de Nova , :â~~~ 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 'o :=:.... .. _l)_Q_. ...~ 

CNPJ N.0 7~.845.394/0001 -03- Fone.(044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 352 :f363 # '~ 
E-ma11: pmncantu@hotmall.com ou pmncantu@ig.com.br ---- - -~ ----· 

1-o <;-::, 
Vq - • ' 

1 o TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
DO CONTRATO. PROCESSO LI~~·ITATÓRIO "tLJ133/1.013 -- REF. EDITAL DE TOMADA 
DE PREÇOS no 004/2013-PMNC. 

CONTRATANTE: MUl\l:CÍ:PIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Bahia, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste ato representado por 
Airton Antonio Agnolin, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG n° 4.414.003-9 e 
CPF/MF n°. 676.205.159-68, residente e domicil\adc na Rua João André Cardoso, s/n°, CEP 
87.330-000, nesta cidade. 

CONTRATADA: IPM INFORMÁTiCA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ/MF n°. 01.258.027/0001-41, com endereço a Avenida Trompowsky, N° 354- 7° 
andar, Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo 
seu Representante Sr. ALDO LUIZ MEES, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n°. 
292.867.519-15, residente e domiciliado no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 

OBJETO: resolvem ADITAR o pr0sen·~e co~1trato é.e 16/09/2013, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços n° 
004/2013-PMNC objetivanC:o a C•:Ji.ltratação de emp:esa especializada em licenciamento de 
sistemas de gestão pública e serviços de informática para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
com vigência de 01 (um) ano, contados da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Adüivo, as partes resolvem alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato e prorrogar o prazo de vigência do presente contrato por mais 01 
(um) ano, a partir desta data, r::om .,.~.)CÍ~n'!:LC• ago:& em 15/sç!:embro/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigm as demais cláusulas e 
condições do Contrato Origi!lal d~tado de J 6/09/2013. 

Nova Cantn, Estado do Paraná, 15 de Setembro âe 2014. 

~.~ 
Contratante 

Coladmt C'uiflpn: 
~MltS!" :S<)42~·ê 
.-Jrrn3tiC3 •_!r::\3 

lPM{JLtica Ltda 
Contratado 



Sistemas de Gestõo Público 

Of.IPM/nº 234/2014 

Exmo. Sr.: 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
Município de Nova Cantu 

Estado do Paraná 

Assunto: Prorrogação e Reajuste do Contrato n.º 033/2013 

Exmo. Sr.: 

Florianópolis, 18 de agosto deXQ_1.4. 

Ao cumprimenta-lo cordialmente, nos servimos deste para informar-lhe que o 

Contrato de 033/ 2013 - oriundo da Tomada de Preços nº 004/ 2013, mantido entre essa 

Administratição Municipal e a IPM Informática Ltda, terá seu prazo expirado em 15 de setembro de 

2014, para tanto, necessário Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Reajust e de Valores, 

conforme Cláusula Terceira - 3.5 do Contrato. 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executivo Ferreira Uma 
Centro- AorianópoliS- se -CEP 88.ül5-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

Na certeza do pronto atendimento, desde já somos gratos. 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul- se I CEP 89.160-035 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FILIAL 
Av. Brasil, 6459 - Cooj. 123 
Centro - Cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 

~~~ 
CRISTIANE BOEING SOARES 

Financeiro/IPM 



PROCESSO LICITA TÓRIO N° 033/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2013 

MINUTA DO CONTRATO 

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de Tomada de 
Preços no 004/2013, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJIMF n°. 77.845.394/0001 -03, com endereço à Rua Bahia, n°. 85, nesta cidade, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Airton Antonio Agnolin, brasileiro, 
divorciado, agricultor, portador do RG no 4.414.003-9 e CPF/MF n°. 676.205.159-68, 
residente e domiciliado na Rua João André Cardoso, s/n°, CEP 87.330-000, nesta 
cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa IPM INFORMÁTICA 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF n°. 01.258.027/0001 -
41, com endereço a Avenida Trompowsky, No 354 - 7° andar, Centro, na cidade de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo seu Representante 
Sr. ALDO LUIZ MEES, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n°. 
292.867.519-15, residente e domiciliado no Município de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina, a seguir denominada CONTRATADA, as partes devidamente 
qualificadas e acordadas firmam o presente contrato, nos termos da Lei n°. 8666/93, Lei 
Complementar 101 de 04/05/2000, cumulada com o Decreto Federal 7.185 de 
27/05/201 O e Portaria 548 de 22111/201 O do Ministério da Fazenda, assim como pelas 
condições do Edital supracitado e pelos termos da proposta da CONTRATADA, 
conforme cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em licenciamento de sistemas de gestão pública e 
serviços de informática para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, com a contratação 
dos seguintes softwares: 
Prefeitura Municipal 
Programas de planejamento público; 
Programas de contabilidade pública; 
Programas de compras e licitações municipais; 
Programas de patrimônio; 
Programas de frota; 
Programas de recursos humanos e folha de pagamento; 
Programas de ISSQN; 
Programas de nota fiscal eletrônica de serviços; 
Programas de escrita fiscal; 
Programas de fiscalização fazendária; 
Programas de IPTU; 
Programas de taxas e tarifas; 
Programas de contribuição de melhoria; 
Programas de controle de arrecadação; 
Programas de divida ativa; 
Programas de portal da transparência pública. 

Instituto de Previdência Social de Nova Cantu 
Programas de contabilidade pública; 
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Fica a CONTRATANTE ciente que os softwares, objeto deste contrato são 
0~~ C<:~ntu • '?~ 

propriedade única e exclusiva da CONTRATADA, ficando proibido qualquer 
desenvolvimento dos programas ou eventual sublocação dos mesmos por parte da 
CONTRATANTE, sendo os direitos da CONTRATANTE restritos ao uso de tais 
programas. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: 

Os serviços de responsabilidade da Contratada, mencionados na Cláusula Primeira deste 
contrato, serão desenvolvidos, de acordo com a orientação técnica e metodológica, que 
possam caso necessário, integrar o presente contrato. 

Os serviços serão executados de forma indireta, no regime de empreitada global, o 
pagamento será conforme abaixo descriminado, não podendo ser cedido ou sublocado, 
excetuado aquele motivo por força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia 
anuência da CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRA TO: 

Conforme proposta apresentada, o valor global do contrato é de R$-98.382,12 (Noventa 
e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos), subdividindo-se em: 

R$-14.400,00 (Quatorze Mil e Quatrocentos Reais) proveniente a implantação dos 
softwares. 

R$-71.982,12 (Setenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos) 
proveniente a licenciamento de direito de uso de softwares e suporte técnico 
operacional, provimento de datacenter (ISSQN) pelo período inicial de 12 (doze) meses. 

3.4. R$-12.000,00 (doze Mil Reais) para os serviços de demanda variável (atendimento 
técnico local, deslocamento de técnico, atendimento via conexão remota) pelo período 
inicial de 12 (doze) meses. 

3.4.1. Todo o atendimento via conexão remota que ultrapassar ao tempo de 00: 15 
(quinze) minutos, o qual acarretará em gastos para Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
deve ser previamente orçado pela equipe da Proponente e repassado a Administração, 
para análise dos custos correspondentes, podendo ser aprovado ou não, caso a caso. 

3.5. Havendo prorrogação de prazo contratual, os valores acima mencionados sofrerão 
reajuste baseado no índice do INPC -IBGE. 

CLÁUSULA QUARTA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O valor do contrato ajustado entre as partes será liquidável da seguinte forma: 

Implantação dos softwares na Prefeitura Municipal de Nova Cantu será paga em 02 
(duas) parcelas sendo a primeira na instalação do sistema e outra aos 30 (trinta) dias do 

vencimento da primeira. ctY 1> 1 ~ ~ 
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Licença de uso e suporte técnico operacional, provimento de datacenter (I ~ ··::_;:_-· 
deverão ser pagos em parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da P (pr ::;~ . /(" 
parcela no 30° (trigésimo) dia da instalação do sistema e as demais sucessivamente, 
sempre de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias do 1° (primeiro) vencimento. 

Customizações, atendimento técnico local, deslocamento, atendimento via conexão 
remota e consultorias técnicas para internetização de serviços aos cidadãos para a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu devem ser pagos em até 15 (quinze) dias da 
solicitação. 

Em caso de atraso nos pagamentos supracitados, incidirão sobre os mesmos, multa de 
2% (dois por cento), mais juros de 1% (um por cento) ao mês, a título de compensação 
fmanceira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 
16/Setembro/2013, com término em 15/Setembro/2014. 

A CONTRATANTE é ciente que o prazo de validade das licenças de uso dos softwares, 
objetos deste contrato cessa no momento do término do mesmo, o seu uso, posterior 
sem a devida prorrogação ou contratação, constitui ofensa a lei 9.069/98. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA: 

6.1. Instalar o sistema de sua propriedade, autorizados formalmente pela 
CONTRATANTE, através de ordem de início de serviço, no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias. 
6.2. Sempre que necessário ou solicitado pela CONTRATANTE, atualizar e/ou 
melhorar o sistema locado, na versão adquirida, de forma a atender a legislação Federal, 
de acordo com as melhores técnicas e com pessoal capacitado. 
6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
6.4. Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o serviço 
ajustado nos termos da cláusula primeira. 
6.5. Utilizar na execução do serviço contratado pessoal qualificado para o exercício das 
atividades que lhe forem confiadas. 
6.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
si assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial. 
6.7. Manter o(s) servidor (es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os 
trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações necessárias. 
6.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da 
execução deste contrato. 
6.9. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as 
especificações funcionais do mesmo. 
6.10. Prestar suporte técnico na forma e nos prazos estabelecidos no Edital. 
Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da Administração 

Municipal, guardando total;ç:,erante terceiros. 1 ~ 



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE 
CONTRATANTE: 

Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos 
serviços, assim como dispor de equipamentos de informática adequados para instalação 
do sistema. 
Cumprir todas as orientações e procedimentos técnicos especificados pela 
CONTRATADA. 
Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, 
em função da prestação dos serviços. 
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no presente 
contrato. 
Fornecer todo o material necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando 
solicitado pela CONTRATADA. 
Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 
Designar um técnico devidamente capacitado para acompanhar a implantação do 
sistema e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto. 
Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema, 
incluindo: 
7. 8 .1. Assegurar a configuração adequada de máquina e instalação do sistema. 
7.8.2. Manter backup adequado para satisfazer às necessidades de segurança, assim 
como "restart" e recuperação no caso de falha de máquina. 
7.8.3. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento 
da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 
7.9. Caberá a CONTRATANTE solicitar formalmente à CONTRATADA a instalação 
dos softwares do seu interesse e os serviços de assistência técnica, customizações ou de 
consultoria necessários a CONTRATANTE. 
7.1 O. Usar os softwares aplicativos objeto do presente contrato exclusivamente na 
unidade da CONTRATANTE, vedada a sua cessão a terceiros a qualquer título. 
7.11. Não permitir que pessoas estranhas ao quadro funcional da CONTRATADA 
tenham acesso aos softwares e sistema de informações de sua propriedade, bem como, 
somente permitir acesso aos softwares, de técnicos com identificação e credencial da 
CONTRATADA e munidos da respectiva ordem de serviço ou documento que o 
substitua, emitido pela CONTRATADA. 
Mediante o presente contrato de cessão de direito de uso fica a CONTRATANTE 
responsável integralmente pela proteção e guarda dos softwares aplicativos e dos 
arquivos de dados, não podendo permitir, em relação aos softwares, a sua modificação, 
divulgação, reprodução ou uso não autorizado pelos agentes, empregados ou prepostos 
da CONTRATANTE, respondendo por quaisquer fatos dessa natureza, sendo 
expressamente vedado ao CONTRATANTE, sem expressa autorização escrita da 
CONTRATADA, copiar ou reproduzir o softwares ou qualquer parte do material que os 
integra, transferi-los, fornecê-los ou torná-los disponíveis a terceiros, no todo ou em 
parte, seja a que título for e sob qualquer modalidade, gratuita ou onerosa, provisória ou 
permanente. 
No caso de descumprimento por parte da contratante e/ou terceiros autorizados, no que 
tange a "proteção e guarda dos softwares aplicativos e dos arquivos de dados do sistema 
aplicativo", pode a Contratante ser penalizada, conforme disposições da Lei 9609/98 em 

seu Capítulo V, artigos e incisos. ~ A ~ Ô 



CLÁUSULA OITAVA -LIMITAÇÕES DE SERVIÇOS: 

Os serviços previstos no presente contrato, não incluem reparos de problemas causados 
por: 

Condições ambientais de instalação ou falhas causadas pela ocorrência de defeito na 
climatização ou condições elétricas inadequadas. 
Vírus de computador e/ou assemelhados. 
c) Acidentes, desastres naturais, incêndios ou inundações, negligência, mau uso, 
imperícia, atos de guerra, motins, greves e outros acontecimentos que possam causar 
danos nos programas, bem como, transporte inadequado de equipamentos. 
d) Uso indevido dos programas licenciados, problemas na configuração de rede, uso de 
rede incompatível, uso indevido de utilitário ou de computador. 

8.2. A contratada fornecerá serviços somente para a versão corrente contratada e 
instalada. 
8.3. A CONTRATADA publicará a atualização e a release dos programas em FTP, não 
tendo qualquer responsabilidade sobre os serviços de instalação, capacitação e 
treinamento para usuários em seu manuseio (baixar e executar atualizações nas 
máquinas da Prefeitura Municipal). 
8.4. Instalação de novas versões, atualizações ou releases serão cobrados 
separadamente. 

CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. A dotação orçamentária para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, a qual correrá 
por conta de verbas codificadas sob os números adiante descritos: 

0302.04122.0021-2006-339039 
0402.04125.0032-2013-3 39039 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

Em conformidade com o art. 65, II da Lei 8.666/93, caso sejam necessárias alterações 
no presente contrato, as mesmas serão objeto de estudo mútuo entre as partes e poderão 
ser realizadas mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HIPÓTESE DE RESCISÃO DO 
CONTRATO: 

São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos 
previstos em lei e neste instrumento. 

O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a 
execução do objeto do contrato. 
O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual. 
A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser 
devidamente anotados, nos termos do § 1 o do art. 76 da lei federal 8.666/93. 
A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa 
desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual. 
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Razões de interesse público, devidamente justificados. ........ .tíJ 
A sub-contratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do obje~ <lo . --~~-~ · 
contrato. .... 

A rescisão poderá ocorrer também por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78, 
inciso I a XII, da lei 8.666/93. 
As partes poderão, observada a conveniência segundo os objetivos da administração 
promover a rescisão amigável do contrato, através do próprio termo de destrato. 
Fica acordado entre as partes que se a rescisão contratual ocorrer por interesse da 
CONTRATANTE, fica esta obrigada a comunicar por escrito com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

Os preços dos serviços e produtos aqui contratados são fixos e irreajustáveis durante 12 
(doze) meses a execução deste contrato, exceto em caso de aditamento do objeto, 
quando se reajustará conforme disposto no item 3.5 da Cláusula Terceira. 
Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observados o 
estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O presente contrato obedecerá à lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, aplicando-se 
as sanções nela prevista por qualquer descumprimento com as obrigações assumidas em 
decorrência do presente instrumento. 
O atraso no pagamento de quaisquer notas fiscais apresentadas, em prazo superior a 1 O 
(dez) dias, implicará na suspensão dos serviços e das garantias concedidas. 
Havendo a necessidade de atendimento do técnico da Contratada na sede da 
Contratante, para realizar qualquer tipo de ajuste nos sistemas de gestão, sendo a 
personalizar a utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu (customização), ou 
correção de possíveis inconsistências gerados por erro da Administração (atendimento 
técnico local) caberá a Contratante suportar os custos referente a deslocamento técnico e 
valores correspondentes a hora técnica de trabalho a ser realizado, em conformidade 
com as cláusulas deste Anexo, mediante orçamento a ser encaminhado e aprovado pela 
Administração Municipal. 
Sendo a necessidade ocasionada por inconsistência no sistema, gerada por culpa da 
Contratada, deve a mesma arcar com custos de deslocamento e hora técnica. 
Sempre que possível as inconsistências devem ser sanadas via chat e/ou voip e/ou 
telefone convencional, garantindo maior economia da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 
Em caso de culpa por parte da CONTRATANTE no atraso nos serviços a serem 
contratados, as horas que ultrapassarem o prazo apresentado no item 5.5.1 alínea "c" do 
Edital, serão pagas em conformidade ao disposto nas cláusulas terceira e quarta, deste 
Anexo, ou seja, R$-101,40 (Cento e Um Reais e Quarenta Centasvos) a hora técnica, 
conforme disposições da Lei 8.666/93 artigos 65, §§ 1 o e 2 °. 
Em caso de culpa por parte da CONTRATADA na execução do objeto do Edital, 
incorre nas penalidades previstas na Minuta do Contrato, cláusula décima primeira, seus 
parágrafos e incisos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
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Em exigência ao disposto no art. 55 § 2° da Lei 8.666/93, as partes elegem de comlll;l'L-: 
acordo o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, para solucionar 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja ou pareça, ficando expressivamente estabelecido que 
nenhuma notificação ou interpelação seja à que título será considerado fora de sua 
jurisdição. 
E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assina o presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que tudo 
presenciaram, comprometendo-se por si e seus sucessores legais o fiel cumprimento de 
todos os dispositivos. 

Nova Cantu- PR, 16 de Setembro de 2013 . 

Airton Antonio Agno m 
CONTRATANTE 

Aldo Luiz Mees 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 
Testemunhas: 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 033/2013 -Edital 
de Tomada de Preços n° 004/2013, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

"LOTE N° 01- ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: IPM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 
01.258.027/0001-41, no Valor de R$-98.382,12 (Noventa e Oito Mil, Trezentos e 
Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Setembro de 2 .013. 

8. G Lt o fo#vt/;J -:0%-ül.... 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANlltJ qfu_ .;: 
t:\í) --- . 

ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 033/2013, Edital de Tomada de Preços n° 004/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 30 de 

Agosto de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Setembro de 2.013. 

\.._, \./~- '"\..- "\., 
r. DIVONSIR 

Assessor Jurídico 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU . 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

l/Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 033/2013. 
Processo Licitatório n°. 033/2013. 
Modalidade Edital de Tomada de Preço n°. 004/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 004/2013 Contratação de Empresa 
Serviços Informática. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j . 

Nova Cantu, 1 O de Setembro de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 

--· 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 033/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 004/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue:: 

LOTE No O I (ÚNlCO) -ITEM UNI CO 

lte Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
m 
no 

01 Contratação de Empresa lPM INFORMATICA LTDA Proposta preços: 
especializada em CNPJ 01.258.027/0001-41 R$-98.382,12 (Noventa e 
licenciamento de sistemas Oito Mil, Trezentos e 
de gestão pública, Oitenta e Dois Reais e 
provimento de datacenter 

1 

Doze Centavos) 
e serviços de informática 

Comunica outrossim, que a com1ssao de licitação dará vi stas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Agosto de 2 .013. 

Elean i Maria Andrade - Presidente _ ___,1?,.... ,_.,.J.=..:l~L!.YI.u.C.:>..'l CL-1 cud&-"""""~---------

Sueli de Fátima Mello- Membro ___ -+-A __ Yn ___ ~ ___ _ _____ _ 
=.7 

Eliane Ferra reto da Si I v a - Membro _:t2___.jl..::U\.J\.::...l>L!loolfi.&.O~.,._,._.c:=:..J----------

p~ :\ 
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Prefe~~~~~. ~-~~!~!e"~lp~~E~~~~o~an~QJ--.. :: 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~-

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 033/2013 

TOMADA DE PREÇOS no 004/2013 

Às 15:00 horas (quinze) do dia 30 de Agosto de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 001/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa especializada em 
licenciamento de sistemas de gestão pública, provimento de datacenter e serviços de informática 
para a Prefeitura Municipal, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que 
teve como participante a empresa: 

IPM INFORMATICA LTDA 
CNPJ 01.258.027/0001-41 
Representante legal: 
Altair José da Costa 
23.692.144-7 SSP/SP 

EMPRESA I CNPJ 

Aberta a sessão pela presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da 
empresa qualificada, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
IPM INFORMÁTICA LTDA Lote Único - no valor total de R$-
CNPJ 01.258.027/0001-41 98.382,12 (Noventa e Oito Mil, Trezentos 

e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos). 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-98.382,12 (Noventa e Oito Mil; 
Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos): IPM INFORMÁTICA LTDA, Inscrito no 
CNPJ sob o n° 01.258.027/0001-41. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 
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Prefeitura Municipal de Nova Can-teY- ---~-· 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 =- · 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Agosto de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - ....;~:::::- ~"''-~;..:._;:_,Cl-'t=-=Cd.L-=:..:.~ _____________ _ 

sueii de Fátima Meno - -----,1-r--~----------------(__J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

~ 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.as. , a nossa proposta relativa 

à Tomada de Preços n°. 004/2013, assumindo inteira responsabilidade por 

quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação da 

mesma. 

Atenciosamente, 

IPM -üÁTICA LTDA. 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Exea.rtivo Ferreira uma 
Centro - Aorianópolis - se -CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se I CEP 89.16(H)()0 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

ALDO LUIZ MEES 

Administrador 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Cooj. 123 
Centro - Cascavel - PR 
Cep: 85.506-<l10 
Fone: 45. 3222.3500 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

ÍNDICE 

1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

1 . 1 - Anexo XIII - Proposta de Preços 

1.2 - Total Geral Consolidado 

IPM Informática ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Exec:utM> Ferreira Uma 
Centro - Florianópolis - se -CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.lpm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Con). 123 
Centro - cascavel - PR 
Cep: 85506-010 
Fone: 45. 3222.3500 

03 

04 

05 
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Sls1emas de Ges1ôo f>tblloo 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executivo Ferreira Uma 
Centro- Florianópolis- se -CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VO!P 1900 
www.ipm.com.br 

PROPOSTA DE PREÇOS 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul- se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - Cascavel • PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 
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ANEXO XIII 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

PROPOSTA DE PREÇOS 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

Item SOFlWARES: 

Serviço de implantação (diagnóstico, migração de informações, 

1. configuração/customização inicial, habilitação para uso, treinamento e 

acompanhamento incial). 

TOTAL 

LICENÇA DE USO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SERVIÇOS 

2.1 PREFEITURA MUNICIPAL 

ITEM QTD UNI O 
SOFlWARES 

VALOR 

MENSAL 

1. 12 mês Programas de planejamento público R$ 264,79 

2. 12 mês Programas de contabilidade pública. R$ 748,50 

Programas de compras e licitações 
3. 12 mês R$ 545,00 

municipais. 

4. 12 mês Programas de patrimônio. R$ 319,61 

5. 12 mês Programas de frota. R$ 295,00 

6. 
Programas de recursos humanos e folha de 

12 mês 
pagamento. 

R$ 669,00 

7. 12 mês Programas de ISSQN. R$ 285,62 

Programas de nota fiscal eletrônica de 
8. 12 mês R$ 285,65 

serviços. 

9. 12 mês Programas de escrita fiscal. R$ 285,62 

10. 12 mês Programas de fiscalização fazendária. R$ 285,62 

11. 12 mês Programas de IPTU. R$ 375,40 

12. 12 mês Programas de taxas e tarifas. R$ 252,80 

13. 12 mês Programas de contribuição de melhoria. R$ 214,64 

14. 12 mês Programas de controle de arrecadação. R$ 344,60 

15. 12 mês Programas de divida ativa. R$ 344,60 

Programas de portal da transparência 
16. 12 mês R$ 228,00 

pública. 

SUB-TOTAL R$ 5.744,45 

2.2. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA CANTU 

VALOR 
ITEM QTD UNID SOFlWARES 

MENSAL 

1. 12 mês Programas de contabilidade pública. R$ 254,06 

Preço R$ 

R$ 14.400,00 

R$ 14.400,00 

VALOR PARA 

12 MESES 

R$ 3.1 77,48 

R$ 8.982,00 

R$ 6.540,00 

R$ 3.835,32 

R$ 3.540,00 

R$ 8.028,00 

R$ 3.427,44 

R$ 3.427,80 

R$ 3.427,44 

R$ 3.427,44 

R$ 4.504,80 

R$ 3.033,60 

R$ 2.575,68 

R$ 4.135,20 

R$ 4.135,20 

R$ 2.736,00 

R$ 68.933,40 

12 MESES 

IPM lnformátic·l-.--i......w...--L_-___JL-_ __JL__ ______________ __~ _____ .,L_ ____ ...,.-~ 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7• andar 
Centro Executivo Ferreira Lima 
Centro- Aorianópolis- SC- CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 1 VOJP 1900 
www.ipm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul- se 1 CEP 89.16Q-OOO 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - <:ascallel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 
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Sls1emas de Gestóo Plbl/co 

SUB- TOTAL I 

3. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU: 

QUANT. UNID.DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR VALOR 
ITEM 

ESTIMADA MEDIDA SERVIÇO OU TECNOLOGIA HORA TOTAL 

Serviços de atendimento técnico 

local, atendimento técnico via 
Hora 

3.1 80:00 conexão remota, consultorias R$100,00 R$ 8.000,00 
trabalhada 

técnicas para internetização de 

serviços aos cidadões. 

Hora Serviços de customização em 
3.2 20:00 R$ 130,00 R$ 2.600,00 

trabalhada softwares . 

Deslocamento técnico da sede 

Hora da contratada até a sede da 
3.3 1.000 R$ 1,40 R$ 1.400,00 

trabalhada contratante (cálculo por 

quilômetro rodado) 

Valor Total R$ 231,40 R$ 12.000,00 

4. TOTAL GERAL CONSOLIDADO [Somar total das tabelas 1, 2 e 3, 

relativamente aos preços para implantação, provimento de datacenter (/SSQN), 

licenciamento de sofwtares e serviços para a Prefeitura Municipal de Nova 

Cantu]: 

R$ 98.382,12 (noventa e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e doze 

centavos). 

Concordamos em manter a validade desta proposta pelo prazo de 90 dias. 

Concordamos que a entrega do objeto licitado (conversão, migração, 

implantação e treinamento) será feito em 80 dias. 

Florianópolis, 19 de agosto de 2013 

IPM ~kLcA L TDA. 
ALDO LUIZ MEES 

01.258.027/0001 -41 

IPM Informática l tda. 

SEDE FÁBRICA FIUAL 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro ExeaJtivo Ferreira Lima 

Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro · Centro 

Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - cascavel - PR 
Cep: 85.50&{)10 Centro - Aorian<ipolis - se - CEP ss.o1s-300 

FQne: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

Rio do Sul- se I CEP 89.160-000 
FQne: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FQne: 45. 3222.3500 
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Florianópolis, 19 de agosto de 20 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

Referência: Tomada de Preços n°. 004/2013 

Assunto: Documentação de Habilitação 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao Processo Licitatório, Tomada de Preços n° 

004/2013, emitido por essa Prefeitura, apresentamos em anexo nossa 

documentação, nos candidatando a execução dos serviços licitados. 

Atenciosamente, 

IPM ~ÁTICA L TOA. 

ALDO LUIZ MEES 

Administrador 

r.:; 
01 258 027/0001 - 411 

IPM INFORMÁTICA LTDA 
Av. Trompowsky, no 354 - 7o Andar 

CENTRO- CEP 88015- 300 

L FLORIANóPous _ se 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executivo Ferreira uma 
Centro. Florianópolis- se- CEP sa.o1s-3oo 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.lpm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - Cascallel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013 

ÍNDICE 

1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 03 

1.1 - Contrato Social e última alteração 04 

1.2 - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 13 

1.3 - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 14 

1.4 - Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho 15 

2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 16 
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IPM Informática ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Exeartivo Ferreira Uma 
Centro - Aorianópolis - se -CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.lpm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAl 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
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ALDO LUIZ MEES, brasileiro, natural de Ituporanga!SC, empresano, casado pelo 
regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Desembargador 
Amo Hoeschl, no 361, apto. 1.301, Centro, Florianópolis/Se, CEP 88015-620, inscrito no 
CPFI.tv1F sob o no 292.867.519-15, portador da cédula de identidade n° 7R/865.793, 
expedida pela SSP/SC e LUCIANE RUSKOWSKI MEES, brasileira, natural de Rio do 
Sul/SC, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, residente e 
domiciliada na Rua Desembargador Amo Hoeschl, n° 361, apto. 1.301, Centro, 
Florianópolis/Se, CEP 88015-620, inscrita no CPF/MF sob o n° 936.727.649-49, 
portadora da cédula de identidade n° 7C/3.353.088, expedida pela SSP/SC, únicos sócios 
de IPM INFORMÁTICA L IDA., sociedade empresária com sede no Município de 
Florianópolis - SC, na Av. Trompowsky, no 354, 7° Andar, Centro, CEP 88015-300, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.258.027/0001-41, registrada junto à JUCESC sob o 
NIRE 4220218149-3, em 13/06/1996, por este instrumento e na melhor forma de direito, 
resolvem, em comum acordo, por deliberação unânime, alterar seu contrato social, 
conforme segue: 

CLÁUSULA P - O capital social será elevado de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil 
reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de 
quotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), cujo aumento é integralizado, neste ato~ 

através de reservas de lucros acumulados da sociedade. 

CLÁUSULA r - Em razão desse aumento de capital, a cláusula 53 do contrato social 
passa a ter a seguinte redação: 

"Cláusula 53
• O capital social da sociedade é de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, cada uma no valor de 
R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas, e assim distribuídas 
entre os sócios: 

LUCIANE RUSKOWSKI MEES 50.000 50.000,00 

TOTAL 1.000.000 1.000.000,00 

v 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
IPM INFORMÁTICA LTDA. 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVO SOCIAL E DURAÇÃO 

Cláusula la. A sociedade girará sob a denominação social de IPM INFORMÁTICA 
LTDA .. 

Cláusula 2a. A sociedade tem sede no Município de Florianópolis - SC, na Av. 
Trompowsky, n° 354, 7° Andar, Centro, CEP 88015-300, e inscrição no CNPJ/MF sob o 
n° 01.258.027/0001-41, podendo abrir, manter e fechar filiais, escritórios, dependências, 
depósitos e estabelecimentos em qualquer localidade do território nacional ou do exterior. 

Parágrafo único. A sociedade possui duas filiais, nos seguintes endereços: 

a) Avenida Brasil, n° 6459, salas 123 e 124, Edificio Centro Executivo Paraná, Centro, 
Cascavel!PR, CEP 85806-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.258.027/0002-22 e com 
alteração contratual arquivada na JUCEPAR sob o n° 4190061465-3, em 22/07/1998, 
onde serão exercidas as mesmas atividades da Matriz indicadas no item (c) da cláusula 
terceira abaixo; 

b) Rua Tuiuti, n° 20, 2°, 3° e 5° Andares, Edificio Moura Ferro, Centro, Rio do Sul/SC, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.258.027/003-03 e com alteração contratual arquivada na 
JUCESC sob o n° 4290078182-8, em 24/09/2007, onde serão exercidas as mesmas 
atividades da Matriz indicadas nos itens (a) e (b) da cláusula terceira abaixo. 

Cláusula 38
• O objetivo social da sociedade é a exploração das seguintes atividades: 

a) análise, desenvolvimento e fabricação de softwares de gestão pública; 

b) tratamento de dados, provimento de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet; 

c) consultoria e prestação de serviços em informática; 
d) consultoria administrativa e fazendária; 

e) capacitação e treinamento de pessoal nas áreas de informática administrativa, 
fmanceira, contábil e tributária. 

Parágrafo único: A responsabilidade técnica~edade fie~' a cargo de PfOfissionais P 
habilitados e registrados no órgão de class~~t~ ~ { ~·-:-,.... 

u Oc..OTI\5 - ~ ~ 
OfM' P, - ~ 0J 
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Cláusula 4a. A sociedade terá duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas 
atividades em 01/07/1996 (primeiro de julho de mil novecentos e noventa e seis). 

CAPÍTULOll 
CAPITAL SOCIAL 

Cláusula sa. O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 
1.000.000 (um milhão) de quotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), totalmente 
subscritas e integralizadas, e assim distribuídas entre os sócios: 

SÓCIO QUOTISTA N.o QUOTAS VALOR 

ALDO LUIZ :MEES 950.000 950.000,00 
LUCIANE RUSKOWSKI :MEES 50.000 50.000,00 

TOTAL 1.000.000 1.000.000,00 

Parágrafo 1°. A responsabilidade dos sócios quotistas é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do 
artigo 1.052, da Lei 10.406 de 1 O de janeiro de 2002. 

Parágrafo 2°. Destaca-se para cada filial, para efeitos fiscais, a importância de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) do capital social. 

Parágrafo 3°. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e, ante a sua natureza 
pessoal, são impenhoráveis e não podem ser empenhadas, caucionadas, oneradas ou 
gravadas de qualquer forma, a qualquer título, pelos sócios. 

CAPÍTULOill 
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Cláusula 6a. A administração da sociedade será exercida por administrador( es) indicados 
em reunião de sócios, mediante aprovação de sócio(s) representando 100% do capital 
social, ao(s) qual(is) competirá, isoladamente, o uso da denominação social, bem como 
praticar todo e qualquer ato administrativo no interesse social, representando-a, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, perante pessoas naturais ou jurídicas, quer sejam 
públicas ou privadas, inclusive perante estabelecimentos de crédito e instituições 
financeiras, podendo ainda constituir procuradores e abrir outras empresas em qualquer 
localidade do território nacional ou do exterior. 

Parágrafo 1°. A sociedade poderá prestar aval ou garantias tanto para interess[ próprios 
d . ---- I ou e terceiros. ... .J -.>~ ~ , 

,.. • ;....---....,:: "<,.... 

Parágrafo 2°. O( s) sócio( s) e administtad0~ss-q~~ )porven a prestarem lferviços à 

~ ~ -"Q~~ 
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sociedade farão jus a um quantum remuneratório que será, mensalmente, retirado ou 
acumulado de acordo com a disponibilidade de caixa, a título de retirada pro labore. 

Parágrafo 3°. É expressamente vedado aos sócios o uso da denominação social em 
negócios estranhos aos interesses sociais. 

Parágrafo 4°. A sociedade apenas será administrada por administrador sócio, mediante 
nomeação em reunião de sócios especialmente convocada para esse fim. 

Parágrafo 5°. A nomeação ou destituição de administrador da sociedade apenas poderá se 
dar mediante aprovação de sócio( s) que representem 100% do capital social. 

Parágrafo 6°. Em caso de ausência, incapacidade total ou falecimento do administrador 
nomeado, este será substituído por administrador eleito em reunião de sócios. 

CAPÍTULO IV 
DELffiERAÇÕES DOS QUOTISTAS 

Cláusula 78
• As deliberações sociais serão sempre firmadas pelo voto dos sócios, 

conforme art. 1076, do Código Civil, salvo quanto à nomeação e destituição de 
administrador, que dependerá da concordância de sócios representando 100% do capital 
social. 

Cláusula s•. - Os sócios, respeitando o quórum legal previsto no art. 1076, do Código 
Civil, exercerão os seguintes atos: 

a) aprovação das contas dos administradores; 

b) aprovação das demonstrações fmanceiras; 
c) defmição da política geral da empresa; 

d) aumento e redução de capital e as respectivas emissões ou redução de quotas. 

Cláusula 9a. O sócio que, segundo aquele(s) que represente(m) mais da metade do capital 
social votante, colocar em risco a continuidade da empresa, poderá ser excluído por justa 
causa, mediante alteração do contrato social, através de deliberação em assembléia 
convocada especialmente para tal fim, assegurado o exercício da ampla defesa. 

CAPÍTULO V 
REUNIÕES DE QUOTISTAS 

Cláusula to•. Os sócios reunir-se-ão sempre q~ os interesses sociais asr o exigirem. 
Entretanto, qualquer deliberação que dtlli~~~~festação dos sócios oderá ser tida "P? 
como validamente tomada, indepertdehtehie.Rte Kê realização de reuniã se expressa 

0 ' \ \ -c~f4 
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mediante instrumento escrito flnnado por sócios representando a totalidade do capital 
social votante. 

Parágrafo r. As reuniões dos sócios serão convocadas pelo administrador e, nos casos 
previstos em lei, pelos sócios, por meio de correio eletrônico, fac-símile ou aviso entregue 
pessoalmente, contra recibo, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. Considerar-se-á 
dispensada a convocação quando todos os sócios comparecerem à reunião ou se 
declararem, por escrito, cientes do local, data, horário e ordem do dia. 

Parágrafo 2°. As deliberações dos sócios serão lavradas em atas assinadas por todos os 
presentes, dispensado, entretanto, seu registro em livro próprio. 

CAPÍTULO VI 
CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, GRAVAMES E SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS 

Cláusula 11 •. A admissão de novo sócio na sociedade, seja a que título for, dependerá da 
expressa concordância de sócio ou sócios que representem a totalidade do capital social 
votante. 

Cláusula 12•. Os sócios apenas poderão ceder ou transferir qualquer de suas quotas a 
terceiros se observado o disposto no Código Civil de 2002, desde que respeitado o direito 
de preferência do sócio ou sócios remanescentes, bem como se houver o prévio 
consentimento, por escrito, de sócios representando a totalidade do capital social votante. 

Parágrafo único: O sócio que deseje alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê
las por escrito aos demais sócios, indicando preço, prazo e todas as condições da 
transação, concedendo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da proposta, 
para que os demais sócios possam exercer o direito de preferência na aquisição das quotas, 
para só então aliená-las a terceiros, respeitado o disposto no caput da presente cláusula. 

Cláusula 138
• Nas hipóteses de resgate, amortização ou reembolso de quotas, o preço das 

mesmas, para efeito de pagamento, será flxado tomando-se em consideração o patrimônio 
líquido apurado a valor de mercado em balanço especialmente levantado. 

CAPÍTULOVll 
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Cláusula 148
• O exercício social terá duração de um ano e 

dezembro. 
e-á em 31 de 

do exercício ?cíal, os sócios 

,, :: 
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Parágrafo 2°. A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras mensais 
intermediárias para distribuir resultados aos sócios. 

Cláusula 15a. Os resultados sociais apurados, após efetuadas as deduções e provisões 
legais, terão o destino que os sócios indicarem, nos termos da legislação vigente, podendo 
ser distribuídos ou repartidos entre os sócios de forma desproporcional à participação 
societária. 

CAPÍTULOVIll 
RETIRADA, INCAPACIDADE, INSOLVÊNCIA, FALECIMENTO OU 

FALÊNCIA 

Cláusula 16a. Em caso de retirada, incapacidade, insolvência, falecimento ou falência de 
qualquer dos sócios, não haverá dissolução da sociedade, se este for o interesse dos 
sócios remanescentes. Não sendo possível promover a cessão das quotas, serão 
apurados os haveres do sócio que sai da sociedade, prosseguindo esta com os demais 
sócios. 

Parágrafo primeiro: O valor do reembolso da quota-parte do sócio que sair da sociedade, 
independente do motivo, será apurado em balanço patrimonial especial, a ser realizado em 
até 30 (trinta) dias após a saída do sócio, levando em consideração as disposições e 
deliberações internas da sociedade, bem como as obrigações e direitos pendentes de cada 
sócio. O valor total a ser pago ao sócio que sair da sociedade será arbitrado dentro de 90 
(noventa) dias, contados da data do término do referido balanço. 

Parágrafo segundo: O pagamento dos haveres do sócio que sair da sociedade far-se-á em 
60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente por índice 
que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) 
dias após o o término da realização de balanço especial e arbitramento do valor a ser 
pago ao referido sócio ou seu( s) sucessor( es ). 

Cláusula 17a. Os sócios poderão, livremente, exercer seu direito de retirada, desde que 
os demais integrantes da sociedade sejam devidamente notificados em, no mínimo, 
sessenta dias antes do término do exercício social, conforme determina o art. 1029 do 
CC. 

Cláusula 18a. A retirada, exclusão, morte do sócio, não o exime, ou a eus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) an após averbada a 
resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas pos 1: ores e em igual 
prazo, enquanto não se requerer a averbação (-art. 1032, CC). ' 

/tr~:~ \ \ ~ DtllllAS 
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CAPÍTULO IX 
LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Cláusula 19•. A sociedade se dissolverá por deliberação de sócios representando% (três 
quartos) do capital social votante e nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único. Em caso de liquidação, sócios que representam % (três quartos) do 
capital social votante indicarão o liquidante e fixarão a remuneração a que o mesmo terá 
direito. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 20•. Fica eleito o foro da Comarca da Capital/SC para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Cláusula 21 •. Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de 
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 06 (seis) 
vias de igual teor. 

Florianópolis (SC), 13 de março de 2013. 



Data, Horário e Local: 

IPM INFORMÁTíCA LTDA. 

CNPJ 01.258.027/0001-41 

NIRE 4220218149-3 

Ata da Reunião de Sócios 

Realizada no dia 14 de março de 2013 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2013, às 14:00 horas, na sede social da IPM 

Informática Ltda., no Município de Florianópolis- SC, na Av. Trompowsky, n° 354, 7° andar, 

Centro, CEP 88015-300. 

Convocações: 

Convocações através de anúncio entregue a todos os sócios, contra recibos e declarações por 

escrito de ciência, local, data e ordem do dia, que ficam arquivados na sede da sociedade. 

Presença: 

Sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade, conforme assinaturas 

abaixo. 

Mesa: 

Verificado o quorum de instalação, foram instalados os trabalhos pelo sócio Aldo Luiz Mees, e 

escolhida para dirigi-los a sócia Luciane Ruskowski Mees, o qual, assumindo a presidência, 

convidou o sócio Aldo Luiz Mees para secretariar a reunião e os trabalhos 

Ordem do dia: 
Deliberar sobre a designação e escolha de administrador(es) e respectivo prazo de gestão. 

Deliberações: 
Composta a mesa, a presidente convidou o secretário para a leitura da convocação para a reunião 

e este, então, esclareceu aos sócios presentes que a reunião foi convocada para decidir a respeito 

da eleição do administrador da sociedade, bem como, de administrador substituto para o caso de 

falecimento, incapacidade ou impedimento do administrador eleito na forma da presente ata. 

Anunciada a matéria contida na pauta, o presidente pediu a palavra e teceu os esclarecimentos 

que reputou necessários, propondo que: (a) a sociedade fosse administrada pelo sócio Aldo Luiz 

Mees, que assinará isoladamente; (b) em caso de ausência, incapacidade total ou f; 

administrador ora designado, a ~óclf: -.L~c~e Ruskowski Mees passar' 

automaticamente, a administração df,so~~. ' <~finado isoladamente. Em discu 

fK:Kl (\ ~ 
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ecimento do 

a exercer, 



os sócios presentes expressaram total concordância e ãcei~çã<J q~úr.to":{a) t ínvestidura do sócio 

Aldo Luiz Mees como administrador da sociedade, ao qual competirá representar a sociedade, 

mediante assinatura isolada; (b) à regra suso fixada para substituição automática do 

administrador ora investido pela sócia Luciane Ruskowski Mees em caso de falecimento, 

ausência ou incapacidade total. Outrossim, ratificam os sócios que a destituição de qualquer dos 

administradores apenas poderá se dar mediante aprovação de sócio(s) que representem 100% do 

capital social. Postas em votação, foram aprovada à unanimidade, pelos sócios ora presentes, que 

representam 100% do capital social da empresa, as matérias acima discutidas. 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer 

a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 

de consumo, a fé pública ou a propriedade 

Não havendo qualquer outra manifestação dos presentes, foi a Reunião de Sócios declarada 

encerrada, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos sócios 

presentes. 

Encerramento: 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e, não havendo 

nenhuma outra manifestação, deu por encerrada a reunião, com a lavratura da presente ata, que 

lida e aprovada foi assinada por todos os sócios presentes, pela Sra. Presidente e pelo Sr. 

Secretário da Reunião. 

Florianópolis, 14 de março de 2ot3. 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

T amada de Preços n°. 004/2013 

IPM INFORMÁTICA LTDA., estabelecida na Avenida Trompowsky, n° 354, 7° 

andar, Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob no 01.258.027/0001-41, 

neste ato representada por seu administrador, Sr. Aldo Luiz Mees, no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas de Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 

com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência dos fatos 

supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

Florianópolis, em 19 de agosto de 2013. 

'õt 258 027/0001 - 4 -~ 
IPM INFORMÁTICA LTDA 

IPM I~ÁTICA L TOA. 

ALDO LUIZ MEES 

01.258.027/0001-41 
Av. Trompowsky, n° 354 • 7° Andar 

CENTRO · CEP 66015- 300 

~bQRtANÔPOL.tS • SC L. 

IPM Informática Ltda. 

SEDE FÁBRICA FIUAL 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executivo Ferreira Uma 

Rua Tuiuti, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 

Av. Brasil, 6459 · Conj. 123 
Centro · CasaM!! • PR 
Cep: 85.5()6.{)10 Centro - Florianópolis - se -CEP 88.015·300 

Fone: 48. 3031.7500 1 VOJP 1900 
www.lpm.com.br 

Rio do Sul ·se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

Fone: 45. 3222.3500 



• m 
Sistemas de Gestõo Píbllco 

ANEXO VIl 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

Tomada de Preços n°. 004/2013 

IPM INFORMÁTICA LTDA., estabelecida na Avenida Trompowsky, n° 354, 7° 

andar, Centro, Florianópolis/Se, inscrita no CNPJ sob no 01.258.027/0001-41 I 

neste ato representada por seu administrador, Sr. Aldo Luiz Mees, no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas de Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente. 

Florianópolis, em 19 de agosto de 2013. 

l'õl 258 027/0001 - 411 
IPM INFORMÁTICA LTDA 

Av. Trompowsky, no 354 • 7° Andar 

CENTRO • C~P 88015 e lQQ _-!";:~ 

L FI..OR t~NóPOL.t~ • se ~ 

IPM IU TICA LTDA. 

ALDO LUIZ MEES 

01.258.027/0001-41 

IPM Informátic a Ltda. 

SEDE FÁBRICA FIUAL 
Av. Trompowsky, 354, 7" andar 
Centro Executivo Ferreira Uma 

Rua Tuiuti, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 

Av. Brasil, 6459 • Conj. 123 
Centro - cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 Centro· Aorianópolis - se· CEP 88.015-300 

Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

Rio do Sul - se 1 CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

Fone: 45. 32223500 



• p 
Sistemas de Gestão Público 

À 

ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

Tomada de Preços n°. 004/2013 

IPM INFORMÁTICA L TOA., estabelecida na Avenida Trompowsky, n° 354, 7° 

andar, Centro, Florianópolis/Se, inscrita no CNPJ sob no 01 .258.027/0001-41 , 

neste ato representada por seu administrador, Sr. Aldo Luiz Mees, no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas de Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da 

Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva : Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz (x). 

Por ser verdade assina a presente. 

Florianópolis, em 19 de agosto de 2013. 

'õt 258 027/0001 .. 411 
IPM INFORMÁTICA LfOA 

IPM lid~ TICA L TOA. Av. Trompowsky, no 354 • 111 An~ar 

CENTRO- CEP 88015 • 366 

L FLORIANóPOLIS - se: ...J 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executivo Ferreira Uma 
Centro . Rorianópolis • se • CEP ss.o15· 300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro • Centro 
Rio do Sul · se I CEP 89.16(}{)()() 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

ALDO LUIZ MEES 

01.258.027/0001-41 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 • Conj. 123 
Centro · cascavel • PR 
Cep: 85.50&<ll0 
Fone: 45. 3222.3500 
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Sistemas de Ges1õo Plbllco 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7• andar 
Centro Exeo.Jtivo Ferreira Uma 
Centro- Florianópolis - SC- CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiutí, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se 1 CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Btasll, 6459 - Conj. 123 
Centro - cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 32223500 

' 
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09/08/13 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~· ~ . Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro\1dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

01.258.027/0001-41 
MATRIZ 

111E EMPRESARIAL 

1t'M INFORMATICA L TOA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

13/06/1996 

62.02·3·00 ·Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador custom izáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

63.11-9-00 ·Tratamento de dados, provedores de se rviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
62.04·0·00 ·Consultoria em tecnologia da informação 
62.09-1-00 ·Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.99·2·00 ·Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 • SOCIEDADE EM PRESA RIA UM IT ADA 

LOGRADOURO 

AV TROM POWSKY 

CEP 

88.015-300 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NÚMERO 

354 
COMPLEMENTO 

ANDAR7 

MUNICIPIO 

FLORIANOPOLIS 
UF 

se 
''JAÇÃO CADASTRAL 

. .• WA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 09/08/2013 às 13:37:27 (data e hora de Brasília). 

I Voltar] 

WNW.receita.fazenda.g ov.br/prepararlmpressaollmpri mePag i na.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*****"** 

\ Página: 1/1 
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V-.IIVV/ IV 
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, -f ,.._ · 
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie jm1to ã p,v. 

Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral 

CNPJ/CPF 

01 .258.027/0001-41 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

253.419.417 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E 
DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

IPM INFORM ÁTICA LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOM E DE FANTASIA) 

****** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

lnlcioAti \idade com ICMS 

13/01/1997 

i202300- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador custom izáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

6204000- Consultoria em tecnologia da informação 
6311900 ·Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
8599604- Treinamento em desenvolvimento profiss ional e gerencial 
6209100- Suporte técnico, manutenção e out ros serviços em tecnologia da inform ação 

CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

-Credenciado a Em itir Nota Fiscal Betrônica- NFe a partir de 01/12/2010 
-Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital- EFD a partir de 01/07/2011 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVENIDA TROMPOWSKY 

CEP 

88015-300 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ATIVO desde 13/01/1997 

Modelo aprovado pela Portaria SEF n° 375, de 26/08/2003. 
Emitido em 09/08/2013 13:35:03 (data e hora de Brasília). 

NÚMERO 

354 
COMPLEMENTO 

7° ANDAR 

MUNICÍPIO 

FLORIANÓPOLIS 

https :/ /tri butari o.sef.sc.g ov. br /tax. N ET /tax. net. cadastr o/res ui t_ s itcad .as pX?dat= 013503 

UF 

se 

1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IPM INFORMATICA L TOA 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi'AJ acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relati'AJs a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nac ional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos 
por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão. emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi'AJ no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas , por lei. a terceiros , inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:45:09 do dia 31 /07/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/01/2014. 
Código de controle da certidão: 4F25.2C89.EB79.8EDA 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. \ 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 

CNPJ/CPF: 

IPM INFORMÁTICA LTDA. 
01.258.027/0001-41 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as 
dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na 
presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 

Número da certidão: 

Data Emissão: 

Validade (Lei n° 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 
15.510/11."): 

lei no 3938/66, Art. 154 

130140210964157 
18-07-2013 09:13:21 

16-09-2013 09:13:21 

A autenticidade desta certidão deve rá ser confirmada na página da Secretaria de Estado 
da Fazenda na Internet, no endereço: http:/ fwww.sef.sc.gov.br 

https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.Net/tax.net.ctacte/CND Resultado.aspx?numCND= 

~ 
('I 

1817/2013 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

Secretaria Municipal da Receita 

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Municiplo 

CNPJ Nome 

01.258.027/0001 -41 IPM - INFORMATICA LTDA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) 

acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a 

tributos administrados pela Secretaria Municipal da Receita (SMR) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta 

certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Receita de 

Florianópolis. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço 

<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, 

passando o número do documento 833956 e o código 15E1CA6F 

Certidão Número 4686813 

Emitida 04/07/2013 14:50:34 

Válida até 02/10/2013 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996. 

Assinatura Digital: 15E1CA6F064FB6AOD003AF79F39001574C95DA33 

Data: 0410712013 14:50:34- Protocolo: 4917407 ·Documento: 833956 

Documento aulenlicado digitalmente 

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

Florianópolis (SC) 04 de julho de 2013 
Seoetaria Muni;~! da Receita 

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópol_is- SC Q**48 3251_ 6400- ÇEP 88Q1_0-3QO. _ . 
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita, hnk Serv1ços- Serv1ços on-lme -Venf1caçao de Documentos Eletromcos. 

(c)PMF SMR - Impresso 04/07/2013 14:50:20 



Certidao Positiva de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 000802013-20001 027 
Nome: IPM INFORMATICA LTDA 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro 
de 1966- Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros. inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União 
(DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos 
efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 
24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade 
ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da 
Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade 
ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida 
e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita. fazenda .gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de 
Janeiro de 201 O. 

Emitida em 10/05/2013. 
Válida até 06/11/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Página 1 de 1 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0125802710001-41 

Razão Social: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA 
Endereço: AV TROMPOWSKY 354 SALA 701 I CENTRO I FLORIANOPOLIS I 

se 1 88015-3oo 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art . 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 06/08/2013 a 04/09/2013 

Certificação Número: 2013080616012107545106 

Informação obtida em 09/08/2013, às 13:39:36. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://'M'.W.sifge.cailQ3.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=1047284&VARPessoa=1047284&VARUf=SC&VARinscr=0125... 1/1 



PODE=<. CUDICifi.RIO 
JUST:ÇP. DJ ~P~ALH0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IPM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.258 .027/0001-41 
Certidão n o: 32150034/2013 
Expedição: 01 /07/2013 , às 14 :51: 26 
Validade: 27/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que IPM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a ) 
no CNPJ sob o no 01.258.027/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de jul ho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s ) d i as 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à v erificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Ip 
S/slemos de Gesfõo Público 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7" andar 
Centro E>ceartivo Ferreira üma 
Centro • Rorianópolis - se- CEP 88.015-300 
fooe: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2" andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se 1 CEP 89.160-000 
fooe: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - Cascavel - PR 
Cep: 85.506{)10 
Fone: 45. 3222.3500 
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MII\I ISTERIO DO DESE~VOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS 

·l DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 
JUNTt. COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
1.0 

( Vers~ ~ 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO N° 13081187 4 

Declaro a exatidão dos termos de abertura e de encerramento do livro digital de características abaixo, por mim 
examinado e contendo. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE 

NIRE 

4220218 1493 

NOME EMPRESARIAL 

1 IPM Informática Lida 

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL 

I 
.JRMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Ltvro Diário 

I 
NATUREZA DO LIVRO 
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO 

! IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

I CNPJ 
1 01 258.027/0001-41 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 
01/01/2012 a 31 /12/2012 

NÚMERO DO LIVRO 
33 

17.A6 D5 A9.06 1A 62.EE.78 9A 1 F EF E3.D7 7E.B6.CB.68.43 4C- 1 
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IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

NIRE:4220218149-3 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

ATIVO 2012 

CIRCULANTE ~ 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
Caixa geral 2.315,00 
Bancos conta movimento 236.253,09 
Aplicações Financeiras 1.895.033,31 

total de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.133.601,40 

DIREITOS REALIZÁVEIS 
Contas a receber de Clientes (Nota 5) 214.109,52 
Adiantamentos (Nota 6) 51.754,14 
Impostos a recuperar 17.524,24 
Estoques -
Despesas Antecipadas 14.218,41 

total dos Direitos Realizáveis 297.606,31 

total do Circulante 2.431.207,71 

NÃO CIRCULANTE 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (Nota 7) 

Depósitos judiciais 165.601,06 
Outros Créditos 60.000,00 

total do Realizavel a Longo Prazo 225.601,06 

IMOBILIZADO (Nota 8) 
Custo 4.070.322,05 
(-) Depreciação acumulada do Imobilizado (1.886.446,83) 

I' total do Imobilizado 2.183.875.22 

INTANGIVEL (Nota 8) 
Custo 1.816. 990,09 
(-) Amortização acumulada do Intangível (1.240.975,15) 

total do Intangivel 576.014,94 

total do Não Circulante 2.985.491l22 

TOTAL DO ATIVO ·. 5.416.698,93 
- - , 

As Notas Exp!tcatwas sao parte mtegrante das Demonstraçoes Contabets 

2011 

635,78 
173,93 

1.382.872,64 
1.383.682,35 

421.375,23 
24.046,99 
16.846,81 
36.560,36 

2.525,26 
501.354,65 

1.885.037,00 

169.346,26 
-

169.346,26 

3.457.938,82 
(1.517.722,77) 

1.940.216,05 

1.246. 922,63 
(1.240.346,97) 

6.575,66 

2.116.137l97 

4.001.174,97 

~ Aorianópolis, 3ge d mbro de 2012. 

OáUdJ:Mãftín: Aldo z 
Contador CRC/SC 023586/0-0 Administr dor 

CPF: 952.265.169·91 \ CPF: 292.867.5;J.lH5 

IPM Informática Ltda. _ Demon~ªções eor1tát>el$ 
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IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

NIRE:4220218149·3 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 2012 2011 

CIRCULANTE 
Fornecedores 273.458,54 131.642,78 
Obrigações Trabalhistas 276.989,56 205.347,00 
Provisão de Férias e Encargos 426.891,44 273.990,80 
Obrigações Sociais a recolher 122.519,06 137.151,08 
Imposto de Renda sobre o Lucro (Nota 15) 125.188,87 20.596,89 
Contribuição Social sobre o Lucro (Nota 15) 72.268,58 6.201,08 
Outros Tributos e Contribuições a recolher 106.414,07 17.538,57 
Empréstimos e Financ. Capital de Giro (Nota 9) 131.874,91 3.193,88 
Empréstimos e Financ. de Bens e Veículos (Nota 9) 252.809,69 271.347,88 
Outras Contas a pagar 71.630,49 19.203,48 

total do Circulante 1.860.045,21 1.086.213,44 

NÃO CIRCULANTE 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 435.038,71 724.802,81 
total do Não Circulante 435.038,71 724.802,81 

PATRIMÔNIO ÚQUIDO 
Capital social (Nota 11) 505.000,00 505.000,00 
Reservas de Lucros (Nota 12) 495.000,00 -
Lucros ou prejuízos acumulados (Nota 13) 1.511.615,01 1.075.158, 72 
Ajuste de Avaliação Patrimonial (Nota 14) 610.000,00 610.000,00 

total do Patrimônio Líquido 3 .121.615[01 2.190.158[72 

TOTAL DO PASSIVO+ PATRIMONIO LIQUIDO 5.416.698,93 4.001.174,97 
- -As Notas Explicativas sao parte mtegrante das Demonstraçoes Contábets 

Q 
Contador CRC/SC 023586/0-ü 

CPF: 952.265.169-91 

Florianópolis, 3f1Je dezembro de 2012. 

Aldo · es 
Administr or 

CPF: 292.867.519-15 
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IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001·41 

NIRE:4220218149-3 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERdCIO 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e 2011 

-.. 
2012 2011 

RECEITA BRUTA "" 
Prestação de Serviços 10.042.124,99 1.996.876,59 
Locação de Software 4.546.514,68 9.481.293,85 

14.588.639,67 11.478.170.44 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
Impostos Incidentes (797 .028,89) (132.381,21) 

(797 .028.89) (132.381.21) 

RECEITA ÚQUIDA 13.791.610.78 11.345.789.23 

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (5.308.666.98) (5.178.207.75) 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 8.482.943,80 6.167.581.48 

DESPESAS OPERACIONAIS --
Despesas Comerciais (1.118.618,84) -
Despesas Administrativas (4.798.392,95) (4.870.611,51) 
Outras Receitas/Despesas Operacionais (88.054,29) 28.521,86 

'6.005.066,08) '4.842.089,65) 
·v;:. 

LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 2.477.877,72 1.325.491,83 

Receitas Financeiras 44.953,18 38.973,34 
Despesas Financeiras (141.244,70) {120.651,46) 

(96.291.52) (81.678.12) 

LUCRO ANTES DO IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.381.~8§,20 1.243.813,71 

r i 
Contribuição SOCial sobre o Lucro (213.708,65) (78.510,09) 
Imposto de Renda sobre o Lucro (560.121,26) (194.083,63) 

(773.829,91) (272.593,72) 

LUCRO ÚQUIDO DO EXERCÍCIO t.§Q7 .z56,29 ~71.21!M~9 

- - , 
As Notas Explicativas sao parte mtegrante das Demonstraçoes Conl:iibe1s 

Cláudia Martins 
Contador CRC/SC 023586/ü-0 

CPF: 952.265.169-91 

IPM Informática ltda. 

Florianópolis, 31 Â der.Jbro de 2012. 

Ald~~s 
~ Adml~ 
'· \ CPF: 29~.~~~9~ 
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IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

NIRE:4220218149-3 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e 2011 

.. 
- 2012 2011 

RESULTADO ÚQUIDO DO PERÍODO 1.607.756,29 971.219,99 
( +/-) Outros Resultados Abrangentes - -

Variação da Reserva de Reavaliação (quando existentes) - -
Ganhos/Perdas em Planos de Previdência Complementar ou 
conversão das Demonstrações Contábeis p/ exterior - -
Ajustes de Avaliação Patrinomial - 610.000,00 

( +/-) Resultados Abrangentes de empresas investidas (quando 
reconhecidas pela Equivalencia Patrimonial) 

(=)RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 1.607.756,29 1.581.219,99 

- - ' As Notas Explicativas sao parte mtegrante das Oemonstraçoes Contábeis 

Cláudia Martins 
Contador CRC/SC 023586/0-0 

CPF: 952.265.169-91 

IPM Informático Ltdo. 

Florianópolis, 31 A deznmbro de 2012. 

ftJ~J.dl 
Administrador 

CPF: 292.867.519-15 



.@Ipm· 
Sistemas de GestOO Plb8co -----··-----

IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

NIRE:4220218149-3 

.. 1·i ' .. 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO ÚQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

'· Capital Reservas de Lucros Ajustes de 

Social Lucros Acumulados Avaliação Total 
Patrimonial 

Saldo em 31/12/2010 505.000,00 - 847.938,73 - 1.352.938,73 

Lucro Líquido do Exercício 971.219,99 971.219,99 
Destinação dos Lucros: 

Lucro distribuído aos sócios (744.000,00) (744.000,00) 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 610.000,00 610.000,00 

Saldo em 31/12/2011 505.000,00 - 1.075.158, 72 610.000,00 2.190.158,72 

Lucro Líquido do Exercício 1.607. 756,29 1.607. 756,29 
·Destinação dos Lucros: 

Lucro distribuído aos sócios (676.300,00) (676.300,00) 
Constituição de Reservas: Transf. 
p/futuro aumento de capital 495.000,00 (495.000,00) -

Saldo em 31/12/2012 505.000,00 495.000,00 1.511.615,01 610.000,00 3.121.615,01 

- - , 
As Notas Exp!taJtivas sao parte mtegrante das Demonstraçoes Contábets 

Cláudia Martins 
Contador CRC/SC 023586/0-0 

CPF: .9,,?2.265.169-91 

IPM Informática Ltda. 

_____ / 

Aorianópolis, 31 :ri:· 2012. 

A~irnJ1:dor 
CPF: 292.867.519-15 

u 
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IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

NIRE:4220218149-3 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

2012 2011 

SALDOS INICIAIS 1.075.158,72" 847.938,73 

Lucro Líquido do Exerácio 1.607.756,29 971.219,99 

Lucro distribuído aos.sócios (676.300,00) (744.000,00) 

Transferência p/Reservas de Lucros (495.000,00) 

SALDOS FINAIS 1.511.615,01 1.075.158,72 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 

Cláudia Martins 
Contador CRC/SC 023586/0-0 

CPF: 952.265.169-91 

Florianópolis, 31 d~ezembro de 2012. 

• Aldo oz ~ees 
Administ ador 

CPF: 292.867.519-15 

IPM Informática lfda. __ Qem.Qn_~ções Contábeis =Qem.Ql}stração dos:Lucros 

L 



•.. ~ 

IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/ 0001-41 

NIRE:4220218149-3 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

METODO INDIRETO 2012 2011 

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL 
Lucro Líquido (Preju(~) do Exercício 2.381.586,20 1.243.813,71 

( +) Depreciação/amortização contabilizada no período 391.271,89 437.666,03 
( +) Despesas de Juros 102.740,02 46.263,74 
(-) Ganho com a Venda de Itens do Imobilizado (23.650,81) (28.521,86) 

Variação das contas operacionais Ativas: 
(Aumento )/Redução no saldo de Clientes 207.265,71 (68.136,14) 
(Aumento )/Redução no saldo de Adiantamentos (27.707,15) 402.634,29 
(Aumento )/Redução no saldo de Impostos a Recuperar (677,43) 17.174,16 
(Aumento )/Redução no saldo de Estoques 36.560,36 0,00 
(Aumento)/Redução no saldo de Despesas do Exercício Seguinte (11.693,15) (471,09) 
(Aumento)/Redução no saldo de Realizável a Longo Prazo (56.254,80) ·c 46. 981,37) 

Variação das contas o~racionais Passivas: 
Aumento/(Redução) no saldo de Fornecedores 141.815,76 24.080,79 
Aumento/(Redução) no saldo de Salários e Encargos 209.911,18 59.750,73 
Aumento/(Redução) no saldo de Impostos e Contribuições 88.875,50 5.177,48 
Aumento/(Redução) no saldo de Outras Contas a Pagar 52.427,01 1.408,77 

caixa proveniente da~ operações 
Juros pagos (94.364,57) (60.867,13) 
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (603.170,43) (395.927,15) 

Resultado de Caixa da Atividade Operacional 2.794.935,29 1.637.064,96 

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE I NVESTIMENTOS 
Recebimentos pela venda de Imobilizados e Intangíveis 55.460,35 47.000,00 
Pagamentos pela aquisição de Imobilizados e I ntangíveis (1.236.179,88) (805.423,27) 

Resultado de caixa da Atividade de I nvestimentos (1.180.719,53) (758.423,27) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO · 
Recursos Recebidos por Conta de novos Empréstimos/Financiamentos 144.973,64 1.112.197,73 
Amortização de Empréstimos/Financiamentos (332.970,35) (467.547,15) 
Lucro distribuído aos sócios (676.300,00) (744.000,00) 

Resultado de Caixa da Atividade de Finandamento (864.296,~~) (99.349,42) 

AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA/EQUIVALENTE NO PERÍODO 
caixa ou Equivalente no início do período 1.383.682,35 604.390,08 
caixa ou Equivalente no fim do período 2.133.601,40 1.383.682,35 

Variac;ao das Contas caixa/Bancos/Equivalentes 749.919,05 779.292,27 
- - , 

As Notas Expltcativas sao parte mtegrante das Oemonstraçoes Contábets 

-~ 
Contador CRC/SC 023586/0-0 

CPF: 952.265.169-91 

IPM Informática ltda. 

- --AUTENTICAÇÃO N° 098109--
Autentico a pre~1ente fotocópia per ser 
rep;odução fie l do origin 
apresentado. Do que do · fé. 
Florianópolis,24 de junh de 201 

RONALDO DANIEL RODRIGU • Esc vent 
Emolumento•· R$ 2,46 + t •lo: R$ 1,3õ Total: 
.Selo D•g.ial dd F1scahzaçac•. S•lc ~ormal DCc.29446-LAFV 
ç.,..nf1ra os dado:. dCt ate, em selo.tjsc.ju1 br 

Florianópolis, 31md bro de 2012. 

\ 

Ald I s 
Admihis ttqr 

CPF: 294.867.5.1!9·15 

~ 
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IPM INFORMÁTICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001-41 

NIRE:4220218149·3 

NOTAS EXPUCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A empresa IPM Informática é uma sociedade empresarial limitada, com sede na cidade de Florianópolis/Se. A 

empresa iniciou suas atividades em 1996, na região do Alto Vale, em Santa Catarina, e hoje atua em diversos 

estados brasileiros. 

2 - AÇÕES DESENVOLVIDAS 

A sociedade tem como objetivo social a exploração das atividades de Análise, desenvolvimento e fabricação de 

softwares de gestão pú~lica; Tratamento de dados, provimento de serviços de aplicação e serviços de hospedagem 

na internet; Consultoria e prestação de serviços em informática; Consultoria administrativa e fazendária; 

Capacitação e treinamento de pessoal nas áreas de informática, administrativa, financeira, contábil e tributária. 

3- APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas por sua administração em 12/03/2013, consoante às Normas 

Brasileiras de Contabilidade, de acordo com a legislação societária e tributária vigente. 

4- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Apuração do Resultado 

As receitas, custos e .despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. 

b) Caixa e Equivalentes de Caixa 

·- . .... 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto 

prazo de alta liquidez. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo de aplicação acrescidas dos 

rendimentos (líquidos de IRRF quando aplicável) auferidos até data das demonstrações contábeis. 

c) Contas a Receber 

Inclui os serviços realizados e faturados, ainda não recebidos, conforme quadro demonstrativo na Nota S. 

d) Perdas em Operações de Créditos 

Foram registradas, a crédito de Contas a Receber de Clientes, as Perdas· em Operações de Créditos•v encidos a 

mais de seis meses. Os valores registrados foram R$ 11.487,75 em 2011, e R$ 75.481,90 §!m 20~_2. làls. perda 
. i 

IPM Informática Ltda. 

SEDE • • -AUTENliiCAÇÂO N° 098109- •• 
Autentico a preecente fotocópia pnr ser 
rep;odução fiel do original qw 

apresentado. Do que doli fé 
Florianópolis,24 de junho~2013 

RONALDO DANIEL RODRIGUES Escrevente 
Emolumento.: ;($ 2,46 + ulo: R$ 1 , ~õ - otal: R$3,80 
Selo D•!;·\al de Foscaltzaç~,, - Selo normal 00((_29446-CP4L 
Çi1nf1ra os dados dll ato am selo.tjsc.jus.br ...........__ 



são dedutíveis como despesas, para determinação do lucro Real, conf~rme legislação tributária vigente. ' 

9.430/1996, art. go, §·to). .... .,.. 
~~--

e) Imobilizado 

Os bens do ativo imobilizado e Intangível foram registrados pelo custo de aquisição ou construção, corrigido até 31 

de dezembro de 1995. Em 2011 houve um ajuste de avaliação patrimonial conforme demonstrado na Nota 14. 

Os itens do imobilizado são baixados quando vendidos ou quando nenhum benefício econômico futuro for 

esperado do seu uso 'OU venda. Ganhos ou perdas resultantes da baixa de um ativo imobilizado são registrados na 

demonstração de resultado, no exercício em que ocorrer a baixa do ativo. 

A Administração da sociedade efetuou análise periódica do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do 

ativo imobilizado e intangível, obtendo as seguintes conclusões: não foram identificadas diferenças significativas na 

vida útil-econômica dos bens do imobilizado da empresa. 

f) Intangível ~ 

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são reconhecidos inicialmente ao seu custo. Após o seu 

reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos a amortização acumulada e valor 

recuperável, quando cabíveis. Os ativos intangíveis gerados internamente, excluindo os custos de 

desenvolvimento, não são capitalizados e o gasto é refletido na demonstração de resultado no exercício em que for 

incorrido. 

Os ativos intangíveis estão representados substancialmente por softwares em função da expectativa de 

lucratividade e receitas futuras, vinculados a combinações de negócios da empresa. 

Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à 

perda por redução ao válor recuperável sempre que houver indicação, sendo revisados ao final de cada exercício. 

A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida como despesa, na demonstração de 

resultado, consistente com a utilização do ativo intangível. 

Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados. A avaliação da vida útil indefinida é revisada 

anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável, do contrário, a mudança na vida útil de 

indefinida para definida ocorre de forma prospectiva. 

Ganhos ou perdas resuitantes da baixa de um ativo intangível são mensurados pela diferença entre o valor líquido 

obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração de resultado, no momento da 

baixa. 

g) Depreciações e Amortizações 

As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na Nota 8 

e representam adequadamente a vida útil dos bens. 

IPM Informática Ltda. 

_,/ -
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h) Provisão para Redução ao Valor Recuperável aos Ativos não Financeiros 
.. : .. 

\ 
A administração da sociedade revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avali~e'-?~;.. 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indi 

deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido 

excede o valor recuperável, é constituída provisão para perdas ajustando o valor contábil líquido do ativo ao seu 

valor recuperável. 

i) Provisão para Férias e Encargos 

Foi constituída mensalmente com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescidas dos respectivos 

encargos, cujo montante está registrado no passivo circulante. 

j) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados 

conforme critérios eStabelecidos pela legislação vigente, para as empresas que tem como base de apuração o 

Lucro Real. A sociedade apura os mesmos com base no Balanço Trimestral. O IRPJ incide sobre o resultado 

tributável à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% quando os lucros excederem R$ 60 mil no período de 

3 meses (trimestral), enquanto a CSLL é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 

k) Empréstimos e Financiamentos 

Os empréstimos e ·financiamentos foram atualizados pelas taxas contratuais e os juros e encargos foram 

apropriados pró-rata dia pelo período exigido. As parcelas com vencimentos inferiores a 360 dias foram alocadas 

no curto prazo. 

I) Direitos e Obrigações 

Os direitos e obrigações são demonstrados pelos seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos 

correspondentes encargos auferidos ou incorridos, quando aplicáveis. 

5- CONTAS A RECEBER 

O saldo das Contas a Receber de Clientes está representado como segue: 

2012 2011 

Contas a Receber Vintendas 214.109,52 215.741,17 

Contas a Receber Vencidas (mais de seis meses) 0,00 120.481,90 

Total de Contas a Receber de Clientes 214.109,52 336.223,07 
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6- ADIANTAMENTOS 

Adiantamento a fornecedores 

Adiantamento de fériàs e salários 

Adiantamentos de viagens 

Total de Adiantamentos 

7- NÃO CIRCULANTE- REAUZAVEL A LONGO PRAZO 

DEPOSITOS JUDICIAIS 

Depósitos Judidais 

Outros Créditos (Ourocap BB) 

Total de Depósitos Judiciais 

8- IMOBIUZADO E INTANGÍVEL 

O imobilizado e intangível da empresa estão assim representados: 
:"'' Valor Residual 

Imobilizado Taxas Aquisições 
31/12/2011 

Salas Comerciais 4% 23.240,00 

Móveis, Máquinas e 
10% 305.904,75 140.969,90 

Instalações 

I Veículos 20% 431.755,35 191.516,82 

Computadores e 

Periféricos 
20% 190.260,91 254.019,59 

Equipamentos de Proc. 
20% 332.067,08 

de Dados - P&D 

Terrenos 650.000,00 

Imob. em nllua' ""'' .. v 30.139,41 

Particip. em U>r'"'"'''-;v" 6.987,96 49.466,70 

Total do Imobilizado 1.940.216,05 666.112,42 

Intangível 
Valor Residual 

Taxas Aquisição 
31/12/2011 

C'. 20% 628,18 .>VI , YY O I <;;) 

Outros 5,947,48 

Softwares (Vida útil 
0% 0,00 570.067,46 

indefinida) 

Total do .......... lll'"""' 6.575,66 570.067,46 

ormática Lida. IPM lnf 

.. -SEDE 
Av. Trem 

~~:~~.' =~~ 
Fone: <!8. 1 ~ ···: 
www.ipm 

... 

"' .. 

- -··· 
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2012 ~o~~ .. . / 

;;. 
2.849,00 549,01 

41.111,50 20.000,00 

7.793,64 3.497,98 

51.754,14 24.046,99 

2012 2011 

169.346,26 169.346,26 

60.000,00 0,00 

225.601,06 169.346,26 

Ajustes/ Depreciação do Valor Residual 

Baixas Exercício 31/12/2012 

(1.680,00) 21.560,00 

(55.805,07) 391.069,58 

(31.809,54) (143.240,54) 448.222,09 

19.510,60 (112.122,93) 351.668,17 

(19.510,60) (77.795,17) 234.761,31 

650.000,00 

30.139,41 

56.454,66 

(31.809,54) (390.643,71} 2.183.875,22 

Ajustes/ Amortização do Valor Residual 

Baixas Exercício 31/12/2012 

(628,18) 0,00 I 
5.947,48 

570.067,46 

. (628.18}' 576.014,94 c· 

-:(!b:, I 
Demon-um~~,~~- 1; 11 
. tt,ll_~ !J.~ ~: ~~\ ll~t lhl 
~ '- , · ·~~. ·~~ -~ ~. 
~ -~:;..;. 

__ / 



9 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

O saldo de empréstimos e financiamentos está assim representado: -
Instituição Taxa Prazo Saldos Saldos 

Modalidade Finalidade Garantias 
Financeira a.m. Meses 2012 2011 

Banco do Brasil Saldo devedor capital Giro - - - 2.431,22 -
Banco Santander Saldo devedor capital Giro - - - 762,66 -
BNDES * Fina me capital Giro 0,4472% 48 527.499,64 500.000,00 -
ABN Amro Bank coe Veículos - frota 1,41% 24 - 21.713,55 Bem financ. 

Banco Santander coe Veículos - frota 1,64% 24 34.880,14 82.649,11 Bem financ. 

Banco do Brasil coe Veículos - frota 1,40% 24 114.149,32 - Bem financ. 

Banco Santander Leasing Veículos - frota 0,0702% 24 2.786,66 34.749,39 Bem financ. 

Cia Itauleasing Leasing Veículos - frota 1,49% 24 30.086,94 81.042,99 Bem financ. 

Banco City Leasing Computadores 1,50% 24 110.320,61 239.638,59 Bem financ. 

cartão BNDES cartão computadores 0,7907% 24 - 36.357,06 -
Total 819.723,31 999.344,55 

Curto Prazo 384.684,60 274.541,76 

Longo Prazo 435.038,71 724.802,81 

(*) BNDES - Empréstimo tomado em 23/12/2011, com prazo de carência de 1 ano. A taxa de juros é de 5,5% ao 

ano. Durante o período de carência os juros foram capitalizados trimestralmente. A partir de 15/12/ 2012, os j uros 

passaram a ser capitalizados mensalmente. 

A sociedade classifica as operações de leasing contratados junto a instituições financeiras como empréstimos e 

financiamentos e os bens arrendados como ativo imobilizado, em razão destes contratos estarem classificados 

como leasing financei~o, nos termos do CPC no 06 e Resolução do CFC no 1.141/08. 

10-INCENTIVOS FISCAIS- INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LEI 11.196/2005 

A sociedade se beneficiou dos incentivos fiscais previstos na Lei 11.196/2005, referente a um_ projeto de Inovação 

Tecnológica, deduzindo da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social, os valores 

correspondentes a 60% dos dispêndios realizados no exercício, e da depreciação acelerada integral dos 

equipamentos destinÇ~dos a PD&I: 

Incentivos Fiscais - Projeto Novo Framework 2012 2011 

Soma dos dispêndios realizados no ano base 298.439,83 407.558,62 

Dedução de até 60% dos dispêndios realizados no ano base 179.063,90 244.535,18 

Depreciação acelerada integral dos equipamentos destinados a PD&I - 300.298,61 

IPM Informática ltda. 

SEDE 
- Conj. 123 
'd-PR ~ 



11 - CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de.;R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), dividido em 505.000 (quinhentas e cinco mll) 

quotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas. 

12- RESERVA DE LUCROS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 

Foi constituída a partir de uma parcela dos lucros acumulados em 31/12/2012, após ajustes, transferências e 

distribuição de lucros, e está assim representada: 

Reservas de Lucros 2012 2011 

Futuro aumento de capital 495.000,00 -

13- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

2012 2011 

Lucros ou Prejuízos Acumulados 1.511.615,01 1.075.158,72 

14- OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES {AJUSTES DE AVAUAÇÃO PATRIMONIAL) 

A entidade determinou em 2011 o custo atribuído "deemed cost" a um único terreno, registrado em seu ativo 

imobilizado, com base no CPC 27 e NBCT 19.1, o qual está suportado em relatório assinado por empresa 

avaliadora competente. 

A avaliação teve como objetivo definir o preço justo do imóvel, ou o preço de mercado. Os avaliadores utilizaram 

as normas da ABNT (NBR 5676) como metodologia de avaliação. 

O terreno não está disponível para venda pois existe a intenção da entidade em construir, neste imóvel, a sua 

Fábrica de Software, que hoje funciona em um imóvel alugado. 

Os efeitos do ajus~ de avaliação patrimonial resultante da determinação do custo atribuído, estão refletidos 

contabilmente no ativo imobilizado e patrimônio líquido, com seus respectivos valores monetários: 

Natureza das Contas 

Imobilizado 

Terrenos 

Patrimônio Líquido 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

IPM Informática ltda. 

Saldos {após ajustes) 

2012 2011 

650.000,00 650.000,00 

610.000,00 610.000,00 -

~ ~ 

Demonstrações Contá~s 
r 

2010 

40.000,00 
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15-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA 

/ 

PROVISOES 2012 201'1~"'" 
PROVISAO P I CONTRIBUIÇAO SOCIAL 

(- ) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 2.381.586,20 1.243.813,71 

(+)Adições 172.018,26 173.354,57 

(-) Exclusões 179.063,90 544.833,79 

Base de Cálculo da Contribuição Social 2.374.540,56 872.334,49 

Contribuição Social - 9% 213.708,65 78.510,09 

PROVISAO P /IMPOSTO DE RENDA 

( =) Lucro antes do Imposto de Renda 2.167.877,55 1.165.303.62 

(+)Adições 385.661,38 251.864,66 

(-) Exclusões 217.053,90 544.833,79 

Base de Cálculo do Imposto de Renda 2.336.485,03 872.334,49 

IRPJ - 15% + (10% sobre o que exceder R$ 240.000,00/ano) 560.121,26 194.083,63 

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (compensado) 208.435,00 158.380,01 

16- EFEITOS DA LEI 11.638/2007, LEI11.941/09 E EVENTOS SUBSEQUENTES 

A entidade vem adequando suas demonstrações contábeis e financeiras a partir de 2008, com base na Lei 

11.638/2007 e alterações posteriores, observando os pronunciamentos do CPC e as Resoluções do Conselho 

Federal de Contabilidade. Os efeitos decorrentes de alterações no exercício corrente, não representaram impactos 

significativos. 

Não ocorreram eventos significativos entre a data de encerramento do exercício social e da elaboração das 

demonstrações contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas. 

IPM lnfo 

Cláudia Martins 
Contador CRC/SC 023586/0-0 

CPF: 952.265.169-91 

•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
:ERTIFICO O REGISTRO EM: 21/03/2013 SOB N°: 2013075974( 

Protocolo: 13/075974-0, DE 18/03./201~ 
Empresa:42 2 0218149 3 
IPM INFORMATICA :.roA - ... -- - . _ ___ _ 

BLASCO BORGES BARCELLOS 
SECRETÁRIO GERAL 

Florianópolis, 31 de dezembro de 2012. 

Aj ~~~ A~~~fador 
CPF: 292.867.519-15 

.) 



IPM INFORMATICA LTDA. 
CNPJ: 01.258.027/0001·41 

Dados extraídos do Balanço Patrimonial dos exercícios de 2012 e 2011 

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE INDICADORES FINANCEIROS 2012 2011 

LG = 

LC = 

SG = 

GE = 

GCT 

UQUIDEZ GERAL 

ATIVO àRCULANTE + REAUZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO ORCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

UQUIDEZ CORRENTE 

ATIVO ORCULANTE 
PASSIVO ORCULANTE 

SOLVÊNCIA GERAL 

ATIVO TOTAL 
PASSIVO ORCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
...,, 

PASSIVO ORCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO TOTAL 

GARANTIA DE ~APITAL DE TERCEIROS 

PATRIMÔNIO ÚÇUIDO 
(PASSIVO ORCULANTE + PASSIVO NAO ORCULANTE) 

-

Cláudia Martins 
Contador CRC/SC 02358 /0-0 

CPF:. 952.265.169-91 

= 1,16 1, 13 

= 1,31 1,74 

= 2,36 2,21 

= 0,42 0,45 

= 1,36 1,21 

Florianópolis, 31 degzembrr de 2012. 

Aldo 1z Ls 
Administ dor 

CPF: 292.867.519-15 

IPM Informática Ltda. 

SEDE FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 

-

m.IAL 
Av. ~I ,:..,r::.n ..-onj. 123 

' R 



24/07/2013 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Capital 

CERTIDÃO 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO W: 550777 FOLHA: 1/1 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis da Comarca de Capital, 
anteriores a data de 22/07/2013, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

IPM INFORMÁTICA L TOA., portador do CNPJ: 01.258.027/0001-41. *********************************************** 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, 
opção Certidões/Conferência de Certidão; e 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte 
da Ilha e Distrital do Continente. 

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Capital, quarta-feira, 24 de julho de 2013. 

\ 

0643424 

1111111 111~ 111~ 11111 ~1111111 ~~~ 11111111 
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IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executillo FeTeira lima 
Centro- Florianópolis - se- CEP 88.Q15-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul - se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - Cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 

{\ 
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I MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO -CIDADE ESCOLA 

---------------------------------- . ·. !~ 
Secretaria de Fazenda e Administração \--. --~_-~.-- · ~ ~) 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ~ 7 
O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, pessoa jurídica de direito público, 

estabelecido na Av. Rua Brasil, n° 1.487, Centro, Campo Mourão, Estado do Paraná, inscrita 

no CNPJ sob o n° 75.904.524/0001-06, neste ato representado pelo Secretario de Fazenda 

e Administração, Sr. Aldecir Roberto da Silva , ATESTA para fins licitatórios, de que mantém 

contrato com a Empresa IPM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Avenida Trompowsky, 354, Centro, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, 

inscrita no CNPJ sob n° 01.258.027/0001 -41 , para: 

Implantação, conversão/migração de dados, treinamento dos usuários, manutenção, 

assessoria e suporte técnico e licenciamento de sistema de informação em ambiente 

multiusuário dos seguintes módulos: 

-IPTU; 
- ISSQN; 
- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 
- Escrita Fiscal; 
- Fiscalização Fazendária; 
- Obras e Posturas; 
-Taxas e Tarifas (Receitas Diversas) 
- Contribuição de Melhoria; 
- Planejamento; 
- Contabilidade, Gestão Orçamentária e Financeira; 
- Controle Interno; 
- Suprimentos ( Compras e Licitações, Patrimônio, Almoxarifado e Frota); 
- Recursos Humanos e Folha de Pagamento; 
- Procuradoria; 
- Serviços ao Cidadão ( Ouvidoria, Auto Atendimento, Protocolo e Processo Digital, 

Portal da Transparência). 

Atesta ainda que os sistemas funcionam de forma satisfatória , de forma que 

podemos afirmar que a empresa está plenamente qualificada para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível a outros municípios. 

Campo Mourão/PR~1 de Março de 201 
·~· 

J;L~ 
~~ 
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Prefeitura Municipal de Nova 6an~ --~:.7 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0~ .. , ..... _x.Y 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 -....:_~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 033/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2013 - republicada data de abertura para: 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, vem por meio deste ATESTAR 
que: 
A empresa IPM Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.258.027/0001-41, por meio de 
seu representante legal, o Senhor Altair José da Costa, portador da Carteira de Identidade n° 
23 .692.144-7 SSP/SP, visitou os locais onde serão executados os serviços no objeto do Edital de 
Tomada de Preços n°. 004/2013. 

Portanto conhece os locais e condições existentes para a execução dos serviços objeto deste 
Edital, tem ciência das instalações, programas, base de dados. 

Vanderlei Ess~rE er 
v.nderler . ss 

C.twf*~G-11~ 

NO 

· O JO,• 

:- ,.. -, 
.. 
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Slslemas de Ges1õo Pl.b/lco 

Florianópolis, 19 de agosto de 2013 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

PROPOSTA TÉCNICA 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.as. , a nossa proposta 

relativa à Tomada de Preços n°. 004/2013, assumindo inteira responsabilidade 

por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação da 

mesma. 

Atenciosamente, 

IPM 1~1JTICA L TOA. 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7• andar 
Centro Executillo Ferreira Uma 
Centro· Florianópolis· se · CEP 88.015·300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOlP 1900 
www.ipm.com.br 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura feiTo • Centro 
Rio do Sul· se 1 CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

ALDO LUIZ MEES 

Administrador 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 · Conj. 123 
Centro · Cascavel · PR 
Cep: 85.5()6.()10 
Fone: 45. 3222.3500 
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Sistemas de Ges1õo Público 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS TÉCNICOS 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

At. Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

Nova Cantu- PR 

Tomada de Preços n°. 004/2013 

IPM INFORMÁTICA L TOA., estabelecida na Avenida Trompowsky, n° 354, 7° 

andar, Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob no 01.258.027/0001-41, 

neste ato representada por seu administrador, Sr. Aldo Luiz Mees, no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, que 

atende a todos os itens técnicos descritos no Anexo 11 do edital. 

Por ser verdade assina a presente. 

Florianópolis, em 19 de agosto de 2013 

;I Jj 
IPM ~~~Ji TI CA L TOA. 

'õl 258 027/0001 - 4l 8 

IPM INFORMÁTICA LTDA 
Av. Trompowsky, n° 354 - 70 Andar 

CENTRO- CEP 88015- 300 

L FLORIANÓPOLIS - se ..J 

IPM Informátic a Ltda. 
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Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
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Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.ipm.com.br 
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ALDO LUIZ MEES 

Administrador 
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Item 

ANEXO 111 

DESCRITIVOS TÉCNICOS PONTUÁVEIS NO SISTEMA 

DESCRIÇÃO Pontos Atende 
Não 

tende 
~1.~P~R~O~G~R~A~M~A7S~D~E~P~LA~N~E~JA~M~E~N~T~O~P~U~B~LI~C~O~: -------L-----L-----L----L---~r---

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 

operável via Internet. 

Na elaboração da LDO acessa informações de receita e 

de despesa previstas no PPA de forma automática, 

facilitando a sua confecção. 

Na elaboração da LOA acessa informações de receita e 

de despesa previstas na LDO de forma automática, 

facilitando a sua confecção. 

Permite a implantação da LOA de forma automática no 

sistema de contabilidade e execução orçamentária. 

2. PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA: 

Permite o cadastro de eventos e roteiros de 

contabilização 

Consulta os débitos tributários do credor nos processos 

de emissão de empenho, liquidação e pagamento. 

Consolida informações das diferentes unidades 

gestoras, sem necessidade de importar arquivos 

quando estas forem mantidas no mesmo servidor de 

banco de dados. 

Permite a geração automática de empenhos, 

liquidações e ordens de pagamento de pessoal 

considerando informações disponibilizadas pelos 

conjunto de programas de RH e folha de pagamento. 

Permite, na liquidação de empenho, a digitação dos 

itens da lista de serviços da Lei Complementar 

116/2003, contabilizando as retenções nos arquivos de 

gestão de arrecadação. 

Permite a emissão de guias para retenção de tributos e 

outras contribuições na fonte. 

Permite a manutenção de plano de contas único, onde 

alterações, exclusões e inclusões no plano são 

disponíveis a todas as unidades gestoras do Município. 

Possibilita a distinção de contribuintes autõnomos no 

ato do empenho, facilitando a geração do arquivo para 

IPM Informática Ltda. 

SEDf FÁBRICA FILIAL 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Executillo Ferreira Uma 
Centro - Florianópolis - se -CEP 88.015-300 
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Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - Cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 
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S/slemas de Ges1õo Público 

SEFIP. 

Permitir efetuar os lançamentos de transferências 

financeiras entre entidades, com automática 

contabilização na entidade recebedora. 

Permite efetuar a conciliação bancária forma 

automática em relação aos lançamentos financeiros 

efetuados pelo sistema de tesouraria e os arquivos 

magnéticos fornecidos pelas principais instituições 

bancárias. 

Permite que, nas consultas de Empenhos, Notas de 

Despesa Extra-orçamentária e Restos a Pagar, seja 

possível anexar documentos em forma digitalizada. 

3. PROGRAMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES MUNICIPAIS: 

Contém programas que permitem que os pretensos 

fornecedores apresentem suas propostas comerciais 

em meio digital, em suas dependências, para envio ou 

entrega na sessão de julgamento, evitando que a 

Administração necessite digital proposta a proposta de 

cada interessado. 

Gera lançamentos no sistema de gestão orçamentária, 

bloqueando, corrigindo e/ou desbloqueando dotações. 

Propicia importação e exportação de informações 

de/com outro software de pregão eletrônico. 

Agrupa várias requisições de compras, inclusive de 

diferentes setores, para compra em um único processo. 

Possibilita que as requisições de compra de diversas 

unidades gestoras sejam agruparas em único processo 

de compra.. 

Processa o lançamento do material no almoxarifado no 

ato de registro da nota fiscal. 

Permite criar modelos de editais e contratos, para 

seleção do usuário. 

Consulta débitos de contribuintes no processamento 

das licitações e na emissão de ordem de compra 

Permitir o controle das despesas "da mesma natureza" 

realizadas e a realizar com dispensa de licitação, 

alertando para os limites limites legais. 

Bloqueia aditivo contratual caso ultrapasse os limites de 

acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1 o do 

Art. 65 da Lei 8.666), deduzidos acréscimos de 
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atualização monetária (reajustes). 

4. PROGRAMAS DE PATRIMÔNIO: 

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
1 

operável via Internet. 

Informa ao usuário os bens sob sua responsabilidade e 

guarda, permitindo aceite e registro de outras 1 

observações. 

Relaciona o bem imóvel ao arquivo de cadastro 

imobiliário, tornando também disponíveis as 1 

informações geridas nesta base cadastral. . 

Propicia a emissão de relatórios dos bens imóveis de 

propriedade do Município considerando variáveis 1 

mantidas no banco de dados do cadastro imobiliário. 

Reconhece informações gravadas em etiquetas com 
1 

código de barras utilizadas na gestão patrimonial. 

Emite etiquetas com código de barras utilizadas na 
1 

gestão patrimonial. 

5. PROGRAMAS DE FROTA: 

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
1 

operável via Internet. 

Registra peças aplicadas em cada veículo, na 
1 

contabilização da saída destas do almoxarifado. 

Avisa que o condutor de veículo está com habilitação 
1 

vencida antes da liberação do mesmo para a direção. 

Emite relação de servidores do Município que dirigiram 
1 

selecionado veículo. 

6. PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO: 

Gera arquivos compatíveis com os códigos de 

contabilização, evitando trabalhos de digitação para 

empenhamento. 

Gera arquivos para DIRF, RAIS e de prestações de 

contas sem a necessidade de "intervenção manual" em 

banco de dados. 

Permite ao Servidor efetuar solicitação de férias via 

web. 

Possibilita ao Servidor emitir Certidão de Tempo de 

Serviço via web. 

Possibilita a inclusão dos autônomos no arquivo da 

SEFIP/GFIP de forma automática, buscando os dados 

necessários diretamente na base contábi l. 
IPM 11 lVI ' '-' '"'-' ~• ' '-' · 
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Permite protocolar solicitações diversas pelo Servidor 

através do Portal Web para o setor de Recursos 

Humanos. 

Mantém histórico mensal do cadastro de cada servidor 

e seus pagamentos. 

Disponibilizar consulta e emissão do contracheque via 

internet. 

7. PROGRAMAS DE ISSQN: 

Possibilitar que seja efetuada a configuração das 

informações do cadastro mobiliário (econômico), no 

mínimo com relação aos itens do cadastro mobiliário e 

do cadastro de atividades. 

Propicia ao Servidor configurar o software para gestão 

de novas informações vinculadas ao cadastro 

econômico-fiscal 

Possibilita desabilitar informações do cadastro 

mobiliário (econômico-fiscal) quando não se deseja 

mais administrá-las. 

Permite relacionar imagens ao cadastro mobiliário 

(econômico-fiscal). 

Funciona com cadastro de atividades padrão CNAE, 

permitindo classificações mais detalhadas. 

Na manutenção do cadastro mobiliário (econômico

fiscal) mostra a data e o nome do usuário que realizou a 

última alteração. 

Possibilita a emissão das guias de recolhimento em 

diferentes modelos e condições e pagamento com 

seleção no momento da impressão. 

Possibilita a administração das isenções considerando 

o processo apresentado, relacionando-o ao cadastro 

mobiliário (econômico-fiscal). 

Processa isenções de forma automatizada a partir de 

protocolo e obedecendo a configuração, com registro 

do processo relacionado ao cadastro mobiliário 

(econômico-fiscal) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8. PROGRAMAS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: 

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 

operável via Internet. 
IPM lnformuuGu u1 Ju. 
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Permite a emissão de uma mesma Nota Fiscal 

eletrônicas com vários itens da Lista de Serviços, 

conforme classificação da Lei Complementar 116/03, 

inclusive com detalhamento de valor e gestão de 

alíquotas diferenciadas para cada serviço. 

Faculta a Autoridade Fiscal libere o contribuinte para a 

emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 

eletrônica on-line, em portal do Município. 

Faculta a Autoridade Fiscal libere o Contador (escritório 

Contábil) do contribuinte para a emissão da Nota Fiscal 

Eletrônica de Serviços. 

Faculta ao prestador de serviço configurar uma 

observação padrão para impressão em todas as NFS-e, 

e em sendo o caso, permitir ao emissor a supressão 

desta observação nas excessões. 

Permite ao prestador de serviço configurar um e-mail na 

tabela de cadastro dos contribuintes, a ser utilizado 

para encaminhadas automático das NFS-e. 

Permite o uso de tabelas (linhas x colunas) 

personalizadas por emissor de NFS-e, por 

configuração, inclusive para informações 

complementares, com livre escolha do numero de 

linhas e colunas. O software deve também aceitar 

digitação de informações nesta tabelas). 

Permite aos contadores ou contribuintes importar as 

NFS-e emitidas para contabilização. 

Integra-se a outros softwares de frente de caixa das 

empresas, facilitando a emissão das NFS-e, sempre 

após registro e validação das mesmas no servidor de 

banco de dados utilziado pelo Município na gestão 

fazendária. 

Permite ao emissor da NFS-e comunicar irregularidade 

cadastral relativamente a pessoas não cadastradas no 

Município no momento da emissão da NFS-e, gerando 

um processo de solicitação de alteração cadastral (ou 

inclusão) que ficará pendente de análise e deferimento 

da Autoridade Fazendária. 

9. PROGRAMAS DE ESCRITA FISCAL: 

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 

operável via Internet. 

IPM Informático ltda. 

SEDE 
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Aceitar múltiplas atividades enumeradas na Lista de 

Serviços (LC 116) em uma mesma nota fiscal. 

Processa a a escrita fiscal com assinatura digital 

eCPF/eCNPJ, padrão ICPBrasil. 

Bloqueia quaisquer declarações para competências em 

fiscalização. 

Gera protocolo das entregas das declarações 

realizadas com a assinatura digital, baseado nas 

informações fornecidas, por competência_ 

Permite a emissão de guias para pagamento após o 

processamento da escrita fiscal. 

Permite o cadastramento de procurações e respectivos 

poderes para os escritórios contábeis, advogados e 

Contadores, para a delegação de poderes no sistema 

(a critério da Autoridade Fazendária Municipal) para 

emissão de NFS-e, escrita fiscal, emissão de guias, 

alterações cadastrais e outras. 

Aceita a escrituração de empresas com endereço em 

diferentes Municípios 

10. PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA: 

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 

operável via Internet. 

Possibilita o cadastro e manutenção de informações 

sobre estimativa fiscal I arbitramento em diferentes 

modelos de formulários (eletrônicos), personalizáveis. 

Permitir f iscalizar as empresas em relação aos serviços 

tomados e prestados, ao mesmo tempo ou em datas 

diferentes. 

Permitir alterar, incluir e excluir contas do plano de 

contas das instituições financeiras (no sistema da 

Prefeitura) no momento da fiscalização. 

Contem programa para emissão da relação de 

declarantes inadimplentes quanto a "declaração", com 

seleção de número de competências consecutivas da 

não entrega. 

Permitir anexar documentos digitais ao processo de 

fiscalização. 

Na homologação de declarações e recolhimentos, 

permitir ao fiscal excluir os documentos fiscais 

desnecessários. 
' . 
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Na homologação de documentos fiscais durante o 

processo de fiscalização, permitir ao fiscal alterar as 

alíquotas, de forma global. 

Permitir realizar importação de documentos fiscais para 

a homologação da fiscalização, no mesmo layout 

utilizado pelos contribuintes no módulo de escrita fiscal. 

11. PROGRAMAS DE IPTU: 

Alerta sobre a tentativa de cadastro de bem imóvel 

relacionado a logradouro inexistente, ou localizado em 

bairro diferente do informado em tela (inconsistência). 

Possibilita a configuração do conteúdo do cadastro 

imobiliário, no mínimo com relação aos itens do 

cadastro imobiliário e do cadastro de seções. 

Possibilita ao St::• v•uu• incluir novas informações 

cadastrais imobiliárias para controle, por configuração, 

sem necessidade de contratação de serviços de 

customização. 

Exibe mensagem de erro se o Servidor incluir ou alterar 

cadastro imobiliário e cadastro de seções incompatível 

com o cadastro de logradouros 

Propicia acesso a informações sobre logradouros I 

trechos e bairros existentes no ato de inclusão do 

cadastro ou sua alteração. 

Possibilita desabilitar determinadas informações do 

cadastro imobiliário. 

Permite relacionar imagens ao cadastro imobiliário. 

Na manutenção do cadastro imobiliário informa a data e 

o nome do usuário que realizou a última alteração no 

registro em questão. 

Compara lançamentos tributário do ano corrente com 

ano anterior 

Registra o código do requerimento de isenção do IPTU 

e Taxas no processamento da isenção 

Registra e/ou altera informações cadastrais com base 

em julgamento de processos de isenção. 

Propicia que a análise e o deferimento de processos de 

isenção sejam automáticos obedecendo condições 

configuradas, a partir de protocolo. 

Cotem tela que permite ao usuário acesso rápido e 

facilitado a diversos programas de gestão cadastral e 
IPM IIIIVI 11~ 11\,U LI•JU. 
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Possibilita a emissão de guias de recolhimento em ê: f :... N o _ _)Q \ __ 

diferentes modelos, nos limites da legalidade, com 
1 

X - ~ -- ->- /} _ _ 

seleção do mais adequado ao contribuinte no ato da "k 'fY-
ova ,...._ "' 

emissão, inclusive quanto ao número de parcelas. - • 

Propicia a seleção de diferentes alíquotas para 

cobrança do ITBI, inclusive no mesmo processo de 

transferência. 

Identifica no processo de ITBI a ocorrência de isenção I 

imunidade ou não incidência. 

Permite que os tabelionatos informem sobre o 

comprador do imóvel e processem a emissão da guia 

de ITBI 

Realiza a transferência de propriedade de imóvel de 

forma automática na quitação do ITBI 

Integra-se a software de geoprocessamento, 

aproveitando informações alimentadas no software de 

geoprocessamento para o cálculo de IPTU, e vive

versa. 
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X 1 
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X 

X 

12. PROGRAMAS DE TAXAS E TARIFAS: 

Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 

operável via Internet. 

Possibilita o cálculo, lançamento e a emissão de guias 

de recolhimento, referentes a taxas diversas e tarifas 

cobráveis pela Prefeitura, em seus diversos pontos de 

atendimento. 

Possibilita a emissão de guias em diferentes modelos, 

facultando a seleção no momento da impressão. 

Possibilita a extinção de débitos por serviços não 

realizados 

13. PROGRAMAS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: 

Permite acesso as informações do cadastro imobiliário, 

para selecionar os imóveis, identificar metragens, 

sujeito passivo e endereço de emissão. 

Possibilita alterar automaticamente informações do 

cadastro imobiliário e do cadastro de seções na 

conclusão da obra. 

Possibilita o processamento da isenção da Contribuição 
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SEDE 

automatizada, considerando a configuração do 

softwares 

14. PROGRAMAS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO: 

Permite o cadastro de restrições I alertas por 

contribuinte, para acesso em diferentes funções do 

sistema. 

Registra e controla as diferenças de pagamento de 

forma automática e centralizada, com possibilidade de 

emissão de guia complementar da diferença (quando 

recolhimento a menor), para o contribuinte ou para o 

banco responsável pelo recolhimento. 

Processa informações sobre a arrecadação de tributos, 

contribuições e dívida ativa arrecadada, extinta, 

anistiada e parcelada para contabilização, gerando os 

necessários lançamentos contábeis de forma 

automática. 

Impede que o setor tributário estorne ou modifique 

qualquer lançamento sobre pagamento de tributo, a 

partir dos lançamentos de receitas no setor contábil. 

Possuir ferramenta para que a Administração possa 

configurar totalmente o layout de seus modelos de 

carnês, inclusive quanto ao tamanho do papel a ser 

utilizado. 

Propicia a emissão de documento de arrecadação de 

diversos tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Contribuição 

de Melhoria e demais) em única guia, com os 

necessários controles e obedecendo a seleção de quais 

débitos pelo usuário. 

15. PROGRAMAS DE DIVIDA ATIVA: 

Possibilita a criação e administração de diversos 

programas de recuperação de dívida ativa, com 

controle de descontos diferenciados em sendo o caso 

Possibilita o parcelamento de débitos do contribuinte, 

de diversas origens e exercícios, em processos 

separados ou em único processo, mantendo 

informações sobre a origem dos créditos fiscais. 

Possibilita o cancelamento de dívida ativa, com estorno 

e registro de motivo. 

Contem rotinas para o cancelamento do parcelamento, 

mesmo quando com parcelas pagas, descontando-se o 

FÁBRICA FIUAL 
Av. Trumpowsky, 354, 7• andar 
Centro Executivo Ferreira Uma 

Rua Tuiuti, 20, 2• andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 

Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 Centro· Aorianôpolis - se- CEP 88.015-300 

Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.lpm.com.br 

Rio do SUl - se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

Fone: 45. 3222.3500 
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valor proporcionalmente nas inscrições .. 

Processa o a classificação contábil e gera a planilha 

e/ou arquivo para contabilização das movimentações 

efetuadas na dívida ativa, como extinções e 

pagamentos. 

Contem programas para a emissão de notificação de 

débitos de dívida ativa, agrupando todas as inscrições 

do contribuinte em único documento, em layout 

configurável e com código de barras para recolhimento 

do va lor total da notificação em sendo o caso (sem a 

necessidade de anexar uma guia de recolhimento. 

Possibilita que o usuários acesse em única tela as 

principais funcionalidades para gestão de dívida ativa, 

inclusive atendimento. A tela deverá conter, por 

exemplo, acesso às seguintes rotinas de parcelamento, 

cancelamento de parcelamento, prescrição, extrato de 

débitos, emissão de documentos diversos (notificação, 

certidão, petição, etc.), visualização de observações, 

emissão de guias de recolhimento, consultas 

detalhamento dos tributos que compõe a inscrição, 

emissão de guia de recolhimento unificada geral de 

débitos. 

16. PROGRAMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA: 

16. Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 

1 

16. 

2 

operável via Internet. 

Disponibilizar as informações em tempo real no portal, 

sem necessidade de digitação e/ou exportação I 

importação de dados. 

1 X 

1 X 1 

1 X 

1 X 1 

1 X 1 

17. CARACTERISTICAS GENERICAS, ENCONTRAVEIS EM DIFERENTES AREAS DE 

APLICAÇÃO: 

Permite criar os textos de documentos e etiquetas 

considerando o conjunto de informações administradas. 

Propicia a emissão de SMS (torpedos) e e-mails 

considerando o conteúdo do sistema de informações 

administrado. 

Aceita a incorporação da assinatura eCPF em 

quaisquer processos, em padrão ICPBrasil. 

Na entrada de dados alerta ou inviabiliza a gravação de 

X 

X 

X 

1 X 1 
dados inconsistentes. Ex: datas, CPF, CNPJ. 

11
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IPM lnform 

SEDE 

programas de uma mesma área de aplicação, 

minimizando uma e abrindo outra. 

Contem programas para emissão de extrato de 

contribuinte (pessoas), relacionando tributos pagos, 

tributos devidos, contas a receber da Prefeitura , valores 

pagos pela Prefeitura, requerimentos apresentados, 

serviços solicitados ao Município, serviços prestados 

pelo Município, e outras. 

Registra (em log) as principais operações realizadas na 

aplicação, com identificação de no mínimo: nome do 

usuário operador, data da operação e nome da 

operação realizada. 

Contém ferramenta para geração de relatórios. 

A ferramenta de geração de relatórios permite a 

visualização em tela antes da impressão. 

A ferramenta de geração de relatórios permite a 

exportação para arquivos, em diferentes formatos 

incluindo PDF e HTML. 

A ferramenta de geração de relatórios permite a 

visualização e a impressão dos relatórios salvos. 

Possui controle de acesso solicitando usuário e senha 

(login) para acesso a ferramenta de geração de 

relatório. 

A ferramenta de geração de relatórios monitora as 

ações realizadas pelos usuários. 

Permite a configuração personalizada de parâmetros 

para todos os relatórios do sistema. 

Possibilita a configuração de grupos/pastas de modelos 

de relatórios. 

Possui assistente para configuração do acesso aos 

dados que serão utilizados nos relatórios, com as 

seguintes características: 

Dicionário de dados completo do sistema disponível 

para seleção de tabelas e campos. 

Assistente para criação de f iltros básicos e avançados. 

Possibilidade de acesso aos dados a partir de 

elaboração de consulta SQL (recurso avançado). 

Possu i assistente para elaboração de relatórios, com as 

seguintes características: 

Permite selecionar uma ou mais origens de dados 

anca LTaa . 
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criadas anteriormente para que sirvam de origem para o 

relatório que está sendo criado. 

Permite o uso de filtros básicos e avançados 

específicos para o relatório. 

Possibilita a ordenação do relatório. 

Disponibiliza campos para entrada de dados no 

momento da execução do relatório, permitindo 

configuração desses campos. 

Disponibiliza campo de auto-numeração, permitindo seu 

uso na emissão de documentos. A numeração deverá 

ser única para cada campo deste tipo, podendo permitir 

(ou não) a sua reinicialização. 

Permite a edição de relatórios de forma avançada, com 

opções de adição de código avançado, formatação de 

campos, adição de imagens ao corpo do relatório e 

opções de formatação de página, disponibilizando 

inclusive a configuração e emissão de etiquetas. 

Disponibiliza opção de favoritos, onde modelos que 

são mais acessados pelo usuário possam ser 

acessados de forma mais fácil e rápida . 

Possibilita que os modelos de relatórios criados com a 

ferramenta sejam acessíveis diretamente das telas do 

software de gestão, de qualquer área de aplicação com 

poderes para isto. 

Permite manuseio de colunas exibidas em telas de 

consulta para diferentes posições. 

Ordena informações de cada coluna por diferentes 

critérios. 

Pesquisa e exibe informações mantidas no banco por 

diferentes chaves e intervalos. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 

Florianópolis, 19 de agosto de 2013 

IPM Informática Ltda . 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7• andar 
Centro Exeo.rtivo Ferreira Urna 
Centro - Aorianópolis - se -CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
www.lpm.com.br 
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TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

01 - Cronograma: 

Serviços Prazo/dias 

10 20 30 40 50 60 
Instalação 
Migração 
Treinamento 
Acompanhamento 

Florianópolis, 19 de agosto de 2013 

IPM Informática l tda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
Centro Exerutivo Ferreira Lima 
Centro - Florianópolis- SC - CEP 88.015-300 
Fone: 48. 3031.7500 I VO!P 1900 
www.ipm.co m.br 

IPM ld&TICA LTDA 

ALDO LUIZ MEES 

01 .258.027/0001 -41 

FÁBRICA 
Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
Ed. Moura Ferro - Centro 
Rio do Sul- SC I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
Fax: 47. 3531.1545 

FIUAL 
Av. Brasil, 6459 - Conj. 123 
Centro - Cascavel - PR 
Cep: 85.506-010 
Fone: 45. 3222.3500 
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

TERMO DE GARANTIA 

IPM Informática Ltda 

Av. Trompowsky, 354- 7° andar- Centro- Florianópolis/Se 

(48) 3031 -7500 

licitacoes@ipm.com.br 

REF. Tomada de Preços n° 004/2013 

A empresa IPM INFORMÁTICA LTDA., se compromete a reparar sob as 

condições normais de utilização, os sistemas aplicativos que venham a 

apresentar eventuais características de mau funcionamento. 

A obrigação desta garantia deve cobrir: 

a) Correção de "bugs", ou seja, erros do sistema. 

b) Alterações que se façam necessárias para corrigir 

problemas de cálculo dos sistemas, conforme relação: 

b.1) erros de cálculo (folha de pagamento, tributos muncipais e 

outros); 

b.2) erros em cadastros; 

b.3) erros em relatórios; 

b.4) falta de segurança dos sistemas. 

Esta garantia terá a duração do prazo de vigência do contrato e começará 

a correr a partir do recebimento definitivo do sistema ofertado. 

Atenciosamente, 

IPM 4JLICA LTDA. 
ALDO LUIZ MEES 

01 .258.027/0001-41 
IPM Informática ltda. 

SEDE FÁBRICA FIUAL 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
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TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: IPM INFORMÁTICA L TOA., pessoa jurídica de direito privado 

com sede na Avenida Trompowsky, n° 354, 7° andar, Centro, Florianópolis/Se, 

devidamente inscrita no CNPJ sob no 01.258.027/0001-41, neste ato 

representada por seu administrador, Sr. Aldo Luiz Mees, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob n° 292.867.519-15, residente e domiciliado no município de 

Florianópolis/Se. 

OUTORGADO: ALTAIR JOSÉ DA COSTA, brasileiro, casado, consultor de 

vendas, com Identidade n°. 236.921.44-7/SP, e inscrito no CPF n°. 187.242.958 -

09, residente e domiciliado na Rua Moisés Lupion, 652, Jardim Pinhalzinho, 

Janiópolis/PR. 

PODERES: Perante a Prefeitura Municipal de Nova Cantu/PR, relativo ao 

processo licitatório modalidade Tomada de Preços n° 004/2013, com poderes 

para acompanhar os trabalhos da licitação, formular lances, negociar preços, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. :-. 
~. )-4 

~ 
o~ '4- . -Flóffap6pnlis, 19 de agosto de 2013 

IPM :JJlriCA LTDA. 
ALDO LUIZ MEES 

01.258.027/0001 -41 

IPM Informática Ltda. 

SEDE FÁBRICA FIUAL 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
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Rua Tuiuti, 20, 2° andar 
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Fone: 48. 3031.7500 I VOIP 1900 
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Rio do Sul · se I CEP 89.160-000 
Fone: 47. 3531.1500 
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TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 

ANEXO IV 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a Empresa IPM 

INFORMÁTICA L TOA., com sede na Avenida Trompowsky, n° 354, 7° andar, 

Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob no 01.258.027/0001-41 e Inscrição 

Estadual n° 253.419.417, neste ato representado seu administrador, Sr. Aldo Luiz 

Mees, portador da Cédula de Identidade n° 7R/865.793 SSP-SC, inscrito no CPF 

sob n° 292.867.519-15, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. ALTAIR 

JOSÉ DA COSTA, portador da Cédula de Identidade sob n° 236.921.44-7/SP e 

CPF sob n° 187.242.958 -09, quem confere amplos poderes para representar a 

Empresa IPM INFORMÁTICA L TOA. perante o Município de Nova Cantu - PR no 

que se referir à Tomada de Preços n° 004/2013, com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar 

proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da 

Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 

administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos 

os esclarecimentos solicitados pelo Presidente, enfim, praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se produza os 
'(·. 

efeitos legais. . · .. " 1'é<2· 
*o;;~ ,_A J 

IPM Informática Ltda. 

SEDE 
Av. Trompowsky, 354, 7° andar 
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18a ALTERAÇ..ÂO COl'TRA_Tl.'AL 

IPM INFORMÁTICA LTDA. 

ALDO LUIZ MEES, brasileiro, natural de Ituporanga/SC, empresano, casado 1pelo 
regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Desembargador 
Amo Hoeschl, no 361, apto. 1.301, Centro, Florianópolis/Se, CEP 88015-620, inscrito no 
CPFIMF sob o n° 292.867.519-15, portador da cédula de identidade no 7R/865.793, 
expedida pela SSP/SC e LUCIANE RUSKOWSKI MEES, brasileira, natural de Rio do 
SuVSC, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, residente e 
domiciliada na Rua Desembargador Amo Hoeschl, n° 361, apto. 1.301, Centro, 
Florianópolis/Se, CEP 88015-620, inscrita no CPF/W' sob o n° 936.727.649-49, 
portadora da cédula de identidade n° 7C/3.353.088, expedida pela SSP/SC, únicos sócios 
de IPM INFORMÁTICA L TDA., sociedade empresária com sede no Municípi0 de 
Florianópolis - SC, na Av. Trompowsky, n° 354, 7° Andar, Centro, CEP 88015-300, 
inscrita no CNPJ/W' sob o n° 01.258.027/0001-41, registrada junto à JUCESC sob o 
NIRE 4220218149-3, em 13/06/1996, por este instrumento e na melhor forma de direito, 
resolvem, em comum acordo, por deliberação unânime, alterar seu contrato social, 
conforme segue: 

CLÁUSULA la - O capital social será elevado de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil 
reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de 
quotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), c~jo aun1ento é integralizado, neste

1 
ato, 

através de reservas de lucros acumulados da sociedade. 

CLÁUSULA 2a - Em razão desse aumento de capital, a cláusula 53 do contrato social 
passa a ter a seguinte redação: 

"Cláusula sa. O capital social da sociedade é de R$ 1.000.000,00 (um m~lhão 
de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, cada uma no valor de 
R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas, e assim distribuídas 
entre os sócios: 

LUCIANE RUSKOWSKI MEES 50.000 50.000,00 

TOTAL 1.000.000 1 

CLÁUSULA 38 
- Os sócios, de comum acordo, por deliberação unânime, alé~ da alteração 

acima, resolvem consolidar integralmente seu Contrato Social, e que terá, a, partir desta 

alteração, a seguinte redação: \ , \ 

·~ 

~ OI 



IPM INFORMÁTICA LTDA. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
IPM INFORMÁTICA LTDA. 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVO SOCIAL E DURAÇÁ.O 

I 
, I 

Cláusula 1 a. A sociedade girará sob a denominação social de IPM INFORMATICA 
LTDA .. 

Cláusula 2a. A sociedade . tem sede no Município de Florianópolis - SC, na 1Av. 
I 

Trompowsky, n° 354, 7° Andar, Centro, CEP 88015-300, e inscrição no CNPJIMF sob o 
n° 01.258.027/0001-41, podendo abrir, manter e fechar filiais, escritórios, dependências, 
depósitos e estabelecimentos em qualquer localidade do território nacional ou do exterior. 

Parágrafo único. A sociedade possui duas filiais, nos seguintes endereços: 

a) Avenida Brasil, n° 6459, salas 123 e 124, Edifício Centro Executivo Paraná, Centro, 
Cascavel/P~ CEP 85806-000, inscrita no CNPJIMF sob o n° 01.258.027/0002-22 e com 
alteração contratual arquivada na nJCEPAR sob o n° 4190061465-3 , em 22/07/1998, 
onde serão exercidas as mesmas atividades da Matriz indicadas no item (c) da cláusula 
terceira abaixo; 

b) Rua Tuiuti, no 20, 2°, 3° e 5° Andares, Edifício Moura Ferro, Centro, Rio do Sul/SC, 
inscrita no CNPJIMF sob o n° 01.258.027/003-03 e com alteração contratual arquivada na 
nJCESC sob o n° 4290078182-8, em 24/09/2007, onde serão exercidas as mesmas 
atividades da Matriz indicadas nos itens (a) e (b) da cláusula terceira abaixo. 

Cláusula 3a. O objetivo social da sociedade é a exploração das seguintes atividades: 

a) análise, desenvolvimento e fabricação de softwares de gestão pública; 

b) tratamento de dados, provimento de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet; 

c) consultoria e prestação de serviços em informática; 
d) consultoria administrativa e fazendária; 

e) capacitação e treinamento de pessoal nas áreas de informática administrativa, 
financeira, contábil e tributária. 

Parágrafo único: A responsabilidade técnica da sociedade ficará a cargo de rofissionais 
habilitados e registrados no órgão de classe competente. ~ 

~ 
~ 
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Cláusula 4•. A sociedade terá duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas 
atividades em 01107/1996 (primeiro de julho de mil novecentos e noventa e seis). 

CAPÍTULOll 
CAPITAL SOCIAL 

Cláusula s•. O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 
1.000.000 (um milhão) de quotas, cada uma no valor de R$ 1,00 (um real), totalmente 
subscritas e integralizadas, e assim distribuídas entre os sócios: 

SÓCIO QUOTISTA N.o QUOTAS VALOR 

ALDO LUIZ MEES 950.000 950.000,00 

LUCIANE RUSKOWSKl MEES 50.000 50.000,00 

TOTAL 1.000.000 1.000.000,00 

Parágrafo 1°. A responsabilidade dos sócios quotistas é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do 
artigo 1.052, da Lei 10.406 de 1 O de janeiro de 2002. 

Parágrafo 2°. Destaca-se para cada filial, para efeitos fiscais, a importância de R$ 
I 

5.000,00 (cinco mil reais) do capital social. 

Parágrafo 3°. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e, ante a sua natureza 
pessoal, são impenhoráveis e não podem ser empenhadas, caucionadas, oneradas ou 
gravadas de qualquer forma, a qualquer título, pelos sócios. 

CAPÍTULOID 
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Cláusula 68
• A administração da sociedade será exercida por administrador( es) indicados 

em reunião de sócios, mediante aprovação de sócio(s) representando 100% do capital 
social, ao(s) qual(is) competirá, isoladamente, o uso da denominação social, bem como 
praticar todo e qualquer ato administrativo no interesse social, representando-a, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, perante pessoas naturais ou jurídicas, quer sejam 
públicas ou privadas, inclusive perante estabelecimentos de crédito e instituições 
fmanceiras, podendo ainda constituir procuradores e abrir outras empresas em qualquer 
localidade do território nacional ou do exterior. 

Parágrafo 1°. A sociedade poderá prestar aval ou garantias tanto para interess/ próprios 
ou de terceiros. ! !2 
Parágrafo 2°. O(s) sócio(s) e administradores que porventura prestarem Qerviços à 
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sociedade farão jus a um quantum remuneratório que será, mensalmente, retiradd ou 
acumulado de acordo com a disponibilidade de caixa, a título de retirada pro labore. 

Parágrafo 3°. É expressamente vedado aos sócios o uso da denominação social; em 
negócios estranhos aos interesses sociais. 

Parágrafo 4°. A sociedade apenas será administrada por administrador sócio, mediante 
nomeação em reunião de sócios especialmente convocada para esse fim. 

I 

Parágrafo 5°. A nomeação ou destituição de administrador da sociedade apenas pode~á se 
dar mediante aprovação de sócio(s) que representem 100% do capital social. 

Parágrafo 6°. Em caso de ausência, incapacidade total ou falecimento do administrador 
nomeado, este será substituído por administrador eleito em reunião de sócios. 

CAPÍTULO IV 
DELffiERAÇÕES DOS QUOTISTAS 

Cláusula 78
• As deliberações sociais serão sempre fmnadas pelo voto dos sócios, 

conforme art. 1076, do Código Civil, salvo quanto à nomeação e destituição de 
administrador, que dependerá da concordância de sócios representando 100% do capital 
social. 

Cláusula 88
• - Os sócios, respeitando o quórum legal previsto no art. 1076, do Código 

Civil, exercerão os seguintes atos: 

a) aprovação das contas dos administradores; 

b) aprovação das demonstrações fmanceiras; 
c) definição da política geral da empresa; 

d) aumento e redução de capital e as respectivas emissões ou redução de quotas. 

Cláusula 98
• O sócio que, segundo aquele(s) que represente(m) mais da metade do capital 

social votante, colocar em risco a continuidade da empresa, poderá ser excluído por justa 
causa, mediante alteração do contrato social, através de deliberação em assembléia 
convocada especialmente para tal fim, assegurado o exercício da ampla defesa. 

CAPÍTULO V 
REUNIÕES DE QUOTISTAS 

Cláusula 108
• Os sócios reunir-se-ão sempre que os interesses sociais ast o exigirem_ 

Entretanto, qualquer deliberação que demandar a manifestação dos sócios oderá ser tida 
como validamente tomada, independentemente de realização de reuni~ se expressa 

\ ' ~ 04 
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mediante instrumento escrito fmnado por sócios representando a totalidade do capital 
social votante. ' 

Parágrafo 1 o. As reuniões dos sócios serão convocadas pelo administrador e, nos casos 
previstos em lei, pelos sócios, por meio de correio eletrônico, fac-símile ou aviso entregue 
pessoalmente, contra recibo, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. Considerar-se-á 
dispensada a convocação quando todos os sócios comparecerem à reunião ou se 
declararem, por escrito, cientes do local, data, horário e ordem do dia_ 

Parágrafo 2°. As deliberações dos sócios serão lavradas em atas assinadas por todds os 
presentes, dispensado, entretanto, seu registro em livro próprio. 

CAPÍTULO VI 
CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, GRAVAMES E SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS 

Cláusula na. A admissão de novo sócio na sociedade, seja a que título for, dependerá da 
expressa concordância de sócio ou sócios que representem a totalidade do capital social 
votante. 

Cláusula 12a. Os sócios apenas poderão ceder ou transferir qualquer de suas quotas a 
terceiros se observado o disposto no Código Civil de 2002, desde que respeitado o di.Ji'eito 
de preferência do sócio ou sócios remanescentes, bem como se houver o prévio 
consentimento, por escrito, de sócios representando a totalidade do capital social votante. 

Parágrafo único: O sócio que deseje alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê
las por escrito aos demais sócios, indicando preço, prazo e todas as condições da 
transação, concedendo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da proposta, 
para que os demais sócios possam exercer o direito de preferência na aquisição das quotas, 
para só então aliená-las a terceiros, respeitado o disposto no caput da presente cláusula. 

Cláusula 13a. Nas hipóteses de resgate, amortização ou reembolso de quotas, o preço das 
mesmas, para efeito de pagamento, será fixado tomando-se em consideração o patrimônio 
líquido apurado a valor de mercado em balanço especialmente levantado. 

CAPÍTULOVTI 
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS 

Cláusula 14a. O exercício social terá duração de um ano e encerrar e-á em 31 de 
dezembro. 

Parágrafo 1°. Nos quatro meses seguintes ao término 
deliberarão sobre as contas e distribuição dos resultados. 

do exercício 

\ 
~ 

~cial, os sócios 
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Parágrafo 2°. A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras mensais 
intermediárias para distribuir resultados aos sócios. 

Cláusula 158
• Os resultados sociais apurados, após efetuadas as deduções e provisões 

legais, terão o destino que os sócios indicarem, nos termos da legislação vigente, podendo 
ser distribuídos ou repartidos entre os sócios de forma desproporcional à participação 

• , • I 
SOCletana. 1 

CAPÍTULOVID 
RETIRADA, INCAPACIDADE, INSOLVÊNCIA, FALECIMENTO OU ~ 

FALÊNCIA 

Cláusula t6•. Em caso de retirada, incapacidade, insolvência, falecimento ou falência de 
qualquer dos sócios, não haverá dissolução da sociedade, se este for o interesse dos 
sócios remanescentes. Não sendo possível promover a cessão das quotas, serão 
apurados os haveres do sócio que sai da sociedade, prosseguindo esta com os demais 
sócios. 

Parágrafo primeiro: O valor do reembolso da quota-parte do sócio que sair da socie~de, 

independente do motivo, será apurado em balanço patrimonial especial, a ser realizado em 
até 30 (trinta) dias após a saída do sócio, levando em consideração as disposições e 
deliberações internas da sociedade, bem como as obrigações e direitos pendentes de cada 
sócio. O valor total a ser pago ao sócio que sair da sociedade será arbitrado dentro de 90 
(noventa) dias, contados da data do término do referido balanço. 

Parágrafo segundo: O pagamento dos haveres do sócio que sair da sociedade far-se-á em 
60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente por ínüice 
que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) 
dias após o o término da realização de balanço especial e arbitramento do valor ~ ser 
pago ao referido sócio ou seu(s) sucessor(es). 

Cláusula 178
• Os sócios poderão, livremente, exercer seu direito de retirada, desde que 

os demais integrantes da sociedade. sejam devidamente notificados em, no mínilmo, 
sessenta dias antes do término do exercício social, conforme determina o art. 1029 do 
CC. 

Cláusula ts•. A retirada, exclusão, morte do sócio, não o exime, ou ~eus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) an após averbada a 
resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas pos 

1
"ores e em igual 

prazo, enquanto não se requerer a averbação (art. 1032, CC). · 

\ l 
~ 06 

J 



183 ALTERA~ÃO CO~T&_~TUAL 

IPM INFORMÁTICA tTl>A.-

CAPÍTULO IX 
LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

I 
I 

Cláusula 193
• A sociedade se dissolverá por deliberação de sócios representando% (três 

quartos) do capital social votante e nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único. Em caso de liquidação, sócios que representam % (três quartos) do 
capital social votante indicarão o liquidante e fixarão a remuneração a que o mesmolterá 
direito. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 203
• Fica eleito o foro da Comarca da CapitaVSC para dirimir quais~uer 

questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outroJ por 
mais privilegiado que seja. 

Cláusula 21 a. Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei 
especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de 
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 06 (seis) 
vias de igual teor. 

Florianópolis (SC), 13 de março de 2013 . 

• 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
~ERTIFICO O REGISTRO EM: 25/03/2013 SOB N°: 20130890472 

- Protocolo: 13/089047-2, DE 22/03/201~ 

Empresa:42 2 0218149 3 
IPM INFORMATICA LTDA -

- -BLASCO BORáES BARCELLOS 
SECRETÁRIO GERAL 
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Data, Horário e Local: 

IPM INFORMÁT:::CÃ-LT-DA. 

CNPJ 01.258.027/0001-41 

NIRE 4220218149-3 

Ata da Reunião de Sócios 

Realizada no dia 14 de março de 2013 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2013, às 14:00 horas, na sede social da ' IPM 

Informática Ltda., no Município de Florianópolis- SC, na Av. Trompowsky, n° 354, 7o andar, 

Centro, CEP 88015-300. 

Convocações: 

Convocações através de anúncio entregue a todos os sócios, contra recibos e declarações por 

escrito de ciência, local, data e ordem do dia, que ficam arquivados na sede da sociedade. 

Presença: 

Sócios representando 1 00% (cem por cento) do capital social da sociedade, conforme assinaturas 

abaixo. 

Mesa: 

Verificado o quorum de instalação, foram instalados os trabalhos pelo sócio Aldo Luiz Mcres, e 

escolhida para dirigi-los a sócia Luciane Ruskowski Mees, o qual, assumindo a presidência, 

convidou o sócio Aldo Luiz Mees para secretariar a reunião e os trabalhos 

Ordem do dia: 
Deliberar sobre a designação e escolha de administrador(es) e respectivo prazo de gestão. 

Deliberações: 
Composta a mesa, a presidente convidou o secretário para a leitura da convocação para a reunião 

e este, então, esclareceu aos sócios presentes que a reunião foi convocada para decidir a respeito 

da eleição do administrador da sociedade, bem como, de administrador substituto para o caso de 

falecimento, incapacidade ou impedimento do administrador eleito na forma da presente ata. 

Anunciada a matéria contida na pauta, o presidente pediu a palavra e teceu os esclarecimentos 

que reputou necessários, propondo que: (a) a sociedade fosse administrada pelo sócio Aldo Luiz 

Mees, que assinará isoladamente; (b) em caso de ausência, incapacidade total ou t ecimento do 

administrador ora designado, a sócia Luciane Ruskowski Mees passar' a exercer, 

automaticamente, a administração da sociedade, assinado isoladamente. ~ discu, L to à matéria, 

t \'-\ 
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os sócios presentes expressaram total concordância e acei~açãv q~r.r.to: (a) t. mvestidura do sócio 

Aldo Luiz Mees como administrador da sociedade, ao qual competirá representar a sociedade, 

mediante assinatura isolada; (b) à regra suso fixada para substituição automática do 

administrador ora investido pela sócia Luciane Ruskowski Mees em caso de falecimento, 

ausência ou incapacidade total. Outrossim, ratificam os sócios que a destituição de qualquer dos 

administradores apenas poderá se dar mediante aprovação de sócio(s) que representem 100% do 

capital social. Postas em votação, foram aprovada à unanimidade, pelos sócios ora presentes, que 

representam 100% do capital social da empresa, as matérias acima discutidas. 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer 

a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 

sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 

de consumo, a fé pública ou a propriedade 

Não havendo qualquer outra manifestação dos presentes, foi a Reunião de Sócios declarada 

encerrada, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos sócios 

presentes. 

Encerramento: 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e, não havendo 

nenhuma outra manifestação, deu por encerrada a reunião, com a lavratura da presente ata, que 

lida e aprovada foi assinada por todos os sócios presentes, pela Sra. Presidente e pelo Sr. 

Secretário da Reunião. 

r} Jjl \ 'J' J/' f\ 
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ANE RUSKOWSKI MEES 

éiUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA C 
w:ERTIFICO O REGISTRO EM: 25/03/2013 SOB No·~~~~~~:0464 

Protocolo: 13/089046-4, DE 22/03/201~· 
Empresa:42 2 0218149 3 
IPM INFORMATICA LTDA _ 

BLASCO BORGES BARCELLps 
SECRETARIO GERAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNP J n• 77.845.394/000 1-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
033/20 13 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 004/2013 - PMNC -
Repubhcado para alteração de data de abertura. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa especializada em 
Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, Provimento Datacenter 
e Serviços de lnfonnática para a Prefeitura de Nova Cantu, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 (quinze) Horas do DIA 30 de Agosto 
de 2.0 13. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNlClPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paranà, 22 de Julho de 2.013. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N' 143, sexta-feira, 26 de julho de 20 13 

PREGÃO PRESENCIAL N' 238/2013-PMM 

em 2~ de JUlho de 2013 
Aqu!Siçlio de Trator Agricola c Arado Subs-ol:~dor, dcsuuados 

a Secretaria Mumcip::. l de Descnvolvhnento Econômico - SEDE En
trega dos Envelopes: at..! Us 15:00 hOr.JS do dia 09 (nove) do m~s de 
Agosto de 2013. Abertura das proposto1: ru. 15:00 horas do di<~ 09 
(no\'e) do mês de Agosto de 2013, na Dircrori3 de Licir~ç~ - Av. 
~V de Novembro. 701 - Ceatto - 2•. :mdar - Maringá.-Pr. A pasb 
lecmca com :a documentação completa do edital. anexos e demais 
documentos encontrnm-se 3 disposiçlo na Av. XV de Novembro. 701 
- Centro - Sctrctaria de Administr:lç3o - Diretoria de Licitações • 2". 
An<br- no bor:irio dos 08:00 às l i :30 e das 13:30 às 17:00 horas ou 
atrovés do sitc: www.maringa.pr.a,ov.br-servicos-licilacocs. 

Em 24 do julho do 2013. 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU 

AVISO DE AI..TERAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N' 033/2013 
Edíul de TOMADA DE PREÇOS N' 004/2013 - PMNC - R,')>u· 
blicado para 3l1craçào de <bu de ~bcnura. 

OBJETO: Contr:u.:~ção d e Emprcs~ espc:ciali~da em Ltccn
CIJmcnto de Sistemas de Gcst!l:o Pública, Provimento O:n:)ccntcr c 
Serviços de Informática par.1 a Prcfeitur.t de Nova Cuntu, conforme 
especiticações em edita}. 

ABERTURA: A p>rtir d.s 15:00 (quinze) Hor:>s do DIA JO 
de Agosto de 2.013, na sala de n.-uniõcs do Paço Municipal, em N'ova 
Cantu, P:muci. 

A PU1a com inteiro leor do Edital, anexos e infonmtÇi~::. 
podeni.o ser solicita4os n.:1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA, jumo a 0 1v ísão de Lici tação, no horário U:t:; 
9:00 às l i :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Teterone/F:u: t44l 
35271363- 3527-1281 - pmnc:uuu@1g.com.br 

Now C:mcu-PR. 22 de julho de 2013. 
AIRTON ANTONIO AGNOLJN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~OVA SANTA ROSA 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL "'' 37/2013 

A PREFEITURA DO MUl'o~ciPIO DE NOVA SANTA RO· 
SA. Estado do Panni. comunica aos intcl\.--ssados que fará realizar 
licitação n:a modalid.Jde acima.. visólndo à Aquisiçlo de 1.600 kg de 
Cloreto de Pot.issio, 800 Tonc:l.:~das de Calcário Dolomitico c 23.100 
Li lros de Óleo Diesel. paro :.tendimento no projeta derecupero.ç;i.o de 
solos em pequenas propriedades rurais do Município de Nova Sanca 
Rosa, confonne descrito e especificado no Edital. Tipo de Liciuç-.1o: 
Menor Preço por hem. Data de abcnum dos Envclopçs: 08/0812013. 
Horário c:b seWo: 09:00 bor:lS. Local: S:ll:t de Reuniões d:t Prefeitur.! 
Municipal. O Edital será en viado aos intcress:ados, mcdi:~ntc soli
citação p3ra o e-m.:1il compras@novasanuros:~..pr.gov. br o u padeci ser 
obtida junto ::10 Departamento de Compras desta Prefeitura, sitll.lda ;:~ 
Av. Tucunduvo~, ltl3 - Nova S:l.nt:l Rosa - PR. nohor;irio de cx
pcc..!icntc. de segunda :1 scx.la-fci~. 

Nova Swu-a Rosa-PR. 23 de julho de 2013. 
ROBERTO LUIZ JACOBY 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS COI\"TRATUAIS 

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA - EPP Contr.>to 
055113. Concorrência N1 003113. Objeto: contr.tl3ç.:1o de empresa de 
cngcnhari;a pllrll constru~o c refonn:1 nos Postos de Saúde do Mu
nicípio. O:l.UII de Assinatura: 21/05/2013. Vigénci::1. do Contrato: 
08/ 1212013. Prazo de Exec ução: 0 &/10120 13. V~ l or Total: RS 
223.889,94. 

COl\"TRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA· 
DA: IDEAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA • ME Contr:>to 
056/13. Concorrência N! 003/13. Objeto: contmu ç.ão de empresa de 
engenharia par:t construç.ào e refomta nos Posto!: de S:~úde do Mu
nicípio. Da ta de Assinatura: 2 1/05/2013. Vigê ncia do Contraio: 
08112/2013. Pr.tzo de Exeeuç~o: 08/1012013. Valor Tot>l: R$ 
!47.487, 15. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA· 
DA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA - ME Contr.tto 
075/13. Concorr.:ncia N~ 006113. O bjeto: Contr.:ataçil.o de empresa de 
engenharia par:~ construçào de fechamento (muro. portal de entrada) c 
complcmcnlaç!io de obra (calçadas internas, grama lnncos, ele) do 
e:SpJço educ:Hivo urb.:~no rt - 04 S:~\a.'{. B::~.irro do~ Franças (Convênio 
FNDE N1 702457/2010). Dat:) de Assinatur:t.: IS/0 7/2013. Vigência 
do Contrato: 15/1212013. Prazo de Exeeuç:1o: 15/10/2013. Valor To
ta l: RS IIS.92 t ,29 

Diário Oficial da União - Seção 3 

AVISO DE Jl.OMOLOGAÇÃO 
CONCORRENCIA l'i' 612013 

Licitaç-lo Modalidade CONCOR.R.f:NCIA N 1 006/13 
OOJE.TO: ContnHaç:to de emprC$:1. d~ cngcnbari;:~ p:1111 cons

lniÇào de fechamento lrnuro. ponal de entrad>~) c complementAçolo de 
obr:l (calç!!.d:tS internas, grama. blOcos. etc) do espaço educ.:Jtivo ur
bano 11 - 04 S3\ns. Buirro dos frJnça.lli (Convénio FNOE N~ 
70245712010). 

Cumpridas as fonnalid3des h:aais c expirado o prazo re
c:uf"S31, homologo noJ termos d o inc. VI art. 43• da Lei N: 8.666/93, 
o objeto do certame ~ licitanle: PONTA GROSSA ENGENHARI A 
LTDA- ME clnssificada em 1• 1ugo.r no lote OI com o valor global de 
Rl 115.92 1,29 {cento c quinze mil, novecentos c vime e um reais c 
vinte c nove centavos). desune. restando adjudicado o ccn:une, ti
c:mdo s Adjudic:n:iri:~ convoc:ad3 par:a a rctiroda do Contrato de 
Prcst.:~ç:lo de Serviço. consoante o contido no anexo VIII do ins
trumento tOD\'OC:llÔrio. sob 3$ penalidade$ d:~ le1. 

Or1igueira-PR. 12 de JUlho de 2013. 
ELI ZETE CAMPOS DE SOUZA CARNELOS 
s~cr~t:iria Munic1pa! de Educ<Jç.5o. Cuhura c 

Esportes 

LOURDES BA"ACH 
Prdcita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
I'REGÃO PllESENCIAI.. N' 45/2013 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR
NECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES. EM ATENDIMEN· 
TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO 
INTEGRAL. 
TU'O: Menor Preço G lobJI 
VA LOR ESTrMAOO: R$ 3. 102.178,64 (Três milhões cento c doill 
mil centl) e seten\11 e oito r.:ais e sessenta c quatro cent:wos) 
ENDEREÇO: \vww.p.:u·ana,gua.pr.gov.br . 
I)ATA DA ABERTURA: 07108/2013 . IIORARIO: 09:00 hor.u 

Ourros Esclarecimentos Poderlo Ser Fomcc1dos Pcl3 Co
lni U:lo Permanente de L1Cit;:~ç5o, Ru:t Jülia da Costa. 322, Centro, No 
Horário Comerci:al Ou Atravé!ô do Tele fone N° (41) 3420-6003. 

PREGAO PRESENCIAL. N' 46/2013 

REGISTRO DE PREÇOS N' 020 2013 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO • 
GLP. EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
TIPO: Menor Preço Por Jtcm 
VALOR ESTIMADO: R$ 32.3.993.00 (Trezentos c vinte c trés mil 
novcccmos c noventa c trés reais) 
ENDEREÇO: www.parnnabrua.pr.gov.br , 
DATA DA ABERTURA: 071081201 3 • HORARIO: 14:00 horas 

Outros Esclurec:imentos Podcrilo S er Fornecido:\ Pela Co
min~o Peml.õlnente de Ltciução, Rua Júli:a da Costa. 322. Centro, No 
Hor.irio Comercial Ou AtravC:s do Telefone N• (4l) 3420-6003. 

Paran:Jgu:i-I'R, 12 dé JUlho de 2013. 
RO:-<ALD SILVA GONÇALVES 

Pres:~iro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÀO 

AVISOS DE LIÇITAÇ.i.O 
CO~CORRENCIA 

Edít>l N' 32013 

A Comissão Pea·m:mentc de Lic itação, da PREFEITURA 
MUNtCrPAL DI! PINH/\LÀO. no cxcrclcio d:u atribu ições que lhe 
confere :1 Pon:l.ria N! 15/2013. de 23/0112013, toma pUblico, pan 
conhecimento dos interessados que faní rc:aliz-M no dia 29 108'2013, às 
08h30min, no endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO, 483, P!NIIA· 
LÃO-PR, a reun ião de R:ccbimcnlo e abcrtun das documentações e 
propost:~..~~~;. conforme eJ:pccific:ado no Edital de Licitaçlo N'-
03/2013-PR na modolidode CONCORRtNCIA. 

lnfonn::unos que a integra do Edltnl e ncontro-se disponível 
no endereço supr::scicado. 

Objeto da LicitJç5o: 
Contl":lt:tção de cmprcs:~ ~pcci:~liz;ad:~ p3t'"J rccupcr~çlu de 

crédito li:o~c3l sobre 3$ in.·aituições linanceii'"J~ do mumcipio 
Critên o de Julg:~mento - Técnica e Preço. 

TOMADA DE PREÇOS 
Edit>l N' 412013 

A Comís:;!lo Permanente de licítaç:lo, d:~ PREFEITURA 
Ml!NICIPAL DE PlNHALÃO. no e:<ercíc:io dos alribuiçõcs que lhe 
confere a Portlri:1 N1 15/2013. de 23/0112013. tom.1 público, p:1r.1 
conhecimcnro dos interessados que far.i n:;ali.zar no dia 14'08/2013. is 
08h30min. no cndorcço. RUA DOMJ~GOS CALIXTO, 483, PI NHA
LÃO-PR, a reunião de recebimento c :Jbcnur.t da~ documentaçõc~ c 
propostas. conrom1e especificado no [dit::~.l de Licitaç.!l:o N! 
04/2013-PR na modolídode TOMADA DE PREÇOS. 

lnfonnamos que a integra do Edital encontr3-se disponível 
nu l.'ndcreço supracitado. 

ISSN /677-7069 193 

Objeto dn Licu:~çlo 
Conn:atação de cmprc~a c:speta:ahnda p:1rn construç~o da 

revüali7..:ação d:1 Orl:~. do Lago N:~.Zarcno. 

bal. 
Cntü1o de Julgnmento - Menor Preço • Emprett:ld:t G lo-

PJnhaiUo-PR. 25 de julho de 2013. 
ARAO XAVIER DE FREITAS JUNIOR 

Prcs:idcnlc da Conuss5o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 91/2013 

Objeto: ~quisiç:lo de equ1p:unentos de infolllUÍticlll. materiais de es
critório, c lerrocletrõnicos, clttrodomésticos. brinquedos c demais rna-
1Cri3is de consumo dc~"tin:~dos 3 execução de ações do Progr.tm3 
Famíli a P:1ran::1.ense cb Secretoria Munic1pal de Assistência Soei:~! 
Valor c,)ti mado: RS 27.649.65(vinte e s<:tc mil seisccmos c qu:ltenb ~ 
nove reais c sessenta c cinco cenwvos). 
D::tta: 07 de agosto de 2013, à.~ 13h30m. 
Infonn:~.çõcs: O edital poderá ser obtido no sttc www.prudentopo
lis.pq:ov.br \: dcma1s infonnaçõcs junto ao Dcpto de Ltcitaçõc:s, lo
c:al izodo na Rua Rui Barbosa.. 801. Centro. fone (42) 3446-8007. de 
segunda c scxtn-feir;1 d:u 08h00 ô.s llh30 c das 13h00 ãs 17h30. 

EFRAIM KOS 
Pre&oeiro 

GILVAN PIZZANO AGIBERT 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUARTO CENTENÁRJO 

EDITAL N' I, DE 25 DE JULHO DE 2013 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO 

RIO E : ;E~E:f~rvJ: ~~~~:;,.,~ gl ~tt~~Ãg~"(;t~: 
RA. ESPORTE E LAZER. no uso de suas ;nnbuieõcs. em cum
primentos aos princip1os pre"ts tos no Cólput do :~~ntgo 37 da Cons
lituição Federa l c o lermos pactuados confom1c convêmo N' 
774091/2012, firm:11JO com 3 Sccrct:lrhl NacJOnlll de Esporte, Eclu
C3çüo. Luzer e Inclusão Socao\. do Mimsténo do Esporte. tom:l pu· 
blico que cslarJo :~.bcrtas as inscrições para o Processo Sclcnvo para 
a $Cicção c contrat:a"-.lu, por pr.tzo dctcnninado, de Coordeoador TCc:
nic.,; Coordenador de Nüc:leo; Agente Soct31 de [.sportes, L:a.zer e 
Rcc:rcaç.Jo I; Agcmc Social de Esportes, Lazer c Recre:tç-Jo U; Agente 
Social de Esportes. Lazer c Recreação UI: Agente Social de Ar
lesnnnto I; Agente Social de Artesanato 11 c A~ente Soei:~.\ de Danç3, 

E':crdd~cç~~~~~E~C~nçôcs inerentes no Pro~mn de Esporte c 

Os candid:ttos de ' erJo se inscrever, mediante preenchimento 
de Fich::1. de lrucriç.ilo n:a Sccrcwi:a Municipal de Educaçlo .. Cultura.. 
Espane c Lazer. sito a Avcnid:l. Paran:í, >J1 1309, Centro, em Quano 
Centen:irio/PR nos dia.s OI e 02 de agosto de 2013. 

Tua de inscrição c prov:u: - Não h:i UX3 de inscrições c a 
sclcç5o scr.i rea lizada por meio de avaliação curricular c rcd:Jç.lo. A 
aplicaç!lo da rcd::~.çào está m;~rc:ada para 24 de ;t~osto dé 2013, na 
Escola Municip.1l Gemla.na Afonso Moleiro, sito ~ a venid3. Ro.poso 
Tav;~.r\!s, 440, Ccnuo, com hor.írio ICmpc:sdvo de 09h30 às 12h00 
M::~.iore.s: informações www.qunrtoccnlcnario.pr.gov.br 

REINALDO K.RACHINSKI 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

RETIFICAÇ.i.O 

No av1so de licitaç.Jo prcgllo N .• 6612013, publicado no JOm:al 
Di5no Ofic1:al da Uni3o. de 24 de julho de 2013. edi~o N.• 141. p~g... 
216, onde JC lê: 

ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: 
Oi3 OS de agosto de 20 13. à$ 09h00min. 

l~i a-sc: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: 

Oi:~. 09 de a~tosto de 2013, ãs 09h00ruin. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBA~ 
Nt 147/2013(Vtnculado ao Tomada de Preços N' 00412013) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascenç:~ 
CONTRATADA: Emprcm:ac Serviços c ObDS Ltd:l. 
OBJETO: Contrataç:1o de empresa cspc:ciali7.:.cb em scrviçoi de en• 
genharia, par.t execuçlo de abenura, readcquaçlo c melhorias em 
44, 12km. de estr.tdns vicinais rur.lis n!io pavimentada.s no interior do 
projeto de Assentamento João de Pauta, de :acordo com as cspc
cific:tçõe~ constantes dos projeto..: de engcttharia. memoriais descri
tivos, plamlh::a orçamentári::~., c ronogra.m.:~ fisic:o financeiro e dem3iS 
anexos que passam a fazer pane do edital. 

Este documento pode ser verific::ado no ende~o eletrônico hup:J/www.in.p•.bdmt~:nlicicbddr.ml. 
pelo código 00032013072600193 

Doc:umcn1o Jssinado dij.~italmcntc confonnc MP n• 2.200-2 de 24/0812001, que institui ::a 
{nfr.rcsrrurura de Ch::~.ves PUblicas Dnsilcira - ICP-Brasil. 



Didrlu OficiJI Ceniflc.tc.lo Dit:.iti'llnu:uh.• 
O Dtp.r:..a.....,.n:.;~ct l'l'\prwnsa Of:•.:.lco E•:~ :o P4nrut Cl.'l ':'; r .. ~l 3 

!lt ifJltr Dc;.,.::a~D d~~IA UQ;.._~f.IO.C:~"'' .:;.P • S·J.lf U:~ U"',:i a-: s.te 
l:tiJ .. ._., ... , ro p "'' .~,~~t. •.-1. •• .: •• l 

DiárioQFlClALParanã 
4a feira I 24/Jul(2013 -Edição n° 9006 I 31 I CO~t li!;IO, I ,.OUSTRI!\ I. Sl:lYir;Os 

Saúde pertencentes aos Grupos A "lnfectante", B "Químicos" e E 
"Perfurocortante" e Emissão do Certificado destinação final , para a 
Secretaria Munic1pal de Saúde. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
DATA DA VIGÊNCIA: 24/07/2013. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO 
PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N• 081/2013 
PREGÃO PRESENCIAL N•. 029/2013 

RS 120,00 • 67146/2013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ049/2013-IDNQ183 
EMPRESA: Empresa : PROMEFARMA 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L TOA .. com reg istro 
no CNPJ/MF sob o n • 81.706 . 251 /000 1-98 
VALOR TOTAL de RS 12.860,00 (O o z e M i I , 
O i t o c e n t o s e S e s s e n t a R e a i s ) , referente ao 
Lote n• 01. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NQ050/2013-IDN2184 
EMPRESA: Empresa LUIZ MINIOLI NETO . c om registro 
no CNPJ /MF sob o n • 1 4 . 221 .429 / 000 1 - 13 
VALOR TOTAL de R$ 27.648,00 (V i n te e S e te M i I , 
Seiscentos e Quarenta e Oito reais ) . 
referente ao Lote n• 02. 
OBJETO: Aqu1sição de Fraldas Descartáveis. em atendimento á 
Secretaria Municipal de Saúde. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
DATA DA VIGÊNCIA: 24/07/2013. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

R$ 144.00 • 67265/2013 

I Nova Cantu -
PREFEITURA MUNJC!PAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LIC!TATÓR10 n• 
033/201 3 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 004/2013 - PMNC- Rcpubhcado 
para alteração de data de abertura. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa especializada em 
Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública. Provimento Datacenter 
e Serviços de Informática para a Prefe itura de Nova Cantu, conforme 
especificações çm edi tal. 
ABERTURA: A partir das 15:00 (quinze) Horas do DIA 30 de Agosto 
de 2.013, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às l i :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Te lefone/Fax: (44) 3527 1363-3527-1281 
- pmncantu@ ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Julho de 2.0 13. 
11# AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 67204/2013 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE ALTERACÃO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL EM CONJUNTO :'11°41/2013-1/2013-1/2013. 
A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paran:i. atrnvés 
do Pregoeiro. designado pela Portaria n• 056/20 li, em conformidade com o 
ART.21,§ 4• da Lei n• 8.666/93 de 21/06/ 1993 e suas alterações, torna publico para 
conhecimento dos interessados que por detemtinação do Exmo. Senhor Claudemir 
Valério, Prefeito Municipal, houve alteração do Edital de Pregão Presencial em 
conjunto n• 4112013- Prefein~ra Municipal, n• 1/2013 • Câmara Municipal c 
n• 1/2013 • SAMAE, cujo objeto é a contratação de empresa jomalística para 
divulgação de atos oficiais do Executivo Municipal, Legislativo Municipal c 
SAMAE. nos temtos seguintes: 
1.1 • Tendo por fundamento o oticio n' 077/20 13 da Câmara Municipal que 
solicita a exclusão do Legislativo do processo licitatório em conjunto n• 04112013 
e 001 /2013. 
1.2 - 0 objeto passa a ser a contratação de empresa jornalística para divulgação de 
atos oficiais do Executivo Municipal c SAMAE. 
1.3 - Diante da alteração. a data da sessão pública do certam~ fica alternda para 
o dia 06 de agosto de 2013. às 14:00 horas, na sede da Câmara Municipal de 
Nova Santa Bárbara. sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n• 130. Bairro Centro, 
Nova Santa Bárbara - PR. O recebimento dos enveloJ'eS será até às 13h30min. 
do dia 06/08/2013, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa 

Bárbara. Estado do Paraná. sito à Rua Walfredo B1ttencourt d~ Mornes. 222 .f3tj 
Centro. Nova Santa Bárbara - PR. 
1.4 -.As demais disposições do Edital de Abenura. do processo l1citatón:fe ) 
referenc1a pemtanecem ma Iteradas. 
1.5- O edital alterado poderá ser obtido através do sue www nsb pr gov br. 
Nova Santa Bárbara. 2210712013. 
Eduardo Montanher de Souza ._,... 
Pregoeiro 
Penaria n• 056/20 li 

RS 192,00 • 67064/2013 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL u' 100/13 (menor preço por item) 

Objeto: Registro de Jlrcços para materia1s de construção. tipo: elétncos, 
hidráulicos. cerâmicas, compensados em madeira. ca1xa témuca. ferramentas em 
geral. barras de ferro, canos. vitraux. correntes para motosscrra. telas c afins, para 
uso das Sccrclanas Municipais. 

Reahzação: dia 05/08/2013 às 09:30 horas. 

~~~~~~H~--~--~~--~~----------Nota: Os Editais encontram-se disponíveis a consulta. graiUnamente, na sede da 
prefcitura.hnp·Hoonal ortigueira.or gov brlljcuacao. Maiores mfonnações pelo 
telefone (42) 3277-1388. Ortigucira-Pr. 23 de julho de 2013. 

MARCIANE DA CRUZ 
Pregoeira Municipal 

I Ourizona 

RS 120,00 • 67550/2013 

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITA TÓRIO 
TP 04/2012- PMO 

F1ca revogado o processo licitatóno TP 04/2012. mediante solicllação da empresa 
vencedora do ccnamc. visto que os valores praticados na data do processo não 
condizem com os valores atuais. Impossibilitando assun a execução do obJeto. 

Ourizona. 22 de julho de 20 13. 
R$ 48,00 • 66965/2013 

I Pato Branco 

MUNTCTPIO DE PATO BRANCO 
Aviso Licitação- Edital Concorrêncian' 1712013 

O Município de Pato Branco. através da Presidente da Comissão 
Pcnnancnte de Licitação. tom a público aos interessados, que até o 
d ia 26 de agosto de 2013 , às 09 horas, estará recebendo, no Protocolo 
de Lic itações da Prefeitura Municipal de Paro Branco, os Envelopes 
contendo os Documentos de Habilüação e Proposta de Preços do 
Edital de Concorrência n• 17/2013. que tem por objeto a implantação 
de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos c equipamentos, que serão u ti lizados para atender as 
necessidades da Administração Municipal. conforme especificações 
e exigências descritas no Edital, sendo o critério de julgamento da 
licitação do tipo ·'menor preço por item". A licitação será regida pela 
Lei n' 8.666/ 1993. Lei Complementar n• 123/2006 c suas posteriores 
alterações, Decreto Municipal n• 5 .081 , de 02 de janeiro de 2007 que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços e demais legislação 
pertinente. O inteiro teor do Edital c seus anexos estarão à disposição 
dos interessados, a partir desta data, junto à Divisão de Licitação, na 
sede da Prefeitura M unicipal de Pato Branco. no horário de 
expediente, na Rua Caramuru, n• 271, Centro. em Pato Branco - PR, 
Fone: 46-3220-1534 ou 151 1, email: 1oreci@patobranco.pr.gov.br; 
gizeli@patobranco.pr.gov.br; licita@patobranco.pr.gov.br. Pato 
Branco, 18 de julho de 2013. Loreci Dolores Bim • Presidente 
Comissão Permanente de Licitação. 

R$ 192,00 • 66571/2013 

I Paulo Frontin 

Prefeitura Municipal de Paulo Fronlin torma público que requereu ao lAP, a 
Licença Prévia para Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos 
Urbanos. na localidade de Barra Grande em Paulo Frontin!PR. 

R$ 24,00 • 66457/2013 



T~DUJ.NA EDIÇÃO N' 8.594 

.............. _ ............ 
• .....OOII UQ'TAC:641 

'411••c-'fliiOOII~'I OC.._..oc ....... ,. ,.~u 

---::,:~.:::-=!:..:=.-::-.::.:~ 

tÁMfAN-01W/tfl/fi~IC 
l!ri/A~M«.M' 

.._ ...... ~...-~~• ·•n~to.:-• 

"'!TT!'!l!N''WIK'?M'!JY!T"•" M ' 

D.lfAD.\AU'JUOf\IM(DJni.II101 0!1'11/UU 

EDi11lA1A.'m!t.llli.W'«..MCC'oiLH~l'O~•OI111'0UlM.$fiJIICI.ItS 

a.JU1AM;\ ... n.II'ÚQI.OStl11& 
~-~L~WI 

Qlln'OI'~"'-.... --~----.. 
mlooo 1K l'"tloewn,/ll{»tll ~tl/ l ffli)IJ 

VAl.OI TVTALM.UrtiO UTUWIO' U 4LMOI _,..u, •• ·--• 
~~ _..,. .......... ""' ... .. ~,-'ll•dlo• 
Qt,IPESMA. • .., ......... 11 3JIUI"'"" .. '"""* 

lm.sas01(...,.,1lJIOI,I , JIJUIUI.11. 14-1·tdJ_·M 

fOII.IOitult.lt ~-·r~la-.._ ,..,_ 

......... ,.... _____ .... _ .. _ ------·-.. -·--('-.. - .. -.--
~~ 

a Prefe~ura Municipal de Barbosa Ferraz 
EllldodoPanN 
Cl:lC!II. _ ___ _ 

Jw-...... .... _..")....,fo!1•f ... l""•'f$.IOOJ.r.., .. -

at'LITO Dl:lDrT.U.el LIIOf'A(,'.I.o 

nWDnut>aw. 
v . ..v:.u 

O&m'O, eot.n'l,.o. tA('.;,o Clt Uonl1\ t 'IAA i.OCA('ÁO f )4A.WI L'ICÁV 

I)(U .. 'CT.4.liOSQI.iWitOI,~~~PIL~VIDf.JIP'!CM.u.D'10S. 

IIICUUU.VfOII.U:PI,Of'OSTAJ> l)i.o*l61o,... .... ltl) looOI.ll lono. 
AIOinliA I.U: raorofTM! f'l .......... :coi)*'*M,_, 

~~ .. o.,.n-.r_....u...r-... '*•'1) 
~·--......u."'""""'""'",._, • ._,_u .. ..,.••u. 

EDITAl 

IKF~i-tn liA \1\J)'IIt.P\J (')!: J\OV,\(.1\1\TI 
F.'\T,\()0 [)() 1'1\R \N ,\ 
l'NPJ9' 1i.J-ID91,'(XI{)t ..Ql 

itwl):j,,.I~·(UilJJO.«>J 

I•AID AVIIO OE I !ClT.\(" .\o -ltOCLISO I.X"ITATORIO .. 
!)j3Jl{JI) 

Edn;,i d< TO.LIIJA llE I'Rl("OS n' 00\111liJ • PMSC -
k.cpublicalil i'JI"'tllt~!od..:d.'\Ui d:tb(nlft. 

hTf.X OOJF.TO. Contr.ua;So ck En!pkQ. ~'\:iiit....U t 1n 

l.kmõ*""·nto ck: Sb10TQS 11t ~ Pvblto.'l. rrov•-Drltx\'nta 
tSa"t-iço;tktftl'~pcnlf'rtltltllflckl\olt(W.lll. ~ 

"""'[""""'"'"""· A!IERTIJRA: A P'fl• do> IS"OO IOJilulllo<tHio I) A lO d< A .. 1<> 
ck l.UIJ. n~ Ria lk r~wuÕ\."1 do f'~~;o Mun~:IJW. em Noa l'ori.~ 
Pof'l)\i 
o\ Pt!tl(';)fll lfiiCitO\«.f JoFAtlltP:\Q!itlll~"''ks~'TloSn 
..,.,., "rR[f(mrR,\ MUNK"IPAL DE 'OVI CAI/Ill 
al:\kA\A.jtniOIDmWolk l~~Utw;.QrJO\b;O.OOIJ li A 
lls t d~.õ U:OO .b IH~ lb. TtH.-oç.ft\" ta.!Jl5l11Jto.l - m~ 
t 2lt t ·rrn•c.:~tt~,dJ.cruniK 
~c :-\(YI~(',r.!U, f qadolh 1\nnlll" ,lulbndc 2.01J. 
Jtt AIRTOV A\'TC)-.1() 1\G'-:OI.I\ 
"'Prcf.:~~t111-.,P 

"'"'"""' ____ .. __ 
-~ 

-- .. ----------.. --_,....._,_ ..... ______ ......... __ .,._""""'""-- .. -·-·-· .. .- .. -.. """" 

OltClll("t(I,..I)IHtl 
001:1~mtu 
.,.~ c.., .... _.._ .. e.o __ • 

;.;-;.=::~..::;:: 
~ .... - .. ..u. ·--- (----~ 

~~-:::-.::.~~:;.;~=~~;.~:~;;:-;-

-···· .. ----·-.. .,~- ..... .. _ __ . ........... ,.,,,._ .. .,, a--o1 ...... .... , ,. 
:::::::~.,"':' .. ":"''-""''--~ ...... ,Hot_,._ 

~-=--=11::~1:.:.!~=-,---· 
;F?.J:OI:~..,:.::::;e~"t=~~~· ....... ..... _ .. __ ... ___ ._. 
---.. .... ~ ,,.-••~-oo ro-• ,._ ..... .,..., _ .. .._,,,r_•_.,..._. __ ... _ -··"··-·-r::· ...... ::=. ... -1-··:t-::ff~=·=~~ 

-···~---·----..-"IM.--- ........ ·--·-· ..... - ... .... _. __ P' __ .._."".I.:IO..._ •• _ .. ,,.., 
- ~ .cc _ __ , __ .,. ....... _ __ ------

'O>I;O~ ... r·M
~ .. ._. ... _,, .. ,.. .. u,. 

t•:!t!.~~ .. 

c;::::-:fr~~~~~ 
~ ...... .. :;"·~-:.".·--~.:.::~~~::...--.:.':'"•'70'!!" .. .':: ..... __._ • .,,_._ •• .,,.,,._,....._ .. , .,,..., c-• "'""'"'"' "'-•"' ~
•• """'•••••• """''""•''''" "'"""' '""c•• <In •<'•"''"""' o•..., .. 
::.:=·""····~· .......... ·-·· .............. - ............... _. -
e ... , ...... ,,. .......... __ ,.,.._ c.•-•••..,··-c-_ _., .. ,.. ·-- ....... _ .......... ... , _ .... _._ ...... _ 

:f=7==l~·.:.-::-.. :::~~-· 
04 01 - )010·1•-90-loOOO.OOOOOO.O·••-IOooot 

- · ·-····· ··-··---- ····-••1><:.1 
., ........... , ..... _ .... _____ ... ,_ ... (., .. . 
~EE':iÊE~::::~§i~.r:~~=-,)~J· 
==:".::..~...:--.-. 

t!).MUNICÍPIO DE PITANGA 
..... !UI' •• - - -

COTW~lW'IDliNI'IGIO,toi-ICI'IEf'II-IID·Nii-11 1: 

C...lit!lt!tll rl.' ..... f tl tMCl ~ 

OIIC'OI~ ........ Io:;llr;c ...... llM,...... .. ,.,_ ... IaiQ. 

Ciudldi~ .... ~·~·Oiitll·lll-.. ,_ 
sw....,...,...~u..,...~o.~lccll 

VALOit •..,....,rCIII_....lii!IIIIUU~OO~t.....,._~ 

~ ................ IUioetiiD,.. .. _f 

llO"IoCM)~WjM!~IIO 

1 1 -00:Z-08Z4-lCISOll~·Jlt)l$OCOl-OOOOO 

;:lliÜ.WÇÁO DE D!SIS!ÍIICLHAII/o Flt <L DE riL\ 

t~ '. 
:?i &,VIJill\tlll.l!lottBIO.,.,..j,RGJ'Jll<.iJ!.l•Cii 
~~.JW4P·311 clas$ib:t&l(.l) c:lll4'llp pmt ti!iOkPrdWOI'f· lO~ 
jo"c....irtiu!liaiOOimll "'~-iollmoil"llll 

.. ~o,~atY.I~~~~~•a:cmtcpll.)pnoi:Mdt~p ................. 

~ 
CÁMARAMl..'!'<JlCII'A.LOULl.l~lANA 
-- r .... ~.JoPanm,; --
....... _. ___ ... ···-- ·----··· ·-- _. .. ..,. 

CNPJ•.wJ"n"XC,.n ,.....'-,....-.. .. et< 

.. ---·- .. -· ___ .. ___ _ 
----··----· _, .. __ _ 

·-- ........ ·-·---·---.. --... ~·-·___ .. _ .. _ .. .... ..-. .. .... _... ...... _ ... _ ... ,__ 

-. .. ·-·- .. --.·-···-----·-·-__ ., ... ____ .. _____ _ 
. ---.... - .. -·------··-·-·----.... .. .__ ... _ ......... _,.._ 
.. ----.. ---·----· ..... -----·· ... ..... .-.- ..... .... ...... --.. 

-· .... ---.-- .. -----------·---...... _ ..... 

Quarta-feira. 24 dt julho de 2013 

~.tn~ .. ·~·· 
!IP'IIIfr1(JI.IIo!<t'l'\11l1 JIIo\.ID\,L\I ;IJ.II D0r,~ • ..,._ 

• .-..y...-.t.r< .. ,.,.u -..J.olto•···· ~o~l.llo..;..;a~•~.,..,. 
.,..,.~ ... ·-~-IDCC,\'L 

4 I' .............. _,.._,_...._p&ob .. 
C4':CI!&)fl'!lt! 

I'"IW'"'IM.If~~III.UM~lo 
····~)O(•\ilÍ.41itdlt,&e~· I ~·~~.I :: .. I 

v : ...... ,.._ ••• _ .. ,. .... ,..~~·...,.Y..• -
UMb.>Lll I'UUT\,11 ~~1\11('1'.11 1)1-AI,.•J~V.\. 01.\00itJ r \l\H\A(:;; ~ 
Dl~I DI:A.lP.ôDl:O.l 

~MUNICiPIÇ!_e§_ PITANGA ...... .. .. _ ... __ ,.._ ....... _.,,. 
... --·· _ .. _ ....... -

ftDnÇtr40 nt OUte!tC+PKM!.tTWitM'<a•(+P 

-n~- ... --..... ~-- ··"» ___ e-• ---·--______ .. __ _ _ .. _ __..._ --·-·--------·---·- ·-- .. ·--·------·--.. -..--~· ... -·-···'03• c-..--.---... -~·-~-·------..._ .. _ç_. ·-·----.- .... ~ ... 
_______ . __ _, ___ _ 
.,..., .. ,.._ .. _..,. ___ u_., __ _ 

-~---------- ...... _,. -Cc••r•:.-•._...,,_n 

~---"'4. ..... .10 •• _. 

(!).~~~~~~~~~ 
,.I 

',.. [DrTALDt COfn.·OCACÀO 

t' o~", .... - . DI,.-. il ,._ "--' co.woa. • .....- .. c-,_., lMII ~21111,.........,.,. 
O....tl:.~li. .... ,.... JOU .... arp.I'&OfUQ I~ I ....... ~.---~.-.. ........ ~ . ...,......._.c-,........sJr...._m-C:...,...l'l,or;,. 
•k».~:S.l'h)UrJolllo*llll.,•;ea. n•.._,,_.,._, 
~ ........... _..:;.. 

l' .......... ,.lD,..,. 

:'1 
··I 

'flJ 
~·~1*'-a 

ldUHICÍIIO llf MAUOii 
(I!I!Jl_~_ ·-·~- '" ·-·~-··· ~ ,...,_,,,.,,...nn·co.....-II·Co•.,J-t-..1-·..,-•-• 

~-·--··-·--·-----· __ .. __ ..._ 

--.. ---------c-· -



O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ classidiário 

IIESTAUM.'iTE [ Uncho• 
rn N/, lrasot 4,SAQ, i'IS· 
IJ~(6es tDI!'V.t~ C/ O 
mcvno pro,rlccQ a U 
11'10\, \lllcr ~ con'OP'Iolt 
!926-6707 

SAL.IO O[ lfl..EZA Com 
~IICOI'I'IClhUSt 
/IO'I'M, ~~Uóo "'' 
VI .. Optrirloa, lntKtJ· 
Jo:W:!OloCOIIIÇIMKHNA~t· 

nd.lR~on'?Sl 

SAIJoOEI WlAVcnoo 
II.IA.Vi.Wld~,Comdl• 

tl1tbfotl'!\\0.11\a)MIOI, 
c/ mtlMI'IID o iru Pl 
tstêtlUtdtpll~Jo,RJ 
20.000.COAC.prc.Pi»t.l. 
HSl·l!.lfi. 

w.lo D[ IU..tZA a.tn
lcU lomv.á&, 6Uono IOcM 
I'IOtf'\Cro.Conct~. 
lO N'Oi.luciO~ 
TrJIM ~~ {.Wj 911(). 
O<IL 

~ t: ACf.S,. P/4UTOS 
Voenc!oU.JdtiOI"''tiCts. 
rJAl.toSOUPIUOOI*'tO. 
CbnlitaaiW.J.K..llS7, 
,. lnM3do N lS ~ 
t9CHl07 

Sl\JDION.ATU \ten:lt
M~(j"'*'" --. ........... 
dllntN!tt.il.anotro 
boi. IN em. AM. 
1691.r{<U),._lW 

WI'UMEACADC!YetldDIII
Pti'INr'QCIDioc.atiudotn'l 
~)ii'I"'ImUO,rt• 
giJocl.lut~ au.eon, 
6c.imol~l"'or· 
fN<itllrJtiii' Ltlt!onc;!(44) 
!K47.U71G.Jiclo 

SU"RMI:IICADO Y[IIDO 
8el'l loaiiDdo tm Ma· 
rln11i. OtliN <llll'ltt~\. 
~ lllnOICOI'I'IrntS!TIO 
~Pfltljrio,RSl?Smil 
IJi,y somentt lntff"• 
Ud~'r (4-4) 1261·7550 
0\19lll·l889. 

V'(NO[•S[ CNrTWA IM• 
L.tt.lc6n c.omc>ltt• ... mô· 
Ytts. dc!.ros t 11\tnWliol, 
tSUóeldtfllhiCI!lt!t.tona 
(&4) l0Z9-14k 9916-
aSS,lOJ+ttOJ 

YEHD[·SE fAR.MAoA 
ÓfliN~MUftenl 
.,."'~c.n. 
uc. ,.. lâlonts.: («) 
3252-4145, ttM--tlSI 
ou"i7-ollL 

...... -......... ""'"""NI ~ Odadt drt 
l.dNt:Sql.hcJSiniOI 
o.monc. Canuto. (44) 
J02'-7tlt eu "Sl· 
sso. .. 
Ml ,.71Si (J 
FR,I~,. M!UC('I com 
1.m11 bt~ !JN, com 
KtiS., ~J~O..S:. 
xnp~o tstac. • llfi:O 
lotaL Atend.d~Oa:Joas 
ll-0Df:l22S·06S6. 

H&7·S67l VUONICA 
IIUIIztt~.~~SI~ 
cem UIN bN loh filo• 
t~ni..MKYCCII'IIIMUN 
ditnltlo411trt~ 
4Uri'wou.c!.J~ 

tl05·17lt ANDRbl 
Sinu KSol doa ut~ot, 
~~t.nd ... ,/ 
I'Cmlnl dt bom fOAO, 
qutmc:otftt<-t*"Ptrt-
Ptt.tJdo$t.C/~ 

AUJ. Ul4-7446,. 
AR10n..ltlftOS.L1' 
~, ... ~. 
~~""· .,.,.. lii:Mr1ll t dwdD.. 
Pntttt,tble~ 
G.woto~Mfniwft.C/ -AHOlUSJ.[~Mn
l<wte~com 

-~ ... mtq MI'I'!Cirt \IOk.\. 
~loolllm.IOMt 
Miutddo.f:JSU·s&St 

ED\I.uoA Llf10A lt 
INS. otllo IQf'I'IOrl · 
~mo~~ 
SP)',~Ifl~ll)tf· 
fc!Us.lnti~W'rtl i"03· 
llllou9US.ll7S. 

EMilYUil·SlMlo!rL 
CGmlllela.lSinOt,Oihos 
verdes, m.~ muthtrJo. 
Com ioc<ll 14tMO tdls• 
crtto. Ntt)dlmerucocn 
l'lan iNIUdi, 

WANA Tr1vesti I..Oin 
~24 ..... 1)~ -..... ......... 
c/IDal.lllltm(Oift(:e 
'ol0katt7l·SOU,tl0· .... 
KNSUA&.Y LOIRA ,;n 
l'lllmeN *bom f0'1A 
Clmklc'llt*'t\ltdt 
;ilo IWd. U,.. t CM
,..,.IT~ ttM

un.tl64-on. 

TICl.I.NEVWnd(:s~ 
óeliN!ptU:er~II'IIS· 

OEUN\'OL\I[OOI! rC'f'll· 
.-·o, l~~IC1. F,onl.)> 

ws, Gi-li.. rcti\IIT\n C/ 
l f rt0fll'6."!0 t YIOrll$ 

l
fl.)(ion.lt~tlol'IPOIT<ICI~ 
C.Cl.IGt lttrlo1,2S7 f. 
U6H.SIU ll.v Ht-r-..,)1 
4, 1 f:l216--006!1, 
((fllt'!' (1(~~1. lj 1 ... !; 
f~JIJ(i 12CIO 

liD,liCAMAISRMH. 
UÇUUAMHICif 

.. 3221-6000 

r!wo 

.lt('(l(.\0! hl<l!ll~ 
~~wn~o~·cntt'\fJI 
tr.ot.llllt dcnOrl~ f.>· 
t.)nc;\ unu •'hiu 
~qt'iQ a CJtr r n .oo 
hrl Jl24·0624 

tNIIUllll\ \ll '1("11"\l.l)[\0\ \L\..'n 

•STADODO l''llA'A 
•"'<PI•"n..&aJlt.ltiXII-0) 

ADVOCAOA • dvf:L Tr~· 
bóllhót;\ rtvislo ch Jo.-os. 
redcdo I!M'CM riNnt. 
oll.f 7S%', loHt.COIY.fo)IOS 
qJiudos. f : 3025-SIU, 
S92S·Sll5 

...... lJ Cf.lt~JJO.(lull 
o\m~\'tSODCUC'ITA('Àn·rtti)L""L,~ÇOUCfTAl'ÔRIO••QJI"!flll 
fAilllllrruM.\O..,UEI'JI.tM~W.~I,-I"ltt'\("·~JWI ...... . .......... 
OWFN:C~W~~~k.raoU-~-s..ac-.wrws., 

I "-''ia."'-'"'"*'~ c Scnitol Gt l.rtnubO f"n' l'rtfril.n. N.w• t.•-. 
awr.r-....,...._,r~~"" fti.lll 
AYD:rLICA: A ,..w.,_I,.-(.,_J Hurull.l OlA JO.XApudt'!.OIJ.cu '-" J; 
n.~raer.ro~Oil\O"JCirlliL....W.. 
A P1011 c. ..W. ww .._ UNI. _._ c ;.l'or.oada podcra. tCf Mlcukol iol 
I'Uf(nUlA \IUXIO,ALD! NOVACANT\.1-I'AU.'tA, jlrlo ' 0!1•~• Udii{M 
., Mririo *a t«< .. 11:00 lb c M l.t,DO b 17:«1 I la, Ttkfill.t.1'n: f44l Hl'IJ6) >m-m,.,_ •. ,.,.~ 
..,,,. a ("at~~-.EtU.,.,I'IrMi.!!tkJ~Ik!llll 
AI Um..VI'TO'\'IOAG\IOt.N 
;<, M o~•·•!""~ 

REPÚOLJCA FEDER.AnVA DO BflASlL 
L ••M,.ru .ú Cot!UI'fiiW •t.•'~";J 

Y Su·n• tl• RrclJ•nl Att.llorid;;, R. Fl!ho,,.,~ • 17U20· 

"' E1enJte 311!1/tfiJ llt f'rtiJu Oflrdre- Tiltlfll, 

tt. &nu.-M.liJ, n.Jr• Lei a•uum, • 
..,.,~ .. SdMII.Itl".a..nll.tnlldn,e&a:.b,luuiloi•CPF.l\ .. 
IIU4UI,_)4 r~MCL lO.""" 610-"94-1..~ • ~t~E~ta 
~lbV-bl!et~a-.,.,-~SaYctt;álq;lb•f"UU 
~-d.IS:(.,._)~IOI!Mird.4a ......... 4mc_MI 
~·WUWw.l.....sdopdltdaatkEir~t-"tfti(-.}.M.-nrt 
lll(-r~.-..•Jard!MIIitâ-L-.dWe.~•...W'• 
c.Nde•~•...,..I' O:'Idl4mt~ .. '!I•"Js.on 

-.-.lN:IVcõ~-USIIII.Ut ~ • 
..,.._. ,... s-... lcPnl. •.u .. "'· ,._... ~-o. r.r.. 
40fS,ZIMt1 ... ,_......_ 

lwo 
lr.Walf70D}J 
n...SoW ... Jn.•' ISl.J.i...., r,; .. ,·,"'·S•....ti-rR 

I CISAUUSE, 

....... ~-IJ101) ~fODOCOHtll4TOW:UJtt) I 
~e....-~~·~*»s-.&~~t,_,___.I'DO.J 
- ~ k.1151LIU"CC»I ... • 1 ~·• UlSCU'TI l ~ LfOã • EPP'--,. 
00"~-JfOJCt:HlliOO•l') o--c..·--_. .. ........, .. __ "'" ......,..*"_,..• .. ~---.. ~.~ ...... ~,.~ ......... o..--.~ .... --.OJ.W\.'1CJI' 
~OitltM"'*tt;~IIOQIIOJO:l.ar;o)JO:lU.IO.».oo.QC~tto-.c::Jnttl 
''"'''0Jmfn2JOOt.s, .. •oo:»r.,..~. -~'-COUSUS 
,..,....=,~~·-
Ya~w!IUIUO..OO ...... ""'•......._ ... al, 
DM14•MIINI.._..: , ........ OilOil. 

"-= ...... •·"•""' ~-, ... ,.... .. 201). 

SUMULA DE lMISSl.O DE UCIENCA DE OPERACl.O 

At mllrota RurGI Ol.aellldO., lniOITN qut l«.eDCYdo!oVI-Ir'IS,1uto .t,mtlcobl 
ciO PafW de M:~ri~PR., "LICENÇA OE OPEAAC.l.O' n• 145!)6, com 
valld&CIO 11• t!/0712017, l)*m ~'lidado de "Tran:sporttdor, ROYt""odof o 
Rtt..-.Lhlstôll Gt ComiN•t!vell", ltnplan13-d.l no ãtrada GenU~ci3 SIN", Kl,., 02, 
Lo1e 257·8, Z~a Rural, no Mvnlcfploda Flor:~ I, Est.ad'odoPar•nii. 

Mtrln;~.24dt Julhodo 2013. 

RURAl DIESEl. LTOA. 
CNPJ n"772.218.77tl0001·27 

E•traclt Gtnüncla f./n•, KM 02, Zcma Rural, FloraJ.PR. 

PRt:FEJMA MUNICI'Al DE ALTO 'AA-lHA 
OT'RATO DE [DITAI.. DE ucrTAÇAO 
MOOAUOADE Hf:OÁO 'ltOfKCW.. N' OH.'201) 
OIJfTO: .._to;io M 01 (UII) ....o.e 0KM (l!W 11ônMJ, CIPICGidt Ol.ea., OI 
(II'I'IJ ... .MMda"'QQA(&!IfO~) ~10. ~111i105Cte\.CliiiW 
AJ[ATU~ 0...070t~dt(.G1) U14:00....-..NS.Oof~ 

Ote"'-'ttCt""•Ot · P~OI~ItZ-H~ocNjos.
IIIS..ML~jt,I'IIO«<PI-"JCJJ-''*M13:SOII:.ta~dOuú7óc 

t;QIIOOt~ll. 

C., dD &tulp,.;v:ta W ""'-» ..... I S.0. OI~. INObrCt I 
~IIDfiiCIOoOt,.,._no'l'lb-RR$20.CQ('-IrUIU4~~ 
etdlftcW!IIt ... MriO to-ooo. tg SNt. ,.,..., ~ --Pantu. S.. 
dc-LQtKOII.I'liR\it..lo1ocJt~rfti'1-~0ii~IÃfani:.U-3L17· 
nl2·RIINI2\7 

...,, ...... ENà040'nn.L13 -~- ~0'1) 
Q.AUI>O GOU.IW 
PfeltóltMu!lklptl 

r~~~m ~~~· ("\,J ,._ • ..,...,..... -...;;,:: --~ 
- ~-~'I'Mio'U..tr .::.'=... 
~~l)JIIO\GJIU fXti.U)II\I'\!IU 

~~~ ......... """"""---·-~ ................ c-............ ~ . ..-.. -...... w·~--.......... _. .. ....,......._,. _...._ .. .,...,, ... ,.._. .......... '-'LU..a..C.III .. ....,__........ ..... __ ............. _, (',., .. ,, .......... -................ ~ .... _,..,.._ .... 
Jl,11lMVM, ... ,....,..., _ ... ~.._.._ , ........ - -......c ........ c ... ,.. 
~...,,..,c....,., r ......... .._,~ c;. .. .,.., •:.c••n .. ,,,_, , ...... n ......... n..r...._ 
1;~ .. ..,., ... .,Of<IO, ··-· ... """" J • ..,.. ..... ~-- "'"'"" ·~ " .. ~ .... ..c. 
~···'-~·- Mo,....,._ MMiolt:._ ,\1-~ ._ \Id o .......... -~ .... .U• C..f., Oon.r 
P41(•~J~. ~ • • ..._,...,.,._~C ........ Uuko .. ' •••• 1ok..'"•• I•.Wioo, ~ ... 11, ~ ('....,. 
h._ ~"" ""' •• ... h.O, ,.._.~••4 , 1 ~. f'K• ...,,.._.,...._ "" \~\L\111-1.,.1"1 \ ~f"Ko\ 
IS'IIC,.\Il!CIII'oi\IU\, """ ... .W• ,.~ • .f'o .... ilo.I I--• ....... Moi"..O.f .... "'" 
''"".,. f ......, .... ~ ... ........... .... \j_ ,lf'M'"'\1,.-...... .... ,....,~,.. ••• _\\ 
~,.......,,.._, \olotJron-,t"'l"--• ... "1t... .. f••J ........ tooo...,...,.U<~>!OU( .... 
r• "-·•~- ...... ::.. ... ;..n.. • ..,:~n. ,.... ,.~.~.-.. -., • >11)0 ~ .... ...... .,......._ 

ace..r,"Jtt~ .. ,..,__ • rA~L•t-'rl -"Jo-....,_ ........ ,_~-- ..... -•-Vll,..lr{OI __ .,..,_ 

'"-............... ··~ ..... -·-·--...... """-~-l' ~"'"'"",....-..... .......,. .... n.......__.::"'ru,."""-1,.. -· u_,._:J•""""•!Ioll 
:h~ 
"' ., -

F..llT'lATOH tofTALDt liCITACÁO 

•uc.lo PUSL"'C1AL 

otutTO CO\OMT-'('ÁQOtiEMrUS.\ 1'.\RA l.OCAC."ÁOL ~IA."'IJTL'I('AO 
DfSA.. .. fT .UUOS ~IIC'OS,i.llCAtAO U€ POl.oUUOCS [ rEOW.IU.TO!!o. 

REOJII)lr."ll'' D.U M(OP<.ISTAS: Ooa t1 ar......,. 2011 ... 01~ lltor

AURTl'RA nAS PROrm-rA.~01•.-•ltu .lt.CIUo--.. 

~.oc.c.·...,:c~-~·c-,..·Uc·~-h±(+t) 
)1'1S.21to.NAvftd•~~,.) 

a.n..-Fif'llol.ll .... fl-201). 

odiario.com/empregos 
O portal odiario.com lançou o seu novo canal de empregos. Mais 
funcional e intuitivo, nele você oferta e encontra vagas, cadastra seu 
currfculo e fica na mira das melhores empresas de recrutamento de 
Maringá e Região. E o melhor, é 100% gratuito. 

AuE&ASsiNE! 
3221-6001 

A\1)() DE llffiACÁO .PR!CÁO PWL\CW. fli"*'llfU 

.< M1>.<Ç,\0 Cf).lJtO l'il\llliTMIO OE 11\)(f),GU.W. F,Flll.<.,. ""' piia 
J rc.'iar» dt lii!'(:b 11 !UWiÂ.lC rl!G~O Plf.SD-OU. M o qw • ME\01 
PlEÇOGt.06Al.IU rfD.l u •ctta-W .._"' Í'l6call,poncor~dtm;ma 
~(Mic\"o'Ucrilislc:lilpaacN~,plft~t:~bn,wpcT\odoUacaa.C 
~~:or.Ste«~~t:t~tt:~a•r~. m~tor.'I•Laf~a.·Jomr 
sa&~tpcblftfcdrralcoU66tJ.t~i~t~cdtn.u lti~I;Xocha~. 
~!Âaikp..'lrriD.ia~editll;Ak'U161iorucl011 ••da4li0SittcfPM4t~IJ. 
IU~«cn:n~~Jcnl~llpa.W.OJ:rs.tc~ot~A'Jill~lm,tSO~tin'*'6o6 
06d::Jiotlr.ldt:!OIJ 
l'nio&E.t.ewçio®iS;:r.~ 12tlbltllf'd:l.. 

V &I« Ultimo; RS $1.6-15.10 tcinq..,«u c rn &~I ~i~ c qr....r«''Da c c~e.;o r:ait c WW. 
Cftii.1\M~ 

i;';.ll!IUAN_'.._ • ._._, ..... _ Q 
r#trltFI14 ..._ _ _,., c--· ._..,_ · ......... ..,. • -- (fi- ........ - __ ,.._ 

AFio.Sl.t. ""·'OniY"''Ht( ~ 
1'\JaJCO IIII..ICII'AL. l"f&A 
ttST~ OI: IIWXt:S$0 DE 
IJIOCJ.r.a.t.AOWtoUTJV.Tl'/il 

oo..vuriiWM. t""""""'~'~'*"~l:t'«lNol.s,.••,...,...._ -·-
MI'AIIIIIr~-~ .. ,__.,.._..,_.~.t 
s.t".tóor 1"-bCD ~ ,.._ ..,. ........ ~ n.• ICD231, ~ .. 
o.--c-•a.... .. c.,. • ......_...._..._ .......... ...-...» 
... .,.._ .. ,..~ llft-iiCII..IICI'IJUCI~ ... ~--.. 
..... .......,_ ........... _..._ • .,.:IOI.\.aol17U7'0 ........... 
Wl"tttbn"'*'*•f..,.c.tll'l9l' 1)1.~.- ..._....IVDI ,,,._ lltl)lofllloiJf 

Al~----~--·"·omqr .. ,..... ... ll 
Ml '&uPo'IMI.-. ............. -~ ........ ~ .. 

""""' 

'lti:'~'EIT(J/tA ~IUNICII'AL DI:'ICAifAI.t.tA 
AVISO CE:UCrT~ 

f.l>ITA L li F. TO\tAbA DI! PRF.('OS '"110-4/lUil- PJoll 

,\ ,._.... Tt-.:........_ c- e "*"" - "- &ht1l c •w• ~I:'YW .....,s..., 
~Dil-• ~ poclcri fft' Clllti!IIIOÂ M fM.:rc.:. arina. W!dicMo I 1'3'1" 
... ~ .tcj\Jha k !OU, ,.. ...,,.~.ate- ""-":• ~. 
~;a· • ~«"- ~ """"""'._.,..,,...,.,.,as JO..OG ,,,;., '"il&. ~. 
c...-Q de ""'PN ......., """" IUr.-. lkl \tulu(tpiV W ~ocweo-. • ,._.. T<i.:ece 
f~Cl'Ía'""' w.- -. ..... .-..n • _,... ... -.cdiaaw • Wpt.• • .uw 
~i....W .. C$N.o! O'I' ol0 1 )·--l.ltl~"'""~llot.9o,~vO-... ..,o .... il.,.lur.~loN
,.Jnl"'.J nn,IL~4a~I.IC~41r!W'IM.ICI'fi"'W .. cr.IIMX._., V 
c~tktdt-f'vww.-fc.l....t.o 1"19rn...,Oaa.~Aõ~M·i4.t•~"'
dot &<:iati«IA!ct'l.le tko·~ Uf ..,, .... I c-hW.. l k tloode 1'10 C,.!~ 
.lC-!tti:~.,_.,.,·TckiOnc\..WJ--3&65-IUOO .. Cu.(.WJo~l ·"~ 
P"-)amc~bnioN.pr-f.~Jir 

'~"'"'n~.~orJ .. hlk.:OIJ. 

'lclw-n dr QIRII'Dl. Swl.- • l'rold.:-ntc fob 
Comb,.so rcrn1.1nn~• d~< lk'·•~ç-h 

classidiário 
3221-6000 



-<, 

"<v' c;, 
l.J.J ""' CC: FL .• t-::Jc\ :t> o. ' .. t:J . .'.....; •• - - r-

PrefeitUra Municipal de Nova Cant~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PROCESSO LICITATÓRIO No 033/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2013 - republicada data de abertura para: 
ABERTURA: 30/AGOST0/2013 HORÁRIO: 15:00 Horas 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Estado do Paraná, torna público que se acha aberta 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, em regime de 
empreitada por preço global, que será regida pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar 101 de 04/05/2000, cumulada com o Decreto Federal n . 7.185 de 27/05/2010 e 
Portaria 548 de 22/11/2010 do Ministério da Fazenda e demais legislações aplicáveis, segundo as 
condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e nos anexos seguintes. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 
que dele fazem parte integrante. 

1. Do objeto: 

1.1 - Contratação de empresa especial izada em licenciamento de sistemas de gestão 
pública, provimento de datacenter e serviços de informática para a Prefeitura Municipal. 

1.2 - Softwares a serem contratados: 
Prefeitura Municipal : 
Programas de planejamento público; 
Programas de contabilidade pública; 
Programas de compras e licitações municipais; 
Programas de patrimônio; 
Programas de frota; 
Programas de recursos humanos e folha de pagamento; 
Programas de ISSQN; 
Programas de nota fiscal eletrônica de serviços; 
Programas de escrita fi scal ; 
Programas de fiscalização fazendária; 
Programas de IPTU; 
Programas de taxas e tarifas; 
Programas de contribuição de melhoria; 
Programas de controle de arrecadação; 
Programas de divida ativa; 
Programas de portal da transparência pública. 

Instituto de Previdência Social de Nova Cantu 
Programas de contabilidade pública 

1.3 - Os descritivos técnicos do objeto deste certame encontram-se de forma detalhada no 
Anexo 11 e Anexo III, sendo que as proponentes deverão cumprir na integralidade o disposto no 
referido Anexo 11 (obrigatórios) e atender ao mínimo de 60% (sessenta por cento) de cada 
programa referenciado no Anexo III, sob pena de desclassificação. 
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2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que 
preencham as condições de credenciamento constantes deste edital. 

2.2 - Poderão participar desta licitação, os interessados e as empresas do ramo pertinente ao 
seu objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital. 

2.3 - É vedada a participação de empresas: 
a) Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação. 
b) Que tenha (m) sido declarada (s) inidônea (s) pela Administração Pública e, caso participe do 
processo licitatório, estará (ao) sujeita (s) às penalidades previstas no art. 97, § Único da Lei 
Federal n°. 8.666/93 . 
c) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 
e) Servidor dirigente do Município Nova Cantu - PR, bem como as empresas cujos sócios, 
administradores, empregados, controladores sejam servidores do mesmo. 

2.4 - A participação no presente processo licitatório implica na plena e irretratável 
aceitação das condições e normas desta Tomada de Preços. 

3. Do credenciamento: 

3.1 -Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, em vigor com todas as devidas alterações ou consolidação do contrato, 
registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 
poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, de acordo com o modelo sugerido no Anexo IV. 

3.2 - O representante ·legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 

3.2.1 - Será admitido apenas OI (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a Declaração de 
enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com registro na Junta Comercial. 

3.4 - A documentação de credenciamento do representante legal para acompanhamento dos 
trabalhos da licitação deverá ser apresentada fora dos envelopes (habilitação, técnica e preço). 

4. Dos envelopes de propostas e documentos: 
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4.1 - O presidente da comissão de licitações receberá os envelopes contendo a proposta e os 
documentos para habilitação, devendo ser apresentados separadamente, em 03 (três) envelopes não 
transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, 
e os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° O 1 -"HABILITAÇÃO" 
TOMADA DE PREÇOS N°. /2013 
ABERTURA: _ /_ /2013 às 00:00 Horas 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

ENVELOPE N° 02 - "PROPOSTA TÉCNICA" 
TOMADA DE PREÇOS N°. /2013 
ABERTURA: _ /_/2013 às 00:00 Horas 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

ENVELOPE No 03 -"PROPOSTA DE PREÇO" 
TOMADA DE PREÇOS N°. /2013. 
ABERTURA: _ /_/2013 às 00:00 Horas 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

Do conteúdo dos envelopes O 1 e 02: 

4.2 - Envelope n°. 01 -Da documentação relativa à habilitação jurídica: 

4.2.1 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração, se houver, em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e no caso de Sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores. Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em Exercício. 

4.2.2 - Declaração de inexistência de fato impeditivo de acordo com o modelo sugerido no 
Anexo VI. 

4.2.3 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o 
modelo sugerido no Anexo VII. 

4.2.4 - Declaração de regularidade com o Ministério do Trabalho, de acordo com o modelo 
sugerido no Anexo VIII. 

4.2 .5 - Da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 

4.2.6 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com 
observância ao item 9.4 deste Edital. 



4.2.7 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. 

4.2.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

4.2.9 - Certidão de regularidade junto o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 
com validade na data da realização desta Licitação. 

4.2.1 O - Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, com validade na data de realização desta Licitação. 

4.2.11 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade na data da 
realização desta licitação. 

5. Da documentação relativa a qualificação econômico-financeira: 

5, 1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

5.1.1. A boa situação financeira será avaliada pelos índices de liquidez geral (LG), índices 
de solvência geral (SG) e índices de liquidez corrente (LC), cujos índices deverão ser "iguais ou 
superiores" a 1,0 (um inteiro) ou através de comprovação de capital mínimo ou valor do 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação do objeto do edital. 

5 .1.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório competente. 

5.2. Da documentação relativa a qualificação técnica: 
5 .2.1. Deverá ser apresentada, pelos licitantes, a seguinte documentação de qualificação

técnica: 

a) Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou 
privado, comprovando a experiência da licitante na implantação de softwares e serviços para as 
áreas de maior relevância deste certame, de acordo com modelo sugerido no Anexo XI. 
b) Declaração de que possui conhecimento do local e dos serviços que estão sendo requisitados 
pela Prefeitura de Nova Cantu (modelo sugerido no Anexo IX), ou declaração de visita técnica, 
emitida pela Prefeitura Municipal, comprovando conhecimento da situação atual, necessidades e 
outros. 
b.l) Caso a proponente opte pela realização da visita técnica, após realizada, a Prefeitura 
Municipal emitirá declaração de visita técnica (modelo sugerido no anexo X), comprovando ter a 
interessada conhecido o ambiente de trabalho, normas e legislações locais, bem como, da 
certificação da compatibilidade dos equipamentos e do ambiente operacional. 
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b.2) A visita técnica deverá ocorrer antes da data marcada para a abertura desta licitação, devendo 
ser agendada e realizada até o 3° (terceiro) dia anterior a data de entrega da documentação e 
propostas, através do telefone (44) 3527-1281. 

6. Envelope n°. 02 - proposta técnica: 
6.1 -Deverá ser apresentada, pelos licitantes, a seguinte documentação de proposta técnica 
a ser utilizada pela Prefeitura Municipal: 

6.1.2 - Declaração de atendimento a todos os itens técnicos descritos no Anexo 11 
(obrigatórios). 

6.1.3 - Anexo III "descritivos técnicos pontuáveis do sistema" devidamente assinalados nas 
especificidades atendidas pelo proponente. 

6.1.4 - Cronograma para implantação do sistema (instalação, migração, treinamento, 
acompanhamento inicial nos softwares), sendo que o prazo total não poderá exceder a 120 (cento e 
vinte) dias, contados da emissão da ordem de serviço (que será emitida em até 05 (cinco) dias da 
assinatura do contrato) pela Prefeitura Municipal. 

6.1.5 - Declaração preenchida pelo licitante de garantia ao sistema licitado, conforme 
modelo sugerido no Anexo V. 

6.2. - Envelope n°. 03- proposta de preço: 

6.2.1 - A planilha de custo deverá ser apresentada impressa e ao final ser identificada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a 
procuração, não podendo ser alterada e nem substituída, fazendo constar: 

6.2.2 - Valores pertinentes a implantação, licença de uso, provimento de datacenter 
(ISSQN), customizações, valores para atendimento tecnico local, deslocamento de equipe técnica a 
ser cotado por valor/quilômetro rodado (KM), atendimento via conexão remota e consultorias 
técnicas para internetização de serviços aos cidadãos para Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

6.2.3 - Os valores propostos deverão estar expressos em moeda corrente no país já 
incluídos os custos diretos e indiretos para a implantação do objeto dessa Tomada de Preços. 

6.2.4 - A licitante deverá apresentar proposta de preços conforme modelo sugerido no 
Anexo XIII, devendo: 

6.2.5 - Constar o prazo de validade da proposta de preços não inferior a 90 (noventa) dias 
contados da data da abertura da licitação. 

6.2.6 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de 
validade. 
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6.2.7 Apresentada a proposta, a proponente estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente edital. 

6.3. - Condições - do edital: 

6.3 .1 - O início dos serviços será de 1 O (dez) dias corridos, a contar da data de emissão da 
ordem de serviço (que será emitida em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato) pela 
Administração Municipal, que será emitida em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, 
cabendo a Licitante vencedora cumprir na integra o fornecimento do objeto a ela homologado, sob 
pena de responsabilidade de acordo com a Lei n°. 8.666/93, e demais penalidades cabíveis. 

6.3.2 - A Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PR estabelece como valor total máximo ao 
certame o valor de R$-11 0.000,00 (cento e dez mil reais), conforme planilha de preços, Anexo XII, 
sendo que as propostas com valor acima ao valor em questão serão consideradas desclassificadas. 

7. Das microempresas e empresas de pequeno porte: 

7.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em 
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida, para comprovação de sua 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8. Do prazo para regularização dos documentos para as microempresas e empresas 
de pequeno porte: 

8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente 
for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8 .1.2 - A falta de regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.1 , implicará 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.2. Renovado o prazo, se a licitante que foi adjudicado o bem não apresentou a 
regularidade, esta incorrerá em pena na forma prevista nesse Edital. 

9. Disposições gerais da habilitação: 

9.1. A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 120 (cento e vinte) dias, se 
outro prazo de validade não constar dos documentos. 

9.2 . A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por 
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente. 
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As autenticações poderão também ser feitas pelo Presidente ou membro da equipe 
de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n°. 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo, 
desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos 
devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente. 

9.4. As empresas que possuírem filiais poderão utilizar-se da documentação referente às 
filiais, desde que, na habilitação jurídica, junto ao envelope n.0 O 1, apresentem o cartão de CNPJ 
da matriz e de cada uma delas, indicando por qual CNPJ será realizada a contratação, através de 
declaração, com firma reconhecida. 

10. Do julgamento: 

I 0.1. Este procedimento licitatório COMPREENDERÁ: 

a) Fase de Habilitação que compreende a verificação e análise dos documentos apresentados no 
envelope "Documentos de Habilitação" de cada licitante, relativamente ao atendimento das 
exigências constantes do presente edital. 
b) Fase de Proposta Técnica, com análise da documentação e classificação através de pontuação a 
ser obtida nos Anexos III no qual o proponente poderá obter como pontuação máxima 145 (cento e 
quarenta e cinco) pontos. 
c) Fase de Proposta de Preço - que compreenderá a verificação e análise de todos os elementos 
contidos no envelope "Proposta de Preços", considerado o valor total global, no qual o proponente 
poderá obter como pontuação máxima de 145 (cento e quarenta e cinco) pontos, pelo menor preço 
apresentado, calculado através da seguinte fórmula: 
Pontuação (PP) = R$mp X 145 

R$A 
Onde: 
PP = pontuação de preços da proponente. 
R$mp =valor da menor proposta de preços. 
R$A =valor da proposta de preços em avaliação. 

1 0.2. Fase de habilitação: 

1 0.2.1. O Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes referentes aos 
documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão Permanente 
de Licitação e pelos representantes das licitantes habilitados. 

1 0.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope n°. 1 para a sua habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 

1 0.2.3. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 
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I 0.2.4. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá 
intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá constar 
da ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e 
pelos representantes das licitantes habilitadas. 

10.2.5. Intimadas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, da 
decisão da Comissão sobre a habilitação e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito 
de recorrerem da decisão (tais renúncias deverão constar expressamente da Ata que documentar a 
reunião em declaração em separado, como parte integrante do certame, as quais necessariamente 
deverão ser assinadas pelos respectivos representantes, hipótese em que serão devolvidos às 
licitantes inabilitadas os envelopes fechados com a "Proposta Técnica e de Preço, proceder-se-á 
em seguida, em data a ser definida pela CPL e anunciada aos participantes, para a abertura dos 
envelopes com a "Proposta Técnica" das licitantes habilitadas. 

1 0.2.6. Após a entrega dos envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Propostas de 
PreÇo não será admitida desistência das propostas, que será considerada em todos os seus efeitos 
obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão. 

10.2.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar às licitantes 
o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de Habilitação e da 
Proposta Técnica, escoimadas das causas da inabilitação, permanecendo os envelopes contendo a 
"Proposta de Preço" em poder da Comissão. 

10.3. Fase de classificação da proposta técnica: 

10.3.1. A abertura dos envelopes de n°. 2 "Proposta Técnica" das licitantes habilitadas 
ocorrerá desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento'dos recursos interpostos. 

1 0.3 .2. A Comissão Permanente de Licitações fará a devolução dos envelopes fechados aos 
concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas (Técnica e Preço), desde que não 
tenha havido recurso ou após sua denegação. 

I 0.3.3. Proclamado o resultado da fase anterior, serão abertos os envelopes de n°. 2 
"Proposta Técnica", apresentando-se seus conteúdos aos representantes das interessadas para 
vistos, juntamente com a Comissão Permanente de Licitações, quando se passará à análise e 
julgamento das mesmas. 

10.3 .3 .1. Para Julgamento das Propostas Técnicas, a Comissão de Licitação solicitarà a 
Administração uma avaliação técnica, para através de demonstração dos sistemas, verificar os 
requisitos técnicos dos softwares, em conformidade com as especificações contidas no Anexo II e 
III do Edital. 

10.3 .3 .2. A demonstração será realizada por amostragem a ser definida e escolhida por 
profissional responsável da Administração Pública ou equipe técnica (pessoas físicas ou jurídicas) 
a ser contratada para essa avaliação, para tanto, utilizado-se dos itens constantes do Anexo li e III. 
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10.3.4. Examinados os conteúdos das Propostas Técnicas pela CPL, serão consideradas 
inadequadas, e desclassificadas, aquelas que não estiverem em conformidade com as condições 
estabelecidas nos anexos supramencionados. 

10.4. Fase de classificação de preço e julgamento final: 

1 0.4.1. Decidida à habilitação e a proposta técnica serão abertos os envelopes "Proposta de 
Preço" das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela Comissão e pelos 
representantes das licitantes habilitadas. 

10.4.2. As "Propostas de Preço" apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital, bem 
como as que apresentarem preço global manifestamente inexeqüível, serão desclassificadas, não se 
admitindo complementação posterior. 

10.4.3. Será também desclassificada a proposta que, para a sua v iabilização, necessite de 
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em Lei e à disposição de todos os 
concorrentes. 

1 0.4.4. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 
documentação quanto à classificação das "Propostas de Preço". 

1 0.4.5. Suspensa à reunião, todos os documentos das "Propostas de Preço" ficarão em 
poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das 
licitantes presentes. 

10.4.6. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das "Propostas de Preço", 
ou para a realização de diligênCias ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas e 
decidirá sobre a classificação final de cada licitante. 

1 0.4.7. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá 
intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das "Propostas de Preço", hipótese 
em que tudo deverá constar da ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos 
os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

1 0.4.8. Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da 
decisão da Comissão sobre a classificação das "Propostas de Preço" e dispondo-se elas a 
renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar, 
expressamente, da ata que documentar a reunião, e declaração em separado, as quais 
necessariamente deverão ser assinadas por todas elas. Manifestada que seja a intenção, por uma 
das licitantes, de interpor recurso, começará a fluir, desde então, o prazo recursal. 

1 0.4.9. Quando todas as "Propostas de Preço" forem desclassificadas, a Comissão poderá 
fixar o prazo de 08 (oito)-dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas 
das causas que determinaram a desclassificação. 

I 
/ 
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empate dos preços globais apresentados, entre duas ou mais 
propostas, a classificação final se fará por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes 
serão convocadas, para na mesma sessão pública acompanhar o seu processamento, o qual deverá 
ser feito através da aposição em cédulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que ditas 
cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, 
sendo esta a primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se 
classifiquem todas as licitantes então empatadas. 

1 0.4.11. Não será considerada qualquer oferta de vantagem, não prevista neste Edital ou 
baseada nas ofertas das demais licitantes. 

11. Da apuracão do resultado final: 

11.1. Será atribuído como fator de ponderação o Peso 06 (SEIS) à Proposta Técnica (PT) 
por LOTE e Peso 04 (QUATRO) à Proposta de Preço (PP). 

11.2. O valor do Resultado Final de cada proposta (RF) será obtido pela seguinte 
somatória: 

RF = (PT X 6) + (PP X 4) 
Onde: 

PT- Proposta Técnica 
PP - Proposta de Preço 

Proposta técnica = 60% ( sessenta por cento) 
Proposta de preços= 40% (quarenta por cento) 
Total = 1 00% (cem por cento) 

11.3. Os valores numéricos acima referidos serão calculados com duas casas decimais, 
desprezando-se a fração remanescente. 

11.4. A Comissão declarará como vencedora, a empresa licitante que obtiver o maiOr 
Resultado Final de avaliação (RF). 

11.5 .. No caso de empate será obedecido como critério o disposto no parágrafo 2°, artigo 3°, 
da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações. Persistindo o empate a classificação se fará por 
sorteio, em ato público para o qual serão convocados os licitantes. 

11.6. A Comissão informará o resultado da avaliação das propostas técnicas e de preço, 
com a indicação dos nomes das empresas por ordem de classificação, abrindo-se o prazo legal para 
a interposição de eventuais recursos administrativos. 

12. Do recurso, da adjudicação e da homologação: 
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12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo para apresentação de razões, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Presidente à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

12.3. Interposto o recurso, o Presidente da Comissão deverá encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 

12.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

12.5. O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento 
importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. A adjudicação será feita pelo valor do objeto e serviços a serem prestados. 

12.7. Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

12.8. Somente serão válidos os documentos originais ou autenticados: 

12.8.1. Quando encaminhadas via F A C-SÍMILE, as razões do recurso serão válidas por até 
48 (quarenta e oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os memoriais originais junto 
à Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 

12.8.2. As razões deverão ser protocoladas devidamente assinadas por seus subscritores na 
sede da Prefeitura Mun icipal de Nova Cantu - PR, no horário de expediente. 

12.9. Não protocolando na forma definida, o Presidente não apreciará o teor dos citados 
memoriais. 

12.1 O. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.11. Somente serão consideradas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para 
critério de julgamento e efeitos, as empresas que apresentarem corretamente os documentos 
exigidos nesse Edital. 

13. Dos prazos de pagamento: 

13.1 . Os pagamentos serão efetuados conforme detalhamento a seguir: 



13.1.1 - Implantação dos softwares na Prefeitura de Nova Cantu será paga em 02 (duas) 
parcelas sendo a primeira na instalação do sistema e a outra aos 30 (trinta) dias do vencimento da 
primeira. 

13.1.2 - Licença de uso e suporte técnico operacional, provimento de datacenter (ISSQN) 
para a Prefeitura Municipal, deverão ser pagos em parcelas mensais e sucessivas, com vencimento 
da 1 a (primeira) parcela no 30° (trigésimo) dia da instalação do sistema e as demais 
sucessivamente, sempre de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias do 1° (primeiro) vencimento. 

13.1.3 - Customizações, atendimento técnico local, deslocamento, atendimento via conexão 
remota e consultorias técnicas para internetização de serviços aos cidadãos para a Prefeitura de 
Nova Cantu devem ser pagos em até 15 (quinze) dias da solicitação. 

14. Obrigações da contratada: 

14.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Termo, ou estabelecidas em Lei, constituem 
ainda obrigações da Contratada: 
a) Efetuar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação, a assinatura do 
contrato objeto deste certame. 
b) Observar as especificações contidas nos anexos deste edital, principalmente os que tratam das 
especificações técnicas do objeto licitado. 
c) Entregar todos os sistemas referenciados no objeto do edital. 
d) Designar profissional como responsável pelo contrato, que deverá acompanhar as entregas, e 
participar das reuniões de acompanhamento, informando à Prefeitura de Nova Cantu - PR, os 
telefones e endereços do responsável técnico. 
e) Realizar suporte técnico operacional ao sistema ofertado obedecendo às especificações no edital. 
f) Tratar confidencialmente qualquer informação sobre a situação econômica ou financeira dos 
contribuintes ou terceiros e sobre a natureza ou estado de seus negócios ou atividades, que tomar 
conhecimento em razão da prestação dos serviços objeto deste Termo. 
g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas na fase habilitatória da licitação. 
h) Aceitar, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°. 8.666/93, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da compra. 
i) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato. 

15. Do preço e do reajustamento: 

15 .1. O objeto deste certame será executado pelo preço global constante da proposta de 
preço da licitante vencedora dentro de cada exercício, o qual incluirá todas as despesas necessárias 
à sua perfeita conclusão, ajustado, se for o caso. 

15.2. O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses, salvo por 
motivos de alteração na legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a 
administração pública e de acordo com as disposições prevista na Lei Federal n°. 8.666/93. 
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-
15.3. Transcorridos os primeiros 12 (doze) meses, havendo prorrogação de prazo 

contratual, os valores contratuais deverão ser reajustados pelo índice INPC- IBGE. 

16. Encargos do contratante: 

16.1. O Contratante se obriga a: 

a) Promover, através de cada entidade envolvida, o recebimento e a fiscalização do Contrato, 
quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da Contratada. 
b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo avençadas. 

17. Procedimentos de recebimento: 

17.1 Serão observados os seguintes procedimentos para o recebimento dos sistemas: 

A Prefeitura emitirá a empresa a ser contratada, em até 48 (quarenta e oito) horas do término da 
implantação dos sistemas, termo de aceite final. 

18. Do julgamento, homologação, adjudicação e contratação: 

18.1. O Presidente considerará vencedora a proponente que apresentar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, de acordo com este edital. 

18.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem opções 
para o item cotado. 

19. Prazo do contrato: 

19 .1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data instalação dos 
softwares, podendo ser prorrogado em até 48 (quarenta e oito) meses, em conformidade com o 
artigo 57, inciso IV da Lei de Licitações- 8.666/93 . 

19.2. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n°. 
8.666/93, desde que haja interesse da Municipalidade, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a esta Tomada de Preços. 

20. Das sanções para o caso de inadimplemento: 

20.1. A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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20.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV 
do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, em multa pecuniária variável de 1 á 10% (um a 
dez) por cento sobre o valor da obrigação não cumprida. 

20.3. Pelo atraso injustificado na entrega do produto sujeitar-se-á o faltoso às multas de 
mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global do instrumento contratuaL 

20.4. Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global da Nota 
de Emprenho, por dia de atraso na entrega do (s) objeto licitado (s). 

20.5. Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem 
anterior, será considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste. 

20.6. Em caso de inexecução parcial do ajuste poderá ser aplicada a seguinte penalidade: 

20.7. Multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor global do Contrato. 

20.8. Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 

20.9. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o sobre o valor global do Contrato. 

20.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

20.11. As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o 
faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, 
somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
respectiva notificação. 

20.12. Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme 
constam no artigo 109 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações. 

20.13. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

20.14. A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla 
defesa do adjudicatário. 

21. Da dotação orçamentária: 

21.1. A dotação orçamentária proveniente as contratações da Prefeitura de Nova Cantu, 
correrá por conta de verbas codificadas sob os números adiante descritos: 



0302.04122.0021 -2006-339039 
0402.04125.0032-2013-339039 

22. Das impugnações ao edital: 

22.1. Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório 
da presente Tomada de Preços. 

22.2. As petições deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
PR, no horário de expediente, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 
03 (três) dias úteis. 

22.3. Acolhida à petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

22.4. Em caso de alteração no texto do Edital e de seus anexos, que afete a formulação das 
propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

22.5. Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo: 

22.6. Somente serão válidos os documentos originais ou autenticados. 

22.7. Quando encaminhados via FAC-SÍMILE, esses documentos serão válidos por até 48 
(quarenta e oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os documentos originais junto à 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 

22.8. Não protocolando na forma definida, o Presidente não apreciará o teor dos citados 
documentos. 

22.9. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação que poderá, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão, ou nesse mesmo prazo fazê-los subir à Autoridade 
Superior devidamente informado, para decisão, que também será proferida no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

23. Equilíbrio econômico e financeiro: 

23.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser 
solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
e extra-contratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da 
ocorrência, sem o que o pedido não será aceito. 

24. Das disposições finais: 
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As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.2. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada Ata 
Circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura 
apresentadas pelos representantes legais presentes. 

24.3. A qualquer momento, a Comissão de licitação poderá solicitar ao licitante que 
proceda à demonstração técnica dos produtos, utilizando-se, para tanto, do Anexo I e li para 
verificação de atendimento. 

24.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Presidente e pelos licitantes presentes que desejarem. 

24.5. A Ata bem como estrato de contrato será publicada no mural da Prefeitura de Nova 
Cantu- PR. 

24.6. Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à licitação 
presente, quando necessários serão formalizados através de publicação no Diário Oficial do Estado 
do Paraná. 

24.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria Ata. 

24.8. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados através da Assessoria Jurídica 
do Município. 

24.9. Integram o presente Edital: 

Anexo I- Projeto básico. 
Anexo li- Descritivos técnicos obrigatórios do sistema. 
Anexo III -Descritivos técnicos pontuáveis do sistema 
Anexo IV - Modelo de procuração. 
Anexo V - Termo de garantia 
Anexo VI - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 
Anexo VII - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
Anexo VIII - Modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho. 
Anexo IX - Modelo de declaração de conhecimento do local 
Anexo X - Atestado de visita técnica 
Anexo XI - Modelo de atestado de desempenho anterior 
Anexo XII- Planilha de preços 
Anexo XIII -Modelo de carta proposta de preços 
Anexo XIV - Minuta do contrato. 

25- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
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25.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 12 de Julho de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

p 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

CLÁUSULA PRIMEIRA- IMPLANTAÇÃO DOS SOFTWARES: 

Os serviços deverão ser desenvolvidos sob coordenação de um gerente de projetos, que ficará 
responsável por todo o relacionamento administrativo com a Prefeitura de Nova Cantu e a equipe 
técnica da contratada a ser alocada. 
A contratante deverá disponibilizar pessoal para acompanhamento das atividades, bem como zelar 
pelo seu bom andamento, auxiliando quando necessário o gerente de projetos. 
O prazo para início de instalação do sistema será de lO (dez) dias corridos, a contar da data de 
emissão da ordem de serviço (que será emitida em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato) 
pela Prefeitura Municipal, e o de implantação limitado ao máximo de 120 (cento e vinte) dias 
contados do início da instalação deste projeto. 
Entenda-se como implantação todos os serviços necessários ao normal funcionamento da 
Prefeitura de Nova Cantu, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, migração e 
conversão de informações existentes e necessárias à operação dos softwares. 

CLÁUSULA SEGUNDA -SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES: 

Para os fins contratuais avençados, conceituam-se: 

SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL: Atividade de orientação técnica e prestação de serviços: 

Estão compreendidos nos serviços de suporte operacional (garantia de funcionabilidade e 
operabilidade nos softwares objeto da licitação) a resolução de dúvidas operacionais nos softwares 
aos usuários. 

ATENDIMENTO TÉCNICO VIA CONEXÃO REMOTA E ATENDIMENTO TÉCNICO 
LOCAL: 

Qualquer modalidade de atendimento deve ser solicitada pelos técnicos de informática da 
Prefeitura de Nova Cantu, sendo vedado a proponente o atendimento direto aos usuários. 
No que tange as intervenções técnicas locais, devem ser realizadas no ambiente da Prefeitura de 
Nova Cantu, somente quando constatado que a inconsistência/erro exige tal disposição, devendo 
primeiramente observar a proponente via conexão remota (via netmeeting, logmein, ultravnc e 
outros) a possibilidade de sua resolução. 
Constatando a proponente ser necessário o atendimento local, deve primeiramente enviar 
orçamento a contratante para ser aprovado, da mesma forma com o trabalho via conexão remota, 
antes de realizarem atendimento. 

1' 
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Os referidos serviços serão pagos por hora técnica solicitada e autorizada, estando aqui inclusos os 
serviços de capacitação e treinamento pós-implantação, operação do sistema e outros que exijam 
profundo conhecimento sobre os aplicativos. 
Erros, inconformidades causados pelos usuários dos softwares da Prefeitura de Nova Cantu, ou por 
fatores alheios aos aplicativos (vírus e afins) serão pagos por hora técnica autorizada e efetivada. 
As eventuais intervenções técnicas em garantia não serão pagos pela contratante. 

SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (PÓS-IMPLANTAÇÃO): 

a) Havendo necessidade, decorrente de novas releases dos softwares e rodízio de pessoal, a 
Administração convocará a proponente para efetivação de programa de treinamento de usuários. 
Estes treinamentos serão realizados em ambiente a ser fornecido pelo Município, e serão pagos por 
hora técnica autorizada e efetivada. 

CUSTOMIZAÇÕES: 

Entende-se por customização os serviços de pesquisa, análise, desenvolvimento, avaliação de 
qualidade e homologação de softwares, por solicitação da contratante, a ser orçada e paga por hora 
técnica. Nestes serviços estão compreendidos, dentre outros: 

Implementação de novas telas, relatórios e outras especificidades. 

Todo o serviço de customização deve: 

a) Ser realizado somente por solicitação da contratante, e em ambiente da contratada. 
Levar em conta a análise apurada da necessidade da entidade, respeitando a carga horária pré
estipulada no edital. 

Modificações em "rotinas de processo dos softwares", somente serão efetuados após orçados e 
aprovados custos pelo departamento de informática da Prefeitura Municipal de Nova Cantu ou 
órgãO envolvido. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DESLOCAMENTO TÉCNICO (COTADO POR QUILÔMETRO 
RODADO- KM): 

Refere-se a deslocamento de técnico especializado para realizar atendimento na sede da 
contratante, por solicitação da mesma, estando incluso gastos com: 

Tempo técnico de translado. 
Desgaste de automóvel. 
Combustível. 
Hospedagem. 
Alimentação. 
Pedágios. 
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A Administração ao efetuar chamados técnicos arcará com custos provenientes a deslocamento de 
técnico cotados por quilômetros rodados da sede da contratante a sede da contratada (ida e volta), 
estando incluso, junto ao deslocamento, custos relativos aos itens supramencionados. 
Arcará ainda a Administração com hora técnica especializada, devendo ser respeitada demanda a 
ser contratada, não devendo a contratada efetuar qualquer tipo de atendimento sem prévia 
autorização da contratante. 

CLÁUSULA QUARTA DO DATACENTER PARA ALOCAR/REPLICAR DADOS DA 
GESTÃO DE ISSQN DA PREFEITURA MUNICIPAL: 

Deve a proponente dispor de estrutura de datacenter para alocar/replicar dados da gestão de ISSQN 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, garantindo a sincronização de dados entre o servidor a ser 
alocado e o datacenter da Prefeitura, com manutenção das informações em redundância nos dois 
ambientes, de forma a garantir a maior disponibilidade funcional dos softwares para a comunidade 
usuária, devendo o datacenter principal ser o da proponente e o secundário da Prefeitura. 
4.1 .2. Este compartilhamento de informações deve ser mantido nas duas bases de dados, via 
sincronizador (software(s)), obedecendo ao padrão definido pela contratada por ocasião da 
implantação. 
4.1.3. Em caso de falha na comunicação (sincronização), qualquer "um dos lados" deverá, de 
forma automática, executar as transações pendentes tão logo re-estabelecida a função . 
4.1 .4.A contratada deverá avaliar e recomendar alterações na estrutura do .datacenter secundário 
sempre que necessário, devendo a Prefeitura Municipal providenciá-la, e se isto não for possível, 
poderá centralizar o processamento. 
4.1.5. A plataforma de hardware do datacenter principal deverá ser fornecida pela contratada, 
respeitando a capacidade de processamento mínima aceitável para que possa atender a demanda do 
Município com a estrutura mínima relacionada nas alíneas posteriores: 
Servidor de banco de dados, servidor de aplicativos e servidor de firewall deverá ser dimensionado 
para atendimento satisfatório do objeto deste certame, com programas básicos e demais recursos 
necessários ao provimento, instalação e configuração. 
O Link dedicado no datacenter principal deverá ser alocado pela contratada e a plataforma de 
hardware do datacenter da proponente deve atender a demanda gerada pela utilização do objeto do 
presente termo de referência, comprometendo-se a contratada a efetuar o(s) eventual(is) upgrade(s) 
necessários ao bom funcionamento do projeto. 
Para melhor segurança exigir-se-á que a rede do datacenter da proponente utilize-se de uma VLAN 
dentro da uma DMZ (Zona Desmilitarizada). 
Nesta estrutura deverão operar os serviços de monitoramento, gerenciamento, upgrade de 
programas, comunicação do servidor de aplicação com o servidor de banco de dados e realização 
de backup dos servidores. 
Toda comunicação externa (web) deve passar pelo firewall . 
Esta esquemática de funcionamento poderá ser alterada pela contratada no decorrer do contrato 
visando redimensionamento para melhor adequação a demanda. Desde que obedecidos os 
preceitos de segurança e disponibilidade. 
A contratada fica responsável pela monitoração e gerenciamento da infra-estrutura do ambiente do 
datacenter a fim de garantir as condições adequadas do fornecimento de energia elétrica, 
climatização, proteção contra incêndios e segurança física de acesso. 
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A escalabilidade dos servidores deverá ser garantida por up-grade ou pela substituição por outros 
de maior porte, com o menor cerceamento possível da disponibilidade do serviço. 
Com o objetivo de fornecer segurança de acesso às informações do município é exigida também a 
disponibilidade de estrutura de firewall . 
A contratada será responsável pelo fornecimento e atualização legal e tecnológica dos programas a 
serem fornecidos. 
A contratada será responsável pela administração dos sistemas operacionais, bancos de dados, 
firewalls e elementos de rede e tudo mais do datacenter principal, e pelo abaixo relacionado: 

a) Manutenção do fornecimento elétrico. 
b) Garantia e gestão dos procedimentos de segurança de acesso físico. 
c) Fornecimento do espaço físico adequado, destinado ao projeto. 
d) Garantia e gestão de climatização e proteção contra incêndio. 
e) Fornecimento dos racks e bandejas padrão. 
f) Garantia e disponibilidade de link(s) internet dedicados de no mínimo 4,00 Mb. 
g) Realizar o cabeamento dos servidores nos racks. 

Backup e restore das informações mantidas em datacenter: 

a) Implantação de política de backup diário. 
b) Garantir a execução da política de backup implantada. 
c) Garantir a disponibilidade e armazenamento de informações em fitas no datacenter principal, 
com periodicidade mínima de uma cópia por mês. 
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ANEXO li 

DESCRITIVOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS DO SISTEMA 

Os softwares a serem fornecidos deverão atender aos seguintes requisitos técnicos, sob pena de 
desclassificação: 

Item Especificação 

ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS (APLICÁVEIS A TODO O CONJUNTO DO SISTEMA): 

1.1. Ser. desenvolvido para atendimento das normas legais federais e estaduais vigentes. 

1.2 Compatível com o sistema do Tribunal de Contas do Paraná. 

1.3 Estruturado com "modelagem de dados que considere a entidade como um todo", isto é, 
com estrutura de tabelas sem redundância, especialmente as consideradas como de uso 
comum pelos diversos usuários, dentre as quais: cadastro único de pessoas, cadastro de 
bancos, cadastro dos bairros, cadastro de logradouros e cadastro de unidades funcionais da 
Prefeitura. O software deverá propiciar a manutenção das informações destas tabelas pelos 
diferentes usuários permitidos, por consulta, inclusão, alteração e exclusão de informações, 
exibindo alerta ou vedando a existência de duas tabelas de igual conteúdo no sistema, salvo 
na hipótese de homonímia e logradouros multi-bairros. 

1.4 Permitir a manutenção das informações sobre as permissões de acesso a todo o sistema de 
gestão para cada usuário, através da inclusão, consulta, alteração e exclusão de 
informações. Este cadastro deverá ser único para toda a solução de gestão. 

1.5 Controlar as permissões e acessos por usuário, através do uso de senhas, com definição das 
permissões de consulta e I ou manutenção de informações por telas individualmente. 

1.6 Garantir a integridade das informações do banco de dados em casos de queda de energia, 
falhas de software ou hardware, utilizando o conceito de controle de transações. 

1.7 Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas, não permitindo a baixa de registro 
que tenha vínculo com outros registros ativos via software ou diretamente pelo banco de 
dados (quando possível). 

1.8 Não exigir atualização de versões em "estações cliente" a cada release 

1.9 As funcionalidades web, se disponíveis nos programas, deverão ser desenvolvidas em 
linguagem web (Java, PHP ou outra), para operação através da internet, inclusive em 
Tablets e iPads, sem depender de emuladores ou outro artifício tecnológico para funcionar 
na web, devendo rodar no mínimo nos navegadores Internet Explorer, Safari, Firefox e 
Mozilla. 

PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO PÚBLICO: 

2.1 Manter o cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, exclui ou incluem o~ itens do 
Plano Plurianual. 

2.2 Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: situação (em 
andamento, paralisado ou concluído) objetivo, diagnóstico, fonte de financiamento, gerente 
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responsável e o público alvo . 

Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: indicadores e índices 
esperados, e a avaliação do programa. 

Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes 
informações: tipo da ação (projeto/atividade/operações especiais) e seus detalhamentos. 

Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PP A, LDO e LOA, 
bem como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas. 

Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas 
audiências públicas. 

Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras a fundos. 

Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas. 

Cadastrar a programação da receita, possibilitando a identificação de cada fonte de origem. 

Permitir informar as metas físicas e financeiras, com a indicação das fontes de recursos. 

Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual. 

Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do Plano Plurianual. 

Permitir cadastrar avaliação do Plano Plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e 
seus macro-objetivos. 

Permitir emissão de relatórios gerenciais de transferências financeiras. 

Permitir emissão de relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira. 

Permitir emissão de relatórios de avaliação do Plano Plurianual. 

Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA. 

Possuir anexos e planilhas (metas e riscos fiscais) para envio ao Legislativo. 

Possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais. 

Permitir cadastrar a publicidade dos textos jurídicos, identificando os meios e veículos de 
comunicação. 

Permitir cadastrar os responsáveis pela Unidade Gestora e Controle Interno. 

Possuir cadastro de programas e ações, integrado ao PPA. 

Permitir cadastrar as prioridades da LDO, definindo as metas físicas e as metas financeiras 
com identificação da fonte de recurso. 

Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA. 

Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes. 

Informar as metas físicas e financeiras da despesa. 

Cadastrar projeções de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 
gasto, e as medidas a serem tomadas para realizá-lo. 

Cadastrar projeções de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser 
arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação. 

Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO. 

Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de compensação 
da renúncia. 



2.31 Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações. 

2.32 Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo e a providência a ser tomada para o 
risco. 

2.33 Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e da despesa com possibilidade de 
agrupamento por fonte de recurso. 

2.34 Emitir demonstrativos baseados na Lei 1 O 1100 (LRF). 

2.35 Permitir copiar dados de outras LDOs na vigência do PPA. 

2.36 Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da entidade responsável pela 
arrecadação. 

2.37 Permitir o cadastro das despesas que compõem o orçamento, com identificação do 
localizador de gastos, contas da despesa, fontes de recurso e valores. 

2.38 Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos os órgãos da Administração 
Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) 

2.39 Permitir copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais. 

2.40 Permitir a elaboração da proposta orçamentária, mantendo o histórico das alterações 
efetuadas pelo Legislativo com a proposta original. 

2.41 Disponibi lizar no início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. 
1.46 Caso a proposta orçamentária não seja aprovada, disponibilizar dotações conforme 
dispuser a legislação municipal. 

2.42 Permitir a inclusão a qualquer tempo, de elementos, rubricas, conforme tabela de 
classificação econômica da receita e da despesa, e das fontes de recursos. 

2.43 Permitir a elaboração do orçamento da despesa, podendo, a partir do nível de modalidades 
de aplicação, ser informado até o nível de desdobramento da despesa (elemento e 
subelemento de despesa) 

2.44 Permitir cadastrar a programação das cotas de despesa. 

2.45 Permitir cadastrar o cronograma mensal de desembolso. 

2.46 Permitir a re-estimativa da programação financeira das cotas de despesa e da receita. 

PROGRAMAS DE CONTÁBILIDADE PÚBLICA: 

3.1 Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, 
especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado. 

3.2 Possuir cadastros de Convênios, Precatórios, Dívida Fundada, Contratos e Caução. 

3.3 Não permitir o cadastro de fornecedores duplicados com o mesmo CNPJ ou CPF. 

3.4 Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas as três fases da 
despesa: empenho, liquidação e pagamento com a escrituração contábil automática. 

3.5 Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo o 
usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros. 

3.6 Utilizar o Plano de Contas adotado pelo Tribunal de Contas do Estado em Lei vigente. 

3.7 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de 
desdobramento do Plano de Contas. 

3.8 Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da liquidação 



de empenho e arrecadação da receita. 

3.9 Permitir utilizar históricos, sempre que possível com textos padronizados, vinculados à 
classificação da despesa, evitando lançamentos indevidos. 

3.10 Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre no empenho. 
3.11 Permitir o gerenciamento de empenhos estimativos, globais e ordinários. 

3.12 Possibilitar o registro de sub empenhos sobre o empenho Global e Estimativo. 

3.13 Permitir informar as retenções nas liquidações que se aplicam. 

3.14 Permitir informar documentos fiscais na liquidação do empenho. 

3.15 Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no Sistema de Compensação dos 
empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, 
quando da prestação de contas. 

3.16 Permitir a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação. 

3.17 Controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento, 
quando necessário. 

3.18 Permitir efetuar o cancelamento de restos a pagar. 

3.19 Permitir a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando a 
inscrição 2.21 em restos a pagar. 

3.20 Permitir que seja emitida notas de pagamento, de despesa extra, de empenhos e de sub-
empenhos. 

3.21 Permitir o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa. 

3.22 Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento do município e das 
decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 

3.23 Permitir cadastrar e controlar os créditos suplementares e as anulações de dotações. 

3.24 Permitir registrar e controlar as dotações orçamentárias, bloqueio e desbloqueio, em caso 
de saldo insuficiente. 

3.25 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo 
insuficiente para comportar a despesa. 

3.26 Permitir a elaboração de demonstrativo do excesso de arrecadação pela tendência do 
exercício, com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso. 

3.27 Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas, conforme o artigo 
9° da Lei 1 O 1/00 - LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário. 

3.28 Emitir Notas de Empenho, Subempenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a 
pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por 
intervalo e/ou aleatoriamente. 

3.29 Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa 
extra-orçamentária e o cancelamento da anulação. 

3.30 Permitir que nas alterações orçamentárias possam-se adicionar diversas dotações e subtrair 
de diversas fontes para um mesmo decreto. 

3.31 Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações. 

3.32 Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu 
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pagamento. 

Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de 
saldos. 

Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade 
com a Portaria 916 do Ministério de Previdência. 

Definir a programação de cotas mensais para despesa, receitas, restos a pagar, despesa e 
receita extra-orçamentária. 

Permitir nova estimativa das cotas programadas conforme necessidade, mantendo o 
histórico das alterações. 

Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real não permitindo bloquear, ou 
empenhar e/ou fazer redução de dotação sem que exista saldo. 

Permitir a geração automática de empenhos através do software de suprimentos. 

Permitir a alteração do valor da dotação e fornecedor antes da liquidação do empenho e 
encerramento do mês. 

Possibilitar, no gerenciamento dos empenhos, a inclusão, alteração e exclusão se for o 
caso, de informações relativas ao processo licitatório e número da obra. 

Nos empenhos globais permitir que seja informado o número e ano de contrato. 

Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de· forma a 
compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade. 

Permitir na abertura de créditos adicionais, o controle dos limites de abertura conforme 
determinado na Lei Orçamentária Anual, resguardando o histórico das alterações dos 
valores e exigindo a informação da legislação de autorização. 

Permitir um controle de custos dos gastos por item, tais como: despesas com energia 
elétrica, gasolina, papel, telefone, etc., conforme determina o artigo 50 parágrafo 3° da 
LRF. 

Permitir controle das obras executadas pela entidade. 

Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, pronto pagamento e 
prestação de contas, sendo efetuado todos os lançamentos contábeis no sistema 
compensado. 

Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9° 
da Lei Complementar 1 O 112000 (LRF). 

Permitir que na rotina de anulação de empenho seja informado o motivo da anulação. 

Permitir estornos de lançamentos contábeis nos casos em que se apliquem. 

Permitir a utilização . <:le eventos. O usuário deverá ter acesso à tabela para inclusões, 
exclusões ou alterações de eventos, observada a filosofia de contabilização adotada no 
Plano de Contas. 

Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos 
pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. 

Controlar os saldos bancários e contábeis no momento do lançamento. 

Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho, efetuando 
automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. 
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3.54 Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas e a anulação dos registros 
de pagamentos. 

3.55 Permitir efetuar os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas 
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de Compensação, conforme necessário. 

3.56 Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle 
dos pagamentos em ordem cronológica. 

3.57 Permitir a baixa de pagamentos em lote (borderô) ou individualmente. 

3.58 Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, despesa extra e de 
empenho. 

3.59 Permitir registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, 
bancos, e todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs, livros, 
demonstrações e o boletim, registrando automaticamente os lançamentos na contabilidade, 
permitindo consultas e emitindo relatórios em diversas classificações. 

3.60 Permitir efetuar o lançamento de investimento, aplicações, débitos/créditos, transferências 
bancárias, controle dos saldos bancários, controle de todos os lançamentos internos e 
permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações. 

3.61 Permitir controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria, controlar para que 
nenhum pagamento seja efetuado sem o respectivo registro. 

3.62 Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a 
compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. 

3.63 Permitir o registro da emissão de cheque e da respectiva cópia. 

3.64 Permitir registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque. 

3.65 Permitir agrupar d iversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. 

3.66 Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores 
contra o mesmo banco da entidade. efetuar o~ mesmos tratamentos dos pagamentos 
individuais. 

3.67 Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos 
efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os 
lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis. 

3.68 Permitir emissão de relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, classificados 
em suas respectivas dotações e contas. 

3.69 Permitir emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas 
(orçamentárias e extra-orçamentárias). 

3.70 Permitir controlar o saldo bancário, boletim diário dos bancos e livro do movimento caixa. 

3.71 Permitir gerar o demonstrativo financeiro de caixa. 

3.72 Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento 
automática pelo software. 

3.73 Registrar todas as movimentações para informações gerenciais, permitindo o cont role de 
fluxo de caixa. 

3.74 Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras, conforme 
Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 
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Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de 
efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor. 

Gerar em arquivos as ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em 
conta bancária. 

Baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens 
bancárias. 

Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do 
exercício. 

Disponibilizar consulta de disponibilidade de caixa por fontes de recursos para melhor 
controle destas, com opção de impressão. 

Permitir a consulta do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos 
restos a pagar na mesma opção. 

Disponibilizar a consulta do excesso de arrecadação, demonstrando a previsão, arrecadado 
e o saldo. 

Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar do total por unidade orçamentár.ia, com 
a possibilidade de impressão da consulta. 

Emitir relação das ordens bancárias. 

Possibilitar a demonstração de saldos bancários, através de boletim diário de bancos, livro 
do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. 

Emitir os seguintes relatórios: 
Razão analítico das contas banco. 
Pagamentos por ordem cronológica. 
Empenhos em aberto por credores. 
Pagamentos e recebimentos estornados. 
Relação de cheques emitidos. 
Notas de liquidação e notas de pagamento. 

Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da 
Lei 4.320/64, Lei Complementar 1 O 1100 - LRF e Resolução do Tribunal de Contas. 

Permitir que seja efetuada a geração das razões analíticas de todas as contas integrantes 
dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 

Permitir gerar planilhas para formar quadro de detalhamento da despesa. 

Permitir gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais 
e outros de interesse do Município. 

Emitir relatórios padrão Tribunal de Contas do Estado para solicitação de Certidão 
Negativa. 

Permitir a geração de relatórios em vários formatos: txt, pdf ou html. 

Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da 
Lei 101/00- LRF de 4 de maio de 2000. 

Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com educação, saúde e pessoal, com base nas 
configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 

Emitir os relatórios das contas públicas para publicação na internet, c.onforme IN 28/99 do 
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TCU e Portaria 275/00 do TCU. 

Emitir relatórios: pagamentos efetuados, razão da receita, pagamentos em ordem 
cronológica, livro diário, extrato do credor, demonstrativo mensal dos restos a pagar e 
relação de restos a pagar. 

Emitir todos os relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste. 

Emitir todos os relatórios com as informações para o SIOPE (Siope), no mesmo formato 
deste. 

Permitir emissão dos relatórios do regime próprio de previdência, em conformidade com a 
Portaria 916 do Ministério de Previdência ou Lei vigente. 

Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o IRRF. 

Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o ISSQN. 

Possibilitar a emissão da guia de GPS por código de pagamento. 

Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a 
despesa fixada e realizada. 

Possuir relatório de programação das cotas de despesas para permitir o acompanhamento 
do cronograma de desembolso das despesas, conforme o artigo 9° da Lei 101/00- LRF, de 
4 de maio de 2000. 

Possuir relatório de programação das cotas de receitas, demonstrando os valores previstos 
e executados. 

Permitir a emissão de relatórios para controle de bloqueios, como: 
Emissão da nota de bloqueios/desbloqueio. 
Relação de bloqueios de dotação com saldo. 

Emitir relatórios das despesas orçamentárias: empenhada, liquidada, paga e a pagar, 
permitindo ao usuário solicitar por: 
Dotação orçamentária. 
Fornecedor. 
Elemento. 
Órgão. 
Unidade. 
Convênio. 
Fonte de recurso . 

Permitir a emissão de extratos por: 
Empenho. 
Fornecedor. 
Dotação. 
~estos a pagar process~do. 
Restos a pagar não processado. 

Conforme Resolução 78/98 do Senado Federal e suas atualizações, emitir o relatório de 
Síntese da Execução Orçamentária e os relatórios da Lei 4320/64: 
- Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa. 
- Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante. 

Emitir Livro Diário com termo de abertura e encerramento. 
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Emitir todos os relatórios obrigatórios, consolidados ou por entidade, administração direta 
e indireta. 

Emitir os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de acordo com a 
Portaria 577 da STN.(permitir listar todas as dotações da Educação e Saúde, que não são 
consideradas nos relatórios, permitindo a escolha) 

Emitir anexos do Relatório da Gestão Fiscal, de acordo com a Portaria 577 da 
STN(permitir listar todas as dotações da Educação e Saúde, que não são consideradas nos 
relatórios, permitindo a escolha). 

Os programas de Contabilidade Pública deverão registrar todos os fatos contábeis 
ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da 
administração pública, e à obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à 
tomada de decisões. 

Permitir que seja efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial, 
compensação e orçamentário em partidas dobradas, em conformidade com os arts. 83 a 
106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário. 

Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com contabilização 
distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de forma consolidada. 

Possuir integração nativa e automática com todas as áreas que geram fatos contábeis, 
objetos desta licitação. Que seja extinta a necessidade da re-digitação, do retrabalho e da 
falta de segurança na garantia da qualidade da informação imputada no software 
informatizado de gestão administrativa. 

Permitir a importação dos movimentos dos fundos, fundações ou autarquias que estejam 
em ambiente externo à rede, se necessário. 

Possibilitar consultas no software, resguardando-se a segurança de forma que não exista a 
possibilidade de alterar o cadastro original. 

Permitir executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e 
com a apuração do resultado. 

Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado, relativos aos atos 
administrativos, dados contábeis, dados financeiros, e dados do orçamento. 

Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no 
software antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado. 

Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que o anterior 
ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no 
exercício já iniciado. 

Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, 
e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já 
efetuados. 

Gerar os arquivos conforme o MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitai~ para a 
Secretaria da Receita da Previdência. 

Gerar o arquivo conforme layout para importação de informações da DIRF. 

Permitir a transferência automática dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no 
encerramento do exercício. 
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Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis em meses 
encerrados. 

Disponibilizar relatórios de inconsistência nos lançamentos contábeis. 

já 

PROGRAMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES MUNICIPAIS: 

4.1 Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições 
de compra, modalidade de licitação e datas do processo. 

4.2 Registrar a interposição de recurso, anulação e revogação do processo, transferindo ou não 
para o próximo colocado. 

4.3 Permitir a elaboração do cronograma de licitações. 

4.4 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios, envolvendo todas as etapas 
desde a preparação até a execução, através de gerenciador. 

4.5 Permitir controlar registro de preços, alterando quantidade e fornecedores, quando for 
necessário. 

4.6 Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de 
classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 

4.7 Permitir efetuar lances por item e lote para a modalidade pregão presencial, com opção de 
desistência do lance. 

4.8 Possibilitar o julgamento das propostas em relação à microempresa, empresa de pequeno 
porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar 
123/2006. 

4.9 Permitir gerar um processo administrativo ou de compra a partir da coleta de preços, tendo 
como base para o valor máximo do item do processo, o preço médio ou menor preço 
cotado para o item na coleta de preços. 

4.10 Sugerir o número da licitação sequencial, ou por modalidade e permitindo numeraç.ão 
manual. 

4.11 Possibilitar a informação das datas dos vencimentos da compra direta para geração dos 
empenhos com suas parcelas. 

4.12 Possibilitar na modalidade de credenciamento de Fornecedores para definição de cotas em 
licitações do tipo inexigibilidade. 

4.13 Possibilitar a visualização dos lances na tela. 

4.14 Permitir o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, 
informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de 
designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções 
designadas. 

4.15 Na tela de cadastro da licitação, ter possibilidade de acompanhamento do processo e 
configuração de visualização dos dados cadastrados. 

4.16 Controlar o recebimento parcial da ordem de compra, visualizando o saldo pendente a ser 
entregue. 

4.17 Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento. 

4 .18 Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo que outros 
usuários acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo. 

} 





documentos dos fornecedores. 

4.44 Possibilitar o cadastro do responsável legal do fornecedor. 

4.45 No cadastramento do material ou serviço, atribuir automaticamente o código, em série 
crescente e consecutiva, mantendo a organização de grupo, classe e item sequencial. 

4.46 Possibilitar no cadastro do material, a consulta do último valor pago e nome do fornecedor. 

4.47 Possuir no cadastro de materiais, identificação de materiais perecíveis, estocáveis, de 
consumo ou permanentes, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada, 
possibilitando organizar os materiais informando a que ramo/sub-ramo ou espécie o 
material pertence. 

4.48 Possibilitar controlar os gastos por unidade orçamentária através de limites mensais 
preestabelecidos. 

4.49 Possibilitar o cadastramento das publicações. 

4.50 Possibilitar configuração específica de layouts de relatórios. 

4.51 Permitir consulta aos preços de materiais ou por fornecedores, mostrando os últimos 
valores praticados anteriormente. 

4.52 Consultar as requisições ou autorizações pendentes. 

4.53 Possibilitar, na consulta da ordem, emitir um extrato de movimentação. 

4.54 Possibilitar a consulta do processo mostrando lances, requisições, vencedores, quadro de 
resultados, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras 
emitidas e dados sobre a homologação. 

4.55 Permitir pesquisar preço para estimativa de valores pra novas compras. 

4.56 Consultar as requisições de compra, informando em que fase do processo ela se encontra. 

4.57 Permitir consultas por fornecedor nos quadros comparativos de preços. 

4.58 Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até a 
conclusão. 

4.59 Permitir criar modelos personalizados de autorização de compras. 

4.60 Emitir todos os relatórios necessários e exigidos por Lei. 

4.61 Emitir relatórios gerenciais do fornecedor, mostrando toda a movimentação no exercício, 
consolidado e por processo. 

4.62 Criar modelos de editais e de contratos e manter armazenados no banco de dados, trazendo 
automaticamente as informações do processo ou contrato. 

4.63 Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento 
e termos aditivos de contratos. 

4.64 Emitir a ata do pregão presencial e o histórico com os lances. 

4.65 Emitir atas, aviso de. licitação, termo de homologação e adjudicação, parecer contábil e 
jurídico, mapa comparativo de preços. 

4.66 Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores. 

4.67 Possuir listagens de grupo, classes, itens de classificação de materiais: permanentes, de 
consumo, perecíveis, estocáveis, e tipos de serviços. 

4.68 Permitir gerar a relação mensal de todas as compras feitas, para envio ao TCU, exigida no 
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inciso VI, do Art. 1 o da Lei 9755/98. 

Permitir a integração com sistema de contabilidade, no que se refere ao bloqueio do valor 
da despesa previsto no processo licitatório. 

Possibi litar a geração de arquivos para os Tribunais de Contas. 

Permitir verificar consulta on-line de débitos de contribuintes na emissão de ordem de 
compra ou geração de processo licitatório. 

Dispor a Lei de Licitações (8.666/93) para eventuais consultas diretamente no sistema. 

Permitir o envio de mensagens on-line para usuários. 

Permitir configurar o sistema para utilizar retenção no Quadro Comparativo de Preços. 

PROGRAMAS DE PATRIMÕNIO: . 
5.1 Cadastrar bens móveis e imóveis da instituição, com a identificação do bem se adquirido, 

recebido em doação, comodato, permuta e outras incorporações configuráveis. 

5.2 Visualizar, no cadastro, a situação do bem (ativo, baixado, etc.) além do estado de 
conservação (bom, ótimo, regular). 

5.3 Possuir rotinas de reavaliação e depreciação por valor e porcentagem, possuindo a opção 
de estorno para as mesmas. 

5.4 Possibilitar o controle da situação e do estado do bem patrimonial através do registro das 
Visitas Técnicas realizadas. 

5.5 Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial do tipo: 
transferência, alteração, baixa, variação contábil e outros. 

5.6 Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a visualização de 
todas as movimentações, Visita Técnicas, fotos, itens, etc. 

5.7 Possibilitar a alimentação do sistema com as informações das Visitas Técnicas dos bens 
patrimoniais, informando seu estado e localização atual (no momento da Visita Técnica). 

5.8 Permitir a impressão e registro do termo de responsabilidade para bens patrimoniais, 
individuais, setoriais ou por responsável. 

5.9 Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o patrimônio da 
Prefeitura, permitindo de maneira rápida seu cadastramento, classificação, movimentação, 
localização e baixa. 

5.10 Permitir registrar a depreciação e a reavaliação dos bens individualmente ou em grupo. 

5.11 Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora. 

5.12 Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, espécie, localização e data de 
aquisição. 

5.13 Permitir o controle da situação em que o bem se encontra com relação ao seu estado: 
empréstimo, conserto ou locação. 

5.1 4 Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem sempre que necessário. 

5.1 5 Permitir configurar no cadastro de bens campos personalizados, de forma que o usuário 
possa modelar o cadastro de acordo com as necessidades da Prefeitura. 

5.16 Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em outras 
épocas convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrá-los. 

v 
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Permitir nas consultas a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados fornecidos 
pelo usuário. 

Efetuar atualizações de Visita Técnica através de escolhas 
(repartição, responsável, conta contábil, ramo, sub-ramo). 

em grupos dinâmicos 

Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir do cadastro contínuo. 

Emitir relatórios de inconsistência no momento que o bem está com status Visita 
Técnicando, desde que não esteja em seu lugar cadastrado no sistema. 

Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e fechamento. 

Possuir emissão de etiquetas com número de identificação do bem em código de barras. 

Ter integração com o sistema de Contabilidade Pública. 

Permitir através da rotina de Visita Técnica de bens, a transferência automática do bem 
quando o mesmo está alocado fisicamente em departamento incorreto. 

Permitir consultar e vincular ao cadastro de bens o número do empenho e da ordem de 
compra. 

Permitir no cadastro de bens, informar o processo licitatório/ano no qual o bem foi 
adquirido. 

Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, 
localização, responsável, código do produto, etc. 

Permitir o cadastramento de diversos Tipos de bens além do móvel e do imóvel para ser 
usado no cadastramento dos mesmos. 

PROGRAMAS DE FROTA: 

6.1 Gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos, máquinas e equipamentos. 

6.2 Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo e de 
pneu e etc., em dependências próprias ou de terceiros. 

6.3 Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com 
o status de consumo: alto, normal, baixo. 

6.4 Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço. 

6.5 Registrar toda a utilização dos veículos, incluindo o motorista, o setor requisitante, o 
tempo de utilização e a distância percorrida. 

6.6 Manter integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados 
relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do 
patrimônio. 5.8 Alterações efetuadas no cadastro patrimonial deverão refletir 
imediatamente nos dados destes. 

6.7 Permitir o controle de troca de pneus possibilitando o lançamento da despesa. 

6.8 Permitir o controle das obrigações dos veículos, como IPV A, seguros e licenciamento. 

6.9 Possibilitar o controle de multas com identificação do motorista infrator. 

6.10 Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e a 
quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e 
acompanhamento. 

6.11 Permitir o agendamento de viagens, serviços e consertos para cada veículo da frota. 
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6.12 Possibilitar o controle das rotas fixas para de cada veículo. 

6.13 Permitir o cadastramento das autorizações que precisam ser emitidas para serviços ou 
abastecimento. 

6.14 Visualizar a consulta de todo o histórico do veículo em apenas uma tela. 

6.15 Possibilitar consultas com indicadores e avisos para as manutenções e taxas (IPV A, 
Licenciamento, Seguro Obrigatório, Seguro Facultativo. 

6.16 Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual, ou por uma 
ordem já cadastrada no sistema. 

6.17 Permitir efetuar lançamento de despesas pela ordem de compra. 

6.18 Permitir o cadastro e a consulta de ocorrências por veículo, informando os dados do 
funcionário envolvido. 

6.19 Oferecer à guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos 
veículos. 

6.20 Permitir o controle do seguro facultativo do veículo. 

6.21 Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: repartição, período, veículo e 
fornecedor. 

6.22 Permitir controlar os veículos por hodômetro e horímetro. 

6.23 Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, sendo 
obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário . 

6.24 Possibilitar trabalhar com privilégio de visualização de veículos por repartição, onde o 
usuário logado poderá somente dar manutenção nos veículos da sua repartição. 

PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAtvfENTO: 

Todos os cadastros devem oferecer todos os campos necessários para informação ao TCE-
PR, além dos campos mínimos citados em individualmente. 

Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, e que possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, 
conforme Portaria N° 1.121, de 8 de Novembro de 1995, além de permitir a inserção de 
novos campos para cadastramento de informações diversas. 

Permitir informar o vínculo que o servidor teve e/ou tem com o órgão, com no mínimo os 
seguintes dados: regime jurídico, cargo, salário, data de nomeação, data de posse, data de 
admissão, data de término de contrato temporário, lotação, vínculo previdenciário, 
matrícula previdenciária, horário de trabalho e local de trabalho. 

Permitir informar e manter informações da qualificação profissional, incluindo a 
escolaridade, formação, cursos realizados, treinamentos realizados e experiências 
anteriores. 

Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de renda, 
realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite e condições previstas 
para cada dependente. 

Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos, tais como: 
celetistas, estatutários, contratos temporários, emprego público, estagiário e carg.os 
comissionados. 
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Possuir controle de estagiários vinculados com a entidade, incluindo a sua escolaridade. 

Emitir o Termo de Compromisso de Estágio em layout configurável. 

Cadastro de pensões judiciais e por morte, com o nome de pensionista, CPF, data de 
inclusão, banco e conta para pagamento e dados para cálculo (percentual, valor fixo, 
salário mínimo). 

Registrar e manter o histórico das alterações de cargo, salário, lotação, vínculo 
previdenciário, local de trabalho dos servidores e quaisquer outros dados que influenciem 
em seu histórico pessoal, profissional e salarial. 

Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetiva, 
comissionado e temporário com no mínimo: nomenclatura, natureza, grau de instrução, 
CBO, referência salarial inicial e quantidade de vagas criada. 

Controlar as vagas do cargo. 

Validar dígito verificador do número do CPF. 

Validar dígito verificador do número do PIS. 

Possibilitar o controle de estágio probatório. 

Disponibilizar processo automático de progressão funcional. 

Emitir os formulários de avaliação de servidores no estágio probatório, em layout 
configurável. 

Permitir registrar as avaliações de servidores no estágio probatório e as avaliações de 
desempenho de servidores estáveis, mantendo as respectivas informações no histórico do 
servidor. 

Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores. 

Acessar informações dos servidores por nome. 

Acessar informações dos servidores por CPF. 

Acessar informações dos servidores por RG. 

Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitido(s), demitido(s), 
cedido(s) e recebidos(s) em cessão. 

Controlar a transferência de servidor, identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi 
realizada com ou sem ônus para a entidade. 

Permitir registrar todos os locais de trabalho do servidor, especificando o dia da semana e 
horário de trabalho em cada local. 

Permitir a inclusão da foto no cadastro do servidor e que a mesma fique armazenada no 
banco de dados. 

Permitir registrar todas as portarias do servidor e possibilitar a emissão das mesmas em 
layout configurável. 

Possuir cadastro dos concursos públicos e processos seletivos, incluindo os candidatos 
inscritos, indicando o cargo para o qual o candidato se inscreveu, se foi aprovado ou não, 
sua classificação e a n~ta final. 

Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores, desde a 
admissão até a exoneração, possibilitando a configuração do período de aquisição. 
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Permitir o lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias. 

Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período aquisitivo 
de férias, controlando o saldo restante dos dias de férias. 

Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo, 
controlando o saldo restante dos dias de férias. 

Emitir relação de férias vencidas. 

Emitir relação de férias a vencer. 

Emitir os avisos de férias. 

Permitir administrar a programação de férias dos servidores. 

Permitir o controle de férias, possibilitando que as mesmas sejam pagas em um período e 
fruídas em outro. 

Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando o registro da licença 
prêmio dos servidores, desde a admissão até a exoneração. 

~ermitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de 
licença prêmio. 

Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período 
aquisitivo. 

Permitir o controle para compensação de horas extras e folgas . 

Possibilitar o registro de tempo de serviço cumprido em outras entidades e/ou empresas. 

Emitir Certidão de Tempo de Serviço. 

Emitir Certidão de Tempo de Serviço Consolidada, incluindo todos os vínculos do servidor 
com o órgão. 

Emitir Certidão de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria. 

Efetuar cálculo da média de 80% das maiores remunerações, conforme legislação vigente. 

Emitir relatório que permita acompanhar a expectativa de aposentadoria e que auxilie na 
previsão da necessidade de novos ingressos de pessoal. 

Emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo INSS. 

Permitir a solicitação de cursos de aperfeiçoamento por parte do servidor. 

Permitir identificar se o curso será ministrado por servidor da unidade gestora ou por 
terceiros. 

Registrar os cursos de aperfeiçoamento realizados pelo servidor, indicando a frequência e o 
aproveitamento obtido. 

Possibilitar a integração com o ponto eletrônico, no mínimo, via arquivo de texto. 

Gerar arquivos para avaliação atuarial. 

Permitir a alteração ou mesmo reformulação total da estrutura organizacional de uma 
competência para outra, oferecendo também ferramentas que permitam a migração de uma 
estrutura para outra. 

Permitir o cadastramento de todas as referências salariais, contendo no mínimo, o símbolo 
da referência e o histórico dos valores salariais para cada referência. 
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Permitir o reajuste parcial ou global do valor dos níveis e referências salariais. 

Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos 
~udiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários e a posterior geração do arquivo 
SEFIP com código de recolhimento 650 e 660. 

Permitir registrar e controlar os empréstimos consignados em folha de pagamento. 

Permitir o cadastramento das empresas que fornecem o vale-transporte. 

Permitir a configuração dos roteiros para os quais serão utilizados os vales-transporte. 

Permitir o registro da quantidade de vales-transporte diários utilizados pelo servidor no 
percurso de ida e volta ao local de trabalho. 

Permitir a configuração dos códigos para desconto do vale-transporte em folha de 
pagamento. 

Gerar automaticamente informação para desconto do vale-transporte em folha de 
pagamento. 

Controlar a entrega do vale-transporte, reduzindo a sua quantidade em casos de férias, 
licenças e afastamentos. 

Emitir mapa de custo do vale-transporte, discriminando a parcela custeada pelo servidor e 
a parcela a cargo da entidade. 

Efetuar o lançamento das licenças do servidor, possibilitando identificar o tipo da licença e 
data de início e término. 

Permitir o lançamento de falta abonada, falta injustificada e suspensão, com a informação 
da data da ocorrência. 

Permitir o lançamento de atrasos e saídas antecipadas, com a informação da data da 
ocorrência. 

Controlar o tempo de serviço para fins de férias, adicional por tempo de serviço e 
aposentadoria. 

Permitir o cálculo automático do adicional por tempo de serviço, e a emissão dos 
funcionários que obtiveram o benefício no mês. 

Permitir o cálculo de: folha de pagamento mensal, folhas complementares, rescisão, 
rescisão complementar, férias, adiantamento de 13° salário, 13° salário, 13° salário 
complementar e adiantamentos salariais. 

Permitir o cálculo de férias de forma individual e coletiva, sendo, neste último caso, 
baseado na programação de férias dos servidores. 

Permitir o cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e por data de término de 
contrato, com cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13° salário automaticamente. 

Emitir Termo de Rescisão de contrato de trabalho. 

Emitir Termo de Exoneração (servidores estatutários e comissionados). 

Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento. 

Gerar automaticamente os valores relativos a salário família dos dependentes. 

Permitir configurar a fórmula de cálculo de qualquer vencimento ou desconto, adequando 
o cálculo da folha de pagamento ao estatuto da unidade gestora, a qual poderá ser 
administrada pelo próprio usuário do sistema. 
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Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para 
previdência. 

Gerar o arquivo da SEFIP/GFIP nos padrões da legislação vigente. 

Emitir folha analítica geral, possibilitando a separação por grupo de servidores de mesmo 
vínculo, regime, cargo, faixa salarial, banco, lotação e local de trabalho. 

Emitir o mapa financeiro com o resumo dos vencimentos e descontos, incluindo os 
encargos patronais. 

Permitir inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, 
empréstimos, descontos diversos e ações judiciais. 

Permitir a importação de dados, via arquivo de texto, de valores a serem consignados em 
folha. 

Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco. 

Emitir a planilha contábil com os valores da folha de pagamento e dos respectivos 
encargos patronais. 

Possibilitar a impressão do contracheque em layout configurável, inclusive em formulário 
frente e verso, com opção de filtro por grupo de servidores do mesmo regime, cargo, faixa 
salarial, banco, lotação e local de trabalho. 

Permitir a emissão do comprovante de rendimentos para servidores com retenção de 
imposto de renda na fonte e para aqueles que não tiveram retenção. 

Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via arquivo de texto, 
para importação no software do Ministério do Trabalho. 

Possibilitar a individualização de valores do FGTS em atraso, permitindo a utilização de 
informações anteriores ao primeiro cálculo efetuado no sistema. 

Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o contracheque dos servidore~, tendo 
acesso rápido à tabela do INSS, tabela do IR, posição de férias e afastamentos. 

Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os 
contracheques ou para determinados servidores. 

Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo 
relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado. 

Emitir Guia de Recolhimento da Previdência. 

Possuir rotinas de controle e cálculo para pagamento das pensões judiciais, a partir do 
desconto efetuado na folha do servidor, incluindo depósito em conta. 

Permitir o desconto e o pagamento de pensão alimentícia para vários dependentes de um 
mesmo servidor. 

Emitir recibos para pagamento de pensão judicial e por morte. 

Efetuar o processamento da folha de pagamento, sem que seja necessário paralisar os 
setores que efetuam lançamentos e/ou consultas. 

Emitir contracheques de meses anteriores (segunda via). 

Possibilitar o registro da concessão de diárias de viagem para servidores. 

Gerar os arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado. 
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Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, para o 
correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário. 

Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada 
um dos campos do comprovante de rendimentos. 

Controlar o FGTS recolhido em GRRF, para evitar duplicidade de recolhimento em 
SEFIP/GFIP. 

Gerar o arquivo MANAD exigido pela fiscalização da Secretaria da Receita 
Previdenciária. 

Emitir o extrato anual das contribuições para o RPPS, conforme Portaria MP AS no 
4.992/99. 

Emitir declaração de contribuições ao RPPS, conforme layout do Ministério da 
Previdência Social. 

Emitir a relação dos salários de contribuição para o INSS, com a respectiva discriminação 
das parcelas que compõem o salário de contribuição. 

Permitir a alteração de carga horária durante a competência de cálculo, calculando os 
eventos proporcionalmente a cada carga horária atribuída. 

Permitir o cálculo automático da diferença entre um cargo comissionado e um cargo de 
concurso, quando um concursado assume a vaga, permitindo ainda a opção por um 
percentual deste valor. 

Permitir cálculo de férias coletivas de forma automática e sem programação prévia, com 
opção de seleção por funcionários e organograma. indicando apenas a seleção e a 
quantidade de dias a gozar e o sistema deve iniciar dos períodos aquisitivos mais antigos 
para os mais recentes, calculando as férias e baixando os períodos automaticamente. 

Permitir consultar todos os períodos de férias detalhadamente, saldo disponível, abonado e 
gozado, com seus respectivos períodos de lançamento. 

Permitir o lançamento automático de afastamento do funcionário nos períodos de férias e 
licença prêmio. 

Permitir o envio de remessas bancárias individualizadas para cada tipo de processamento, 
mensal, férias, complementar, etc. 

Permitir calcular rescisões pela média da carga horária dos meses anteriores ou pela carga 
horária atual. 

Permitir o cálculo de folha complementar (auxílio funeral) para funcionário demitido, ativ9 
ou inativo. 

Permitir a explosão das bases de cálculo, detalhando os eventos que a compõe. 

Permitir o lançamento das licenças por motivo de doença do servidor e acidente de 
trabalho. 

Efetuar consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de afastamento e por 
período. 

Ter cadastro de atestados médicos com a informação do CID (Código Internacional de 
Doenças). 

Controlar os atestados através de laudos médicos. 



Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e 
testemunhas do acidente. 

Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CA T no layout da Previdência Social. 

Cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação de até 03 (três) médicos 
que a compõem. 

Emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário- PPP, baseado no histórico do servidor, no 
layout da Previdência Social. 

Permitir, no deferimento do laudo médico, a geração automática de afastamentos. 

Cadastro de exposição a fatores de risco para identificação dos fatores de risco a que cada 
funcionário está exposto, os equipamentos de proteção individual utilizados e se dispõe de 
equipamentos de proteção coletiva. 

Registrar e controlar a entrega de Equipamento de Proteção Individual - EPI. 

Emitir o Termo de Responsabilidade do Fornecimento e Uso de Equipamento de Proteção 
Individual - EPI. 

Emitir relatório de atestados médicos por período, por médico, por motivo e por CID 
(Código Internacional de Doenças). 

Permitir o lançamento de atestados e laudos em atraso (fora da da competência de cálculo), 
mesmo que não sejam mais considerados para cálculo. 

PROGRAMAS DE ISSQN: 

8.1 Possibilitar a administração de informações sobre o cadastro de pessoas jurídicas e físicas 
que exercem atividades no território do Município. 

8.2 Possibilitar que o cadastro mobiliário (econômico) possa funcionar referenciando ao 
cadastro imobiliário. 

8.3 Possibilitar o cadastro e controle de sócios, de acordo com suas cotas e ações, controlando 
inclusive o percentual correspondente a cada um. 

8.4 Permitir ter um histórico de contribuinte com todas as informações lançadas por alteração, 
desde a data de início da atividade. 

8.5 Possibilitar que seja feito cálculo simulado, inclusive de exercícios anteriores e futuros, 
considerando os parâ~etros de cálculo do exercício solicitado. 

8.6 Possibilitar que seja efetuada a configuração do valor mínimo da parcela, das fórmulas de 
cálculo tributárias e de cálculo de adicionais. 

8.7 Permitir controlar a entrega e devolução dos camês de ISS e taxas mobiliárias. 

8.8 Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 

8.9 Possibilitar controlar e gerenciar os alvarás de localização e de vigilância sanitária e 
recolhimento de valores. 

8.10 Possibilitar consultas através de nome, parte do nome, cadastro, endereço, CPF/CNPJ e 
atividade (principal e secundárias) com, no mínimo, os seguintes comparadores: igual, 
diferente, entre, contém, não contém, contido, não contido, maior, maior ou igual, menor, 
menor ou igual, inicia, termina. 

8.11 Deverá estar adequado à Lei Complementar 116 e Lei completar n° 35/2003 (municipal) .. 

8.12 Permitir o controle do ISS retido na fonte, por substituição tributária, inclusive com 
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controle das notas fiscais emitidas, por item da lista de serviços da LC116. 
8.13 Possibilitar aos contadores e contribuintes o fornecimento de informações do ISS on-line. 
8.14 Permitir controle diferenciado 

conforme lei. 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

8.15 Conter programas para gestão do cadastro econômico fiscal, cálculo e lançamento do 
ISSQN, EI (Empreendedor Individual) e das chamadas Taxas de Licença. 

8.16 Permitir o cálculo e lançamento do ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN 
sujeito à homologação (inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e 
de utilização de logradouros públicos. 

8.17 Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do ISS e Taxas, 
prevendo a possibilidade de executar a geração de arquivos para terceiros realizarem a 
emissão da guia de recolhimento. 

8.18 Possibilitar a configuração de desconto de pagamento à vista dos lançamentos de ISS e 
taxas de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa. 

8.19 Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar 
a atividade principal e as secundárias. 

8.20 Centralizar processo de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de forma 
que a baixa por recebimento possa ser coletiva e realizada em setor específico. 

8.21 Possuir programa que possibilite ao usuário realizar as principais rotinas relacionadas ao 
ISS e taxas em uma única tela, evitando a necessidade de acessar diversas rotinas para 
executar suas tarefas. 

PROGRAMAS DE NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE SERVIÇOS: 

9.1 Permitir que as empresas solicitem, via internet, o serviço de emissão de Notas Fiscais 
Eletrônicas de Serviços. 

9.2 Permitir à autoridade fiscal liberar ou cancelar qualquer autorização para emissão de Notas 
Fiscais Eletrônicas em qualquer momento, via internet. 

9.3 Permitir ao usuário (emissor da Nota Fiscal Eletrônica) a consulta das Notas Fiscais 
Eletrônicas, tanto emitidas quanto tomadas. 

9.4 Gerar de forma automatizada o valor do Imposto Sobre Serviços para as Notas Fiscais 
Emitidas. 

9.5 Possibilitar, a qualquer usuário (cidadão, entidade, empresa, etc.), verificar a autenticidade 
das Notas Fiscais eletrônicas emitidas. 

PROGRAMAS DE ESCRITA FISCAL: 

10.1 Possibilitar ao administrador municipal o conhecimento do volume dos serviços tomados 
em seu território, para poder proceder à cobrança do ISSQN de sua competência. 

10.2 Permitir ao contribuinte declarante consultar os serviços prestados e tomados, podendo, 
quando já entregue a declaração, imprimir o documento para pagamento. 

10.3 Permitir a manutenção dos planos de contas das instituições fmanceiras, que deverão estar 
disponíveis para os funcionários do município e para os responsáveis pelas declarações das 
instituições financeiras, podendo os funcionários do município acessar todos os planos de 
contas das instituições financeiras, e os responsáveis pela declaração das mesmas somente 
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deverão ter acesso ao plano da respectiva instituição. 
10.4 Permitir enquadrar os cadastros econômicos para declaração de serviços 

simplificados por base de cálculo e item da lista de serviços da L.C.ll6 /2003. 
prestados 

10.5 Permitir a personalização de categorias especiais de declaração, onde deve ser possível a 
configuração dos itens da declaração de serviços prestados, bem como sua fórmula de 
cálculo para a apuração da receita e a respectiva alíquota. 

10.6 Permitir o enquadramento/desenquadramento de relacionamentos entre categorias 
personalizadas de declaração e cadastros econômicos. 

10.7 Relacionar o plano COSIF, com os planos de contas específicos de cada instituição 
financeira. -

10.8 Permitir consulta ao plano de contas de acordo com a instituição financeira que está 
acessando o sistema. 

10.9 Permitir consultar e visualizar dados dos registros de entregas de declaração de serviços 
tomados e prestados. 

10.10 Permitir o cadastramento de novos tomadores e prestadores de serviço pelos próprios 
declarantes, não permitindo de forma alguma a duplicidade de informações entre este 
cadastro e os cadastros econômicos do município. 

10.11 Permitir declaração dos serviços prestados e tomados para contribuintes isentos, imunes, 
com regime de estimativa e regime fixo anual. 

10.12 Emitir um comprovante de retenção do ISSQN na fonte para que os tomadores de serviços, 
responsáveis pela retenção, entreguem aos prestadores de serviços 

10.13 Permitir declarações de serviços prestados dos contribuintes do regime de homologação 
por: documento fiscal, base de cálculo, categorias configuráveis ou planos de contas, 
conforme configurações pré-definidas. 

10.14 Permitir, na declaração simplificada por base de cálculo, os diversos itens da lista de 
serviços realizados na competência, com código, descrição, alíquota e consulta externa do 
item da lista de serviços. 

10.15 Obedecer ao plano de contas previamente definido nas configurações do software, para a 
declaração de serviços prestados das instituições financeiras. 

10.16 Possibilitar a retificação de declarações de serviços prestados já realizados e não pagas. 

10.17 Possibilitar a retificação das declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, 
por documentos fiscais e extrafiscais. 

10.18 Possibilitar a retificação das declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, 
por base de cálculo. 

10.19 Possibilitar a retificação das declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, 
por categoria, composto pelos campos definidos nas configurações de categoria, com as 
fórmulas definidas também no mesmo cadastro. 

10.20 Possibilitar a retificação das declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, 
pelo plano de contas previamente definido nas configurações do sistema. 

10.21 Possibilitar a retificação das parcelas já pagas. Na tela desta retificação deverá conter a 
declaração anterior, acima da declaração que será realizada, somente devendo permitir essa 
retificação quando não existirem alterações na base de cálculo da competência. 
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Possibilitar a complementação das declarações já pagas, quando a base de cálculo for 
maior que a declarada anteriormente. Neste caso, deverá ser criada uma nova parcela, 
chamada complementar, sem perder a referência à competência à qual ela complementa. 

Gerar documento de arrecadação do ISSQN de serviços prestados pelo contribuinte com 
código de barras, por competência e com a devida atualização monetária, caso haja 
pagamento em atraso. 

Gerar documento de arrecadação do ISSQN, de serviços tomados de terceiros, com código 
de barras por nota retida ou, caso seja de opção do contribuinte substituto, do total da 
competência. 

Permitir a emissão de guias complementares. 

PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA: 

11.1 Permitir gerenciar e controlar o período de fiscalização do contribuinte. 

11.2 Permitir o controle de contribuintes em fiscalização ou fiscalizado. 

11.3 Possibilitar o controle e a liberação de AIDF'S. 

11.4 Possibilitar buscar os valores em aberto e não fiscalizados do ISS. 

11.5 Possibilitar emissão de relatórios gerenciais com base nas informações declaradas pelos 
contribuintes para seleção dos a serem fiscalizados. 

11.6 Permitir o controle dos livros fiscais ou dos registros por meio magnético. 

11.7 Permitir cadastramento de infrações conforme lei municipal. 

11.8 Possibilitar emissão e gerenciamento de todo o procedimento de fiscalização. 

11.9 Permitir a inscrição em dívida ativa dos valores notificados e não pagos. 

11.1 o Gerenciar a programação de ações fiscais possibilitando o controle dos contribuintes a 
serem fiscalizados. 

11.11 Possibilitar a abertura de processos por grupos de vencimento. 

11.12 Conter programas para execução das diversas fases do processo fiscal, inclusive emissão 
de notificação e auto de infração. 

11.13 Gerenciar as notificações fiscais e autos de infração, possibilitando a emissão de 
documentos pertinentes a atividade e controlando os prazos de cumprimento da obrigação. 

11. I 4 Dar manutenção de agenda fiscal. 

11.15 Permitir relatório de divergências entre serviços prestados e tomados e vice-versa. 

11.16 Permitir relatório de contribuintes ausentes na declaração permitindo agrupar por contador. 

11.17 Permitir relatório de controle de prazos de entrega de documentos. 

11.18 Permitir relatório de continuidade de notas fiscais, destacando as notas não cadastradas e 
as datas com sequência inválida. 

11.19 Permitir o parcelamento dos valores devidos. 

1 I .20 Utilizar plano de contas para serviços prestados de instituições financeiras. 

11.21 Permitir inclusão de contas em todos os planos inicializados. 

11.22 Permitir inicialização de todos os planos referentes as competências do processo fiscal , 
com base na declaração executada pela instituição na referida competência. 
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inicialização automática de todos os planos referentes às competências 
processo fiscal, com base no plano de contas em uso na declaração dos serviços. 

do 

Executar a homologação dos serviços prestados pelas instituições financeiras de maneira 
que o saldo da conta contábil seja a informação de entrada. 

PROGRAMAS DE IPTU : 

12.1 Permitir que seja efetuado o cadastro de bairros, logradouros, seções, loteamentos, 
condomínios, desmembramentos, contribuintes, edifícios. 

12.2 Permitir o cadastramento e manutenção de: Logradouros, Bairros, Planta de valores. 

12.3 Permitir que no cadastro de logradouros, estes possam ser relacionados com todos os 
bairros por onde passam, e que esta informação seja utilizada para consistência de entrada 
de dados cadastrais no cadastro imobiliário. 

12.4 Possibilitar consultas através de nome, parte do nome, cadastro, inscrição, logradouros e 
CPF/CNPJ, com no mínimo os seguintes comparadores: igual, diferente, entre, contém, 
não contém, contido, não contido, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, inicia, 
termina. 

12.5 Permitir manter um histórico de alterações que possibilite sua consulta. Realizar ainda, a 
emissão de um espelho das informações do cadastro imobi liário, no momento do 
lançamento, de qualquer uma das sequências de cálculo realizadas a qualquer tempo. 

12.6 Possibilitar que seja feito cálculo simulado, inclusive de exercícios anteriores e futuros, 
considerando os parâmetros de cálculo do exercício solicitado. 

12.7 Possibilitar o cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua 
respectiva fração ideal ou percentual. 

12.8 Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 

12.9 Possibilitar cadastro de zoneamento, permitindo que sejam configuradas as informações 
que serão solicitadas no momento do cadastro. 

12.10 Possibilitar a cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de 
acordo com a utilização da edificação. 

12.1 1 Possibilitar cadastramento e controle de glebas, distritos, comunidades, e cadastro 
imobiliário rural. também permitir relacionar o cadastro de gleba, distritos e comunidades 
no cadastro imobiliário rural. 

12.12 Possibilitar que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e na 
localização do imóvel. 

12.13 Permitir o cadastramento das plantas para os imóveis urbanos, estas deverão ser 
armazenadas no mesmo banco de dados do sistema tributário municipal. 

12.14 Possibilitar que seja efetuada a configuração do valor mínimo da parcela, das fórmulas de 
cálculo tributárias e de cálculo de adicionais. 

12.15 Permitir controlar a entrega e devolução dos carnês de IPTU. 

12.16 Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do IPTU 
prevendo a possibilidade de, na geração de arquivos para terceiros, realizarem a emissão da 
guia de recolhimento, emitir aviso caso o contribuinte/imóvel possua débitos de dívida 
ativa. 
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Possibilitar a configuração de desconto de pagamento 
diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa. 

à vista do IPTU de modo 

Permitir o cálculo e lançamento de todos os tributos imobiliários cobráveis através dos 
chamados "carnês de IPTU" e do Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos. 

Permitir realizar o parcelamento dos valores dos processos de ITBI, possibilitando a 
escolha do tipo de juros de parcelamento a ser utilizado entre simples e composto. 

Permitir realizar a inscrição em dívida ativa dos processos de ITBI vencidos e não pagos. 

Permitir o cadastramento e o controle do ITBI para imóveis rurais, com obrigatoriedade de 
relacionamento com o cadastro imobiliário rural. 

Permitir o cadastro de tabelionatos, bem como sua utilização nos processos de ITBI. 

Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de vàlores e 
alíquotas. 

Permitir alterar a base de cálculo, realizar emissão de prévia, emitir guia de pagamento do 
ITBI e transferência de imóveis, vetando, opcionalmente, quando o imóvel possuir débitos 
em aberto ou estiver em dívida ativa, permitindo escolher as unidades que se deseja 
realizar a transferência. 

Centralizar processo de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de forma 
que a baixa possa ser automatizada, para todos os tributos, tarifas, contribuição de 
melhoria e dívida ativa, em setor específico. 

PROGRAMAS DE TAXAS E TARIFAS: 

13.1 Permitir que seja configurável a fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser cobrada nas 
diversas secretarias e setores do município. 

13 .2 Permitir a emissão de guias de recolhimento em padrão bancário, com automático cálculo 
de acréscimos quando em atraso. 

13.3 Permitir o registro de todos os serviços solicitados pelos contribuintes. 

13.5 Conter programa para que a Secretaria responsável configure os cálculos e defina os 
valores, de forma que as secretarias afins possam cobrá-los sempre que os serviços forem 
solicitados. 

13.6 Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de qualquer 
taxa controlada pelo sistema, previstos na legislação municipal, sem a necessidade de 
digitação manual do valor fmal. 

PROGRAMAS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: 

14.1 Conter programas para cálculo e lançamento da contribuição de melhoria 

14.2 Possibilitar o parcelamento e reparcelamento de débitos, com emissão dos respectivos 
termos em layout totalmente configurável. 

14.3 Conter programas para execução de todas as fases de constituição e lançamento da 
contribuição de melhoria. 

14.4 Centralizar processo de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de forma 
que a baixa possa ser automatizada, para todos os tributos, tarifas, contribuição de 
melhoria e dívida ativa, em setor específico. 

14.5 Conter gerador de relatórios que permita criar e emitir relatórios administrativos ou 
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gerenciais, com as informações selecionáveis. 

14.6 Possibilitar a emissão de extrato de débito por contribuinte. 
14.7 Possibilitar configurar todas as rotinas de cálculo conforme a obra e de forma que atenda à 

legislação e ao edital de lançamento e publicação da mesma. 

14.8 Possibilitar o lançamento da contribuição de melhoria na modalidade de saldo devedor. 
14.9 Permitir controlar o tipo da obra, permitindo configurar os diversos tipos. 

14.10 Permitir realizar o cálculo e o lançamento em indexador, sem a necessidade de alteração de 
um lançamento por vez. 

I 4.11 Permitir a utilização de descontos para pagamento à vista. 

14.12 Permitir renegociação dos débitos com concessão de descontos, do tipo percentual e valor 
fixo. 

14.13 Permitir o cancelamento de débitos de contribuição de melhoria, com observação 
pertinente ao ato. 

PROGRAMAS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO: 

15.1 Possibilitar que a Prefeitura possa gerar, emitir, controlar e gerenciar todos os tributos 
administrados pelo Município. 

15.2 Permitir que sejam configurados todos os tributos conforme a legislação, quanto à sua 
fórmula de cálculo, atualizações monetárias, moedas, etc. 

15.3 Permitir o financiamento de todos os tributos, utilizando a legislação vigente. 

15.4 Permitir o cadastramento e manutenção de: Bancos, Tributos, Moedas, Mensagens de 
camês. 

15.5 Permitir que sejam lançados os débitos vencidos e não pagos para o módulo de dívida 
ativa, através de procedimento de inscrição, de forma automática. 

15.6 Possibilitar efetuar as baixas de pagamento dos débitos de qualquer origem tributária, 
automaticamente e de forma centralizada, através dos movimentos de arrecadação 
fornecidos pelos Bancos, realizando diferenciação entre data de pagamento e data de baixa. 

15.7 Efetuar registro e controle das diferenças de pagamento de forma automática e 
centralizada, com possibilidade de lançamento complementar da diferença (quando 
recolhimento a menor), para o contribuinte ou para o banco responsável pelo recolhimento. 

15.8 Realizar controle das baixas de pagamento por lote e impossibilitar qualquer alteração no 
lote de pagamento, a partir do momento que a contabilidade tiver realizado os devidos 
lançamentos de receita. 

15 .9 Possibilitar o cálculo de juros, multas e atualização monetária baseados em configurações, 
conforme definido na legislação em vigor. 

15.10 Possibilitar a emissão dos carnês com opção para código de barras, segunda via de carnês, 
imprimindo opcionalmente algumas parcelas. 

15.11 Permitir que sejam gerados arquivos para a impressão dos carnês por terceiros. 

15.12 PossibiÜtar cadastrar várias moedas no sistema, tendo a facilidade de cadastramento de 
valores de indexadores para intervalos de datas. 

15.13 Possibilitar o cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária. 
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emissão da certidão 
. . 

positiva, negativa e 
. . 

positiva, com efeito, 

~---
negativo 

automaticamente, para diversas finalidades (configuráveis) para imóveis, econômicos ou 
contribuintes, verificando os débitos eventualmente existentes em todos os módulos, com a 
possibilidade de inserção do ano e número do protocolo de requerimento da mesma. 

Permitir a emissão de extrato de débitos com layout totalmente configurável, de forma 
geral ou individual por módulo, emitindo opcionalmente os valores com ou sem desconto, 
possibilitando além da seleção por contribuinte, a subseleção pela informação de interesse 
do módulo pesquisado: IPTU: cadastro imobiliário. ISS: cadastro econômico. Contribuição 
de Melhoria: número da obra e cadastro imobiliário. Fiscalização de Obras e Posturas: 
cadastro imobiliário. 

Permitir gerar gráficos para análise da arrecadação com resumos. 

Permitir gerar relatório da receita classificada de acordo com o plano de contas da receita, 
de forma que se integre ao sistema de contabilidade pública. 

Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras legais. 

Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o 
controle de mudanças de moeda. 

Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos controlados pelo 
sistema, de forma parametrizada. 

PROGRAMAS DE DIVIDA ATIVA: 

16.1 Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa também em 
função de sua origem (IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria e outros), no que se 
refere à inscrição e cobrança, administrativa ou judicial. 

16.2 Possibilitar a inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas, 
registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação. 

16.3 . Permitir o controle e emissão dos livros de registro de dívida ativa (termos de abertura e 
encerramento e fundamentação legal) controlando, no registro das inscrições, o número e a 
folha em que a mesma se encontra no livro de registros. 

16.4 Possuir meios para identificação de maneira automática dos parcelamentos em atraso, 
podendo selecionar o número de parcelas atrasadas que se deseja filtrar, para que seja 
procedido o cancelamento do parcelamento de acordo com o que prevê a legislação 
municipal. 

16.5 Possibilitar efetuar a prévia do parcelamento, sem a gravação de dados no sistema. 

16.6 Requerer o contribuinte responsável pelo parcelamento no momento da efetivação no 
sistema. 

16.7 Possibilitar a emissão e o controle de notificações de diversos tipos e modelos, de petições 
para cobrança judicial, de certidões em texto e layout definido pelo usuário. 

16.8 Possibilitar informar os corresponsáveis da dívida ativa, com possibilidade de listar os 
mesmos nas notificações, COAs, carnês e qualquer texto em que seja necessário. 

16.9 Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, folha, 
data e número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais. 

16.10 Realizar controle de processos de cobrança judicial, inclusive com relação a suas fases: 
notificação, certidão, petição, ajuizamento, citação, penhora, embargo, sentença, prazo de 
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recurso, recurso e julgamento de recurso, permitindo ainda que sejam personalizadas as 
fases do processo de acordo com a rotina de trabalho. 

Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não 
pagas, registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação. 

Centralizar processo de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de forma 
que a baixa possa ser automatizada, para todos os tributos, tarifas, contribuição de 
melhoria e dívida ativa, em setor específico. 

PROGRAMAS DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: 

Atender as Leis Complementares n°. 101 e n°. 131 da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Atender aos anexos da Lei n°. 9.755/98 do TCU. 

Permitir consulta a informações básicas sobre contratos, convênios, Compras e Licitações 
diretas. 

Permitir consultas aos tributos arrecadados/receitas orçamentárias e receitas extra-
orçamentárias. 

Permitir consultas de empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados. 

Permitir consultar os detalhamentos de empenhos onde constem os dados referentes ao 
histórico do empenho, número e modalidade da licitação e número do contrato. 

Permitir consultar o detalhamento de contratos onde conste o objeto do contrato, ~alor do 
contrato e as certidões do fornecedor. 

Permitir que sejam consultados o plano de cargos e salários e também os funcionários com 
sua referida função e lotação. 

Permitir ordenação das consultas por códigos, valores, nomes e tipos, sempre que as 
informações não sejam relatórios definidos em Lei. 

Permitir acesso às informações de forma consolidada e por entidade gestora municipal. 

Permitir consulta de informações por período. 

Exibir informações em formato de gráfico (colunas e outros). 

Permitir que os dados sejam processados em "tempo real", com os serviços internos dos 
usuários. 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO III 

DESCRITIVOS TÉCNICOS PONTUÁVEIS DO SISTEMA· 
Item DESCRIÇÃO 

1. PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO PUBLICO: 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
operável via Internet. 
Na elaboração da LDO acessa informações de receita 
e de despesa previstas no PP A de forma automática, 
facilitando a sua confecção. 
Na elaboração da LOA acessa informações de receita 
e de despesa previstas na LDO de forma automática, 
facilitando a sua confecção. 
Permite a implantação da LOA de forma automática 
no sistema de contabilidade e execução orçamentária. 

2. PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA: 
Permite o cadastro de eventos e roteiros de 
contabilização 

Consulta os débitos tributários do credor nos 
processos de emissão de empenho, liquidação e 
pagamento. 
Consolida informações das diferentes unidades 
gestoras, sem necessidade de importar arqUIVOS 
quando estas forem mantidas no mesmo servidor de 
banco de dados. 
Permite a geração automática de empenhos, 
liquidações e ordens de pagamento de pessoal 
considerando informações disponi bi I izadas pelos 
conjunto de programas de RH e folha de pagamento. 
Permite, na liquidação de empenho, a digitação dos 
itens da lista de serv1ços da Lei Complementar 
116/2003, contabilizando as retenções nos arquivos 
de gestão de arrecadação. 
Permite a emissão de guias para retenção de tributos 
e outras contribuições na fonte. 
Permite a manutenção de plano de contas único, onde 
alterações, exclusões e inclusões no plano são 
disponíveis a todas as unidades gestoras do 
Município. 
Possibilita a distinção de contribuintes autônomos no 
ato do empenho, facilitando a geração do arquivo 
para SEFIP. 

Pontos Atende Não Pontos 
Atende 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Permitir efetuar os lançamentos de transferências 
financeiras entre entidades, com automática 1 
contabilização na entidade recebedora. 
Permite efetuar a conciliação bancária forma 
automática em relação aos lançamentos financeiros 
efetuados pelo sistema de tesouraria e os arquivos 1 
magnéticos fornecidos pelas principais instituições 
bancárias. 
Permite que, nas consultas de Empenhos, Notas de 
Despesa Extra-orçamentária e Restos a Pagar, seja 
possível anexar documentos em forma digitalizada. 1 

3. PROGRAMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES MUNICIPAIS: 
Contém programas que permitem que os pretensos 

- fornecedores apresentem suas propostas comerciais 
em meio digital , em suas dependências, para envio ou 
entrega na sessão de julgamento, evitando que a I 
Administração necessite digital proposta a proposta 
de cada interessado. 
Gera lançamentos no sistema de gestão orçamentária, 
bloqueando, corrigindo e/ou desbloqueando dotações. 1 
Propicia importação e exportação de informações 
de/com outro software de pregão eletrônico. 1 
Agrupa várias requisições de compras, inclusive de 
diferentes setores, para compra em um único l 
processo. 
Possibilita que as requisições de compra de diversas 
unidades gestoras sejam agruparas em único processo 1 
de compra .. 
Processa o lançamento do material no almoxarifado 
no ato de registro da nota fiscal. 1 
Permite criar modelos de editais e contratos, para 
seleção do usuário. 1 
Consulta débitos de contribuintes no processamento 
das licitações e na emissão de ordem de compra 1 
Permitir o controle das despesas "da mesma 
natureza" realizadas e a realizar com dispensa de 
licitação, alertando para os limites limites legais. 1 
Bloqueia aditivo contratual caso ultrapasse os limites 
de acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1° 
do Art. 65 da Lei 8.666), deduzidos acréscimos de 1 
atualização monetária (reajustes). 

4. PROGRAMAS DE PA TRIMONIO: 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
operável via Internet. 1 
Iriforma ao usuário os bens sob sua responsabilidade 

-~ 
~-o 
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e guarda, permitindo aceite e registro de outras 
observações. I 
Relaciona o bem imóvel ao arquivo de cadastro 
imobiliário, tornando também disponíveis as I 
informações geridas nesta base cadastral.. 
Propicia a emissão de relatórios dos bens imóveis de 
propriedade do Município considerando variáveis 
mantidas no banco de dados do cadastro imobiliário. 1 
Reconhece informações gravadas em etiquetas com 
código de barras utilizadas na gestão patrimonial. I 
Emite etiquetas com código de barras utilizadas na 
gestão patrimonial. 1 

5. PROGRAMAS DE FROTA: 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
operável via Internet. 1 
Registra peças aplicadas em cada veículo, na 
contabilização da saída destas do almoxarifado. 1 
A visa que o condutor de veículo está com habilitação 
vencida antes da liberação do mesmo para a direção. 1 
Emite relação de servidores do Município que 
dirigiram selecionado veículo. 1 

6. PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO: 
Gera arquivos compatíveis com os códigos de 
contabilização, evitando trabalhos de digitação para 
empenhamento. 1 
Gera arquivos para DIRF, RAIS e de prestações de 
contas sem a necessidade de "intervenção manual" 1 
em banco de dados. 
Permite ao Servidor efetuar solicitação de férias via 
web. 1 
Possibilita ao Servidor emitir Certidão de Tempo de 
Serviço via web. 1 
Possibilita a inclusão dos autônomos no arquivo da 
SEFIP/GFIP de forma automática, buscando os dados I 
necessários diretamente na base contábil. 
Permite ao Servidor a consulta e emissão do 
comprovante de rendimentos via internet. 1 
Permite protocolar solicitações diversas pelo Servidor 
através do Portal Web para o setor de Recursos 1 
Humanos. 
Mantém histórico mensal do cadastro de cada 
servidor e seus pagamentos. 1 
Disponibilizar consulta e emissão do contracheque 1 
via internet. 

7. PROGRAMAS DE ISSQN: 



P r~!~!!i~ ~~s -~~.~~~!~~~~?-~R~ ~~~3~~~tll~- - · 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

Possibilitar que seja efetuada a configuração das 
informações do cadastro mobiliário (econômico), no 1 
mínimo com relação aos itens do cadastro mobiliário 
e do cadastro de atividades. 
Propicia ao Servidor configurar o software para 
gestão de novas informações vinculadas ao cadastro I 
econômico-fiscal 
Possibilita desabilitar informações do cadastro 
mobiliário (econômico-fiscal) quando não se deseja 1 
mais administrá-las. 
Permite relacionar imagens ao cadastro mobiliário 
(econômico-fiscal). l 
Funciona com cadastro de atividades padrão CNAE, 
permitindo classificações mais detalhadas. 1 
Na manutenção do cadastro mobiliário (econômico-
fiscal) mostra a data e o nome do usuário que 1 
realizou a última alteração. 
Possibilita a emissão das guias de recolhimento em 
diferentes modelos e condições e pagamento com 1 
seleção no momento da impressão. 
Possibilita a administração das isenções considerando 
o processo apresentado, relacionando-o ao cadastro 1 
mobiliário (econômico-fiscal). 
Processa isenções de forma automatizada a partir de 
protocolo e obedecendo a configuração, com registro 1 
do processo relacionado ao cadastro mobiliário 
(econômico-fiscal) 

8. PROGRAMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS: 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
operável via Internet. 1 
Permite a emissão de uma mesma Nota Fiscal 
eletrônicas com vários itens da Lista de Serviços, 1 
conforme classificação da Lei Complementar 116/03, 
inclusive com detalhamento de valor e gestão de 
alíquotas diferenciadas para cada servi~o. 
Faculta a Autoridade Fiscal libere o contribuinte para 
a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 
eletrônica on-line, em portal do Município. 
Faculta a Autoridade Fiscal libere o Contador 
(escritório Contábil) do contribuinte para a emissão I 
da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. 
Faculta ao prestador de servtço configurar uma 
observação padrão para impressão em todas as NFS- 1 
e, e em sendo o caso, permitir ao emissor a supressão 
desta observação nas excessões. 
Permite ao prestador de serviço configurar um e-mail 
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na tabela de cadastro dos contribuintes, a ser utilizado 1 
para encaminhadas automático das NFS-e. 
Permite o uso de tabelas (linhas X colunas) 
personalizadas por emissor de NFS-e, por 1 
configuração, inclusive para informações 
complementares, com livre escolha do numero de 
linhas e colunas. O software deve também aceitar 
digitação de informações nesta tabelas). 
Permite aos contadores ou contribuintes importar as 
NFS-e emitidas para contabilização. 1 
Integra-se a outros softwares de frente de caixa das 
empresas, facilitando a emissão das NFS-e, sempre I 
após registro e validação das mesmas no servidor de 
banco de dados utilziado pelo Município na gestão 
fazendária. 
Permite ao emissor da NFS-e comunicar 
irregularidade cadastral relativamente a pessoas não 
cadastradas no Município no momento da emissão da 1 
NFS-e, gerando um processo de solicitação de 
alteração cadastral (ou inclusão) que ficará pendente 
de análise e deferimento da Autoridade Fazendária. 

9. PROGRAMAS DE ESCRITA FISCAL: 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 1 
operável via Internet. 
Aceitar múltiplas atividades enumeradas na Lista de 
Serviços (LC 116) em uma mesma nota fiscal. 1 
Processa a a escrita fiscal com assinatura digital 
eCPF/eCNPJ, padrão ICPBrasil. 1 
Bloqueia quaisquer declarações para competências 
em fiscalização. 1 
Gera protocolo das entregas das declarações 
realizadas com a assinatura digital, baseado nas 1 
informa9ões fornecidas, por competência. 
Permite a emissão de guias para pagamento após o 
processamento da escrita fiscal. 1 
Permite o cadastramento de procurações e 
respectivos poderes para os escritórios contábeis, 1 
advogados e Contadores, para a delegação de poderes 
no sistema (a critério da Autoridade Fazendária 
Municipal) para emissão de NFS-e, escrita fiscal, 
emissão de guias, alterações cadastrais e outras. 
Aceita a escrituração de empresas com endereço em 
diferentes Municípios 1 

10. PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA: 
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Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 1 
operável via Internet. 

Possibilita o cadastro e manutenção de informações 
sobre estimativa fiscal I arbitramento em diferentes 1 
modelos de formulários (eletrônicos), 
personalizáveis. 
Permitir fiscalizar as empresas em relação aos 
serviços tomados e prestados, ao mesmo tempo ou 1 
em datas diferentes. 
Permitir alterar, incluir e excluir contas do plano de 
contas das instituições financeiras (no sistema da 1 
Prefeitura) no momento da fiscalização. 
Contem programa para emissão da relação de 
declarantes inadimplentes quanto a "declaração", 1 
com seleção de número de competências 
consecutivas da não entrega. 
Permitir anexar documentos digitais ao processo de 
fiscalização. 1 
Na homologação de declarações e recolhimentos, 
permitir ao fiscal excluir os documentos fiscais 1 
desnecessários. 
Na homologação de documentos fiscais durante o 
processo de fiscalização, permitir ao fiscal alterar as 1 
alíquotas, de forma global. 
Permitir realizar importação de documentos fiscais 
para a homologação da fiscalização, no mesmo 1 
layout utilizado pelos· contribuintes no módulo de 
escrita fiscal. 

11. PROGRAMAS DE IPTU: 
Alerta sobre a tentativa de cadastro de bem imóvel 
relacionado a logradouro inexistente, ou localizado 1 
em bairro diferente do informado em tela 
(inconsistência). 
Possibilita a configuração do conteúdo do cadastro 
imobiliário, no mínimo com relação aos itens do 1 
cadastro imobiliário e do cadastro de seções. 
Possibilita ao Servidor incluir novas informações 
cadastrais imobiliárias para controle, por I 
configuração, sem necessidade de contratação de 
serviços de customização. 
Exibe mensagem de erro se o Servidor incluir ou 
alterar cadastro imobiliário e cadastro de seções 1 
incompatível com o cadastro de logradouros 
Propicia acesso a informações sobre logradouros I 
trechos e bairros existentes no ato de inclusão do 1 

..... 
·~ 
.\, 



j 

' 

Prefeitura Municipal de Nova 
(

~ . 

. .2,C\ 

C t 
Jii.-. 

an u 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

cadastro ou sua alteração. 
Possibilita desabilitar determinadas informações do 
cadastro imobiliário. 1 
Permite relacionar imagens ao cadastro imobiliário. 

1 
Na manutenção do cadastro imobiliário informa a 
data e o nome do usuário que realizou a última 1 
alteração no registro em questão. 
Compara lançamentos tributário do ano corrente com 
ano anterior I 
Registra o código do. requerimento de isenção do 
IPTU e Taxas no processamento da isenção 1 
Registra e/ou altera informações cadastrais com base 
em julgamento de processos de isen_fão. 1 
Propicia que a análise e o deferimento de processos 
de isenção sejam automáticos obedecendo condições I 
configuradas, a partir deprotocolo. 
Cotem tela que permite ao usuário acesso rápido e 
facilitado a diversos programas de gestão cadastral e 1 
de arrecadação do IPTU. 
Possibilita a emissão de guias de recolhimento em 
diferentes modelos, nos limites da legalidade, com 1 
seleção do mais adequado ao contribuinte no ato da 
emissão, inclusive quanto ao número de _l)_arcelas. 
Propicia a seleção de diferentes alíquotas para 
cobrança do ITBI, inclusive no mesmo processo de 1 
transferência. 
Identifica no processo de ITBI a ocorrência de 
isenção I imunidade ou não incidência. 1 
Permite que os tabelionatos informem sobre o 
comprador do imóvel e processem a emissão da guia 1 
de ITBI 
Realiza a transferência de propriedade de imóvel de 
forma automática na quitação do ITBI 1 
Integra-se a software de geoprocessamento, 
aproveitando informações alimentadas no software de 1 
geoprocessamento para o cálculo de IPTU, e VIVe-
versa. 

12. PROGRAMAS DE TAXAS E TARIFAS: 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra 
operável via Internet. 1 
Possibilita o cálculo, lançamento e a emissão de guias 
de recolhimento, referentes a taxas diversas e tarifas I 
cobráveis pela Prefeitura, em seus diversos pontos de 
atendimento. 

· ~:/ 
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Possibilita a emissão de guias em diferentes modelos, 
facultando a seleção no momento da impressão. 1 
Possibilita a extinção de débitos por serviços não 
realizados 1 

13. PROGRAMAS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: 
Permite acesso as informações do cadastro 
imobiliário, para selecionar os imóveis, identificar 
metragens, sujeitopassivo e endereço de emissão. 1 
Possibilita alterar automaticamente informações do 
cadastro imobiliário e do cadastro de seções na 1 
conclusão da obra. 
Possibilita o processamento da isenção da 
Contribuição de melhoria vinculado a requerimento. I 
Possibilita o processamento da isenção de forma 
automatizada, considerando a configuração do 1 
softwares 

I4. PROGRAMAS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO: 
Permite o cadastro de restrições I alertas por 
contribuinte, para acesso em diferentes funções do 1 
sistema. 
Registra e controla as diferenças de pagamento de 
forma automática e centralizada, com possibilidade I 
de emissão de guia complementar da diferença 
(quando recolhimento a menor), para o contribuinte 
ou para o banco responsável pelo recolhimento. 
Processa informações dobre a arrecadação de 
tributos, contribuições e dívida ativa arrecadada, I 
extinta, anistiada e parcelada para contabilização, 
gerando os necessários lançamentos contábeis de 
forma automática. 
Impede que o setor tributário estorne ou modifique 
qualquer lançamento sobre pagamento de tributo, a I 
partir dos lançamentos de receitas no setor contábil. 
Possuir ferramenta para que a Administração possa 
configurar totalmente o layout de seus modelos de 1 
carnês, inclusive quanto ao tamanho do papel a ser 
utilizado. 
Propicia a emissão de documento de arrecadação de 
diversos tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, 1 
Contribuição de Melhoria e demais) em única guia, 
com os necessários controles e obedecendo a seleção 
de quais débitos pelo usuário. 

15. PROGRAMAS DE DIVIDA ATIVA: 
Possibilita a criação e administração de diversos 
programas de recuperação de dívida ativa, com I 
controle de descontos diferenciados em sendo o caso 

/ 
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Possibilita o parcelamento de débitos do contribuinte, 
de diversas origens e exercícios, em processos 1 
separados ou em ' um co processo, mantendo 
informações sobre a origem dos créditos fiscais. 
Possibilita o cancelamento de dívida ativa, com 
estorno e registro de motivo. 1 
Contem rotinas para o cancelamento do 
parcelamento, mesmo quando com parcelas pagas, 1 
descontando-se o valor proporcionalmente nas 
inscrições .. 
Processa o a classificação contábil e gera a planilha 
e/ou arquivo para contabilização das movimentações 1 
efetuadas na dívida ativa, como extinções e 
pagamentos. 
Contem programas para a emissão de notificação de 
débitos de dívida ativa, agrupando todas as inscrições 
do contribuinte em único documento, em layout 
configurável e com código de barras para 
recolhimento do valor total da notificação em sendo 1 
o caso (sem a necessidade de anexar uma guia de 
recolhimento. 
Possibilita que o usuários acesse em única tela as 
principais funcionalidades para gestão de dívida 
ativa, inclusive atendimento. A tela deverá conter, 
por exemplo, acesso às seguintes rotinas de 
parcelamento, cancelamento de parcelamento, 1 

. - extrato de débitos, - de prescnçao, em1ssao 
documentos diversos · (notificação, certidão, petição, 
etc.), visualização de observações, emissão de guias 
de recolhimento, consultas detalhamento dos tributos 
que compõe a inscrição, emissão de guia de 
recolhimento unificada geral de débitos. 

16. PROGRAMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA: 

16.1 
Desenvolvido em linguagem Java, PHP. C# ou outra I 
operável via Internet. 
Disponibilizar as informações em tempo real no 1 

16.2 portal, sem necessidade de digitação e/ou exportação 
I importação de dados. 

17. CARACTERISTICAS GENERICAS, ENCONTRA VEIS EM DIFERENTES ARE AS DE 
APLICAÇÃO: 

Permite criar os textos de documentos e etiquetas 1 
considerando o conjunto de informações 
administradas. 
Propicia a emissão de SMS (torpedos) e e-mails I 
considerando o conteúdo do sistema de informações 
administrado. 
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Aceita a incorporação da assinatura eCPF em I 
quaisquer processos, em padrão ICPBrasil. 
Na entrada de dados alerta ou inviabiliza a gravação 1 
de dados inconsistentes. Ex: datas, CPF, CNPJ. 
Permite ao usuários operar diversas telas dos l 
programas de uma mesma área de aplicação, 
minimizando uma e abrindo outra. 
Contem programas para emissão de extrato de I 
contribuinte (pessoas), relacionando tributos pagos, 
tributos devidos, contas a receber da Prefeitura, 
valores pagos pela Prefeitura, requerimentos 
apresentados, serviços solicitados ao Município, 
serviços prestados pelo Municí_Q_io, e outras. 
Registra (em log) as principais operações realizadas I 
na aplicação, com identificação de no mínimo: nome 
do usuário operador, data da operação e nome da 
operação realizada. 
Contém ferramenta para ger<!ÇãO de relatórios. I 
A ferramenta de geração de relatórios permite a 1 
visualização em tela antes da impressão. 
A ferramenta de geração de relatórios permite a 1 
exportação para arquivos, em diferentes formatos 
incluindo PDF e HTML. 
A ferramenta de geração de relatórios permite a 1 
visualização e a im_]Jressão dos relatórios salvos. 
Possui controle de acesso solicitando usuário e senha 1 
(login) para acesso a ferramenta de geração de 
relatório. 
A ferramenta de geração de relatórios monitora as 1 
ações realizadas pelos usuários. 
Permite a configuração personalizada de parâmetros 1 
para todos os relatórios do sistema. 
Possibilita a configuração de grupos/pastas de 1 
modelos de relatórios. 
Possui assistente para configuração do acesso aos I 
dados que serão utilizados nos relatórios, com as 
seguintes características: 
Dicionário de dados completo do sistema disponível 
para seleção de tabelas e campos. 
Assistente para criação de filtros básicos e 
avançados. 
Possibilidade de acesso aos dados a partir de 
elaboração de consulta SQL (recurso avançadol. 
Possui assistente para elaboração de relatórios, com 1 
as seguintes características: 
Permite selecionar uma ou mais origens de dados 
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criadas anteriormente para que sirvam de origem para 
o relatório que está sendo criado. 
Permite o uso de filtros básicos e avançados 
específicos para o relatório. 
Possibilita a ordenação do relatório. 
Disponibiliza campos para entrada de dados no 
momento da execução do relatório, permitindo 
configuração desses campos. 
Disponibiliza campo de auto-numeração, permitindo 
seu uso na emissão de documentos. A numeração 
deverá ser única para cada campo deste tipo, podendo 
permitir (ou não) a sua reinicialização. 
Permite a edição de relatórios de forma avançada, 1 
com opções de adição de código avançado, 
formatação de campos, adição de imagens ao corpo 
do relatório e opções de formatação de página, 
disponibilizando inclusive a configuração e emissão 
de etiquetas. 
Disponibiliza opção de favoritos, onde modelos que 1 
são mais acessados pelo usuário possam ser 
acessados de forma mais fácil e rápida. 

Possibilita que os modelos de relatórios criados com 1 
a ferramenta sejam acessíveis diretamente das telas 
do software de gestão, de qualquer área de aplicação 
com poderes para isto. 
Permite manuseio de colunas exibidas em telas de 1 
consulta para diferentes posições. 
Ordena informações de cada coluna por diferentes 1 
critérios. 
Pesquisa e exibe informações mantidas no banco por 1 
diferentes chaves e intervalos. 

TOTAL MAXIMO DE PONTOS 145 

j 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO IV 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a <razão social da empresa>, com sede <endereço 
completo>, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............................... . e Inscrição Estadual n° 
... .................... .............. . , neste ato representada por seu <qualificação(ões) do(s) outorgante(s)>, 
Sr.(a.) ......................................... , portador(a) da Cédula de Identidade n° .................... e CPF n° 
... .. ..... ........ .... .. .. ... .. .. ...... .... , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr.(a.) 
.. .................................. ......... .... , portador( a) da Cédula de Identidade n° .................... e CPF n° 
...... ... ...... ... .. ... .... ... ......... .. .. , quem confere(em) amplos poderes para representar a <razão social da 
empresa> perante o Município de Nova Cantu - PR no que se referir à Tomada de Preços n°. 
_/2013, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive 
apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da 
Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se 
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 
recurso administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
Presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante. 

Por ser verdade, firmo( amos) a presente declaração, para que se produza os efeitos legais. 

Nome da Proponente 
Nome do Representante Legal 
CNPJIMF: 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO V 

TERMO DE GARANTIA 

I RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

Referência: (n° procedimento licitatório) 

(nome da licitante) se compromete a reparar sob condições normais de utilização, os sistemas 
aplicativos que venham a apresentar eventuais características de mau funcionamento. 

A obrigação desta garantia deve cobrir: 
a) Correção de "bugs", ou seja, erros do sistema. 
b) Alterações que se façam necessárias para corrigir problemas de cálculo dos sistemas, conforme 
relação: 
b.l) erros de cálculos (folha de pagamento, tributos municipais e outros). 
b.2) erros em cadastros. 
b.3) erros em relatórios. 
b.4) falta de segurança dos sistemas. 

Esta garantia terá a duração do prazo de vigência do contrato e começará a correr a partir do 
recebimento definitivo do sistema ofertado. 

Nome da Proponente 
Nome do Representante Legal 
CNPJ/MF: 



-----.. 
~"...i-\;,( 
~\v 

'<. 
J 

FL.N '~~ 

Prefeitura Municipal de Nova Cantlf~-- . 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE F A TO IMPEDITIVO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento. 

Tomada de Preços n. 0 004 /2013 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .. .. (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n. 0 

............ .... ...... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

Nova Cantu- PR, _de ___ ___ de 2013. 

Nome da Proponente 
Nome do Representante LegalCNPJ/MF: 



ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento. 

Tomada de Preços n. 0 004/2013 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n. 0 

.... .................. , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente. 

Nova Cantu - PR, _de ______ de 2013. 

Nome da Proponente 
Nome do Representante Legal 
CNPJ/MF: 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento. 

Tomada de Preços n. o 004 /2013 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .. .. (endereço completo) .... , inscrita no CNPJ sob n.0 

.. .......... .... ...... , neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribu ições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso 
V do artigo 27 da Lei n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 0 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva (em caso afirmativo, assinalar a ressalva abaixo): 

Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

Não emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

Por ser verdade assina a presente. 

Nova Cantu - PR, _de _ _____ de 2013. 

Nome da Proponente 
Nome do Representante Legal CNPJ/MF: 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 

A empresa .......... ... ... ... ... .............. , com sede à ........ ....................... , na cidade de ................. ...... , no 
Estado de ...... .................... . , inscrita no CNP J n° .................... , DECLARA, sob as penas da Lei, 
que POSSUI CONHECIMENTO da área de concessão e demais instalações existentes, 
relacionadas ao ao objeto da TOMADA DE PREÇOS n°. que está a 
par da complexidade e das condições de execução dos serviços e que, caso vencedora, será 
plenamente capaz de prestá-los nas atuais condições existentes, não cabendo posteriormente 
qualquer alegação de seu desconhecimento. 

(Nome e assinatura da declarante) 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, vem por meio deste ATESTAR que: 
A empresa (razão social) , inscrita no CNPJ sob o NQ , por meio 
de seu representante legal, o Senhor __ (nome do representante legal)_, portador da Carteira de 
Identidade .No expedida em _ /_ /_ pelo SSP/_, visitou os locais onde serão 
executados os serviços no objeto do Edital de Tomada de Preços n°. _ /2013. 

Portanto conhece os locais e condições existentes para a execução dos serviços objeto deste Edital, 
tem ciência das instalações, programas, base de dados. 

Nova Cantu - PR, _de _____ _ _ de 2013. 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante da Entidade). 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

MODELO ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR 

----------- ---- ' pessoa jurídica de direito ______ , estabelecida 
na bairro município de 
Estado do _______ _, inscrita no CNP J sob n°. __________ _, neste ato 
representado por seu , Sr.(a). ___________ , nacionalidade, estado 
civil, portador da Cédula de Identidade n°. _____ __ , e inscrito no CPF n°. 

residente e domiciliado a bairro, 
muntcip!O de Estado 

do_____ _ _ ___ ATESTA para fins licitatórios, de que contratou a empresa 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na 

-----------~ 
bairro município de , Estado 

do - ------' inscrita no CNPJ sob n°. , que forneceu 
softwares para o funcionamento dos setores abaixo listados: 

Áreas de maior relevância: 

Programas de planejamento público; 
Programas de contabilidade pública; 
Programas de compras e licitações municipais; 
Programas de recursos humanos e folha de pagamento; 
Programas de ISSQN; 
Programas de nota fiscal eletrônica de serviços; 
Programas de escrita fiscal; 
Programas de fiscalização fazendária; 
Programas de IPTU. 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 
ANEXO XII 

PLANILHA DE PREÇOS 

O Valor referente ao provimento de datacenter, licença de uso, deslocamentos, manutenção é de 
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para a Prefeitura de Nova Cantu, conforme segue: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Nova Cantu 

Programas de planejamento público; 
Programas de contabilidade pública; 
Programas de compras e licitações municipais; 
Programas de patrimônio; 
Programas de frota; 
Programas de recursos humanos e folha de pagamento; 
Programas de ISSQN; 
Programas de nota fiscal eletrônica de serviços; 
Programas de escrita fiscal; 
Programas de fiscalização fazendária; 
Programas de IPTU; 
Programas de taxas e tarifas; 
Programas de contribuição de melhoria; 
Programas de controle de arrecadação; 
Programas de divida ativa; 
Programas de portal da transparência pública. 

instituto de previdência social de nova cantu 

Programas de contabilidade pública; 

VALOR BASE: 

Implantação dos softwares: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 

Licenciamento para 12 meses (provimento de datacenter (ISSQN), licença de uso, suporte técnico 
operacional) R$ 81 .000,00 (oitenta e um mil reais). 

80:00 (oitenta) horas de serviços de atendimentos (técnico local, técnico remoto, consultorias 
técnicas para internetização de serviços aos cidadãos) ao custo de R$ 100,00 (cem reais) a hora, 
totalizando em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

20:00 (vinte) horas de customizações nos softwares ao custo de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 
a hora, totalizando em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

1000 (hum mil) quilômetros a serem utilizados do deslocamento de técnico da sede da contrada até 
a sede da contratante durante o período contratual, ao custo de R$ I ,40 (um real e quarenta 
centavos) o quilometro rodado, totalizando em R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais). 

TOTAL GERAL: R$ 110.200,00 (cento e dez mil reais) 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 
ANEXO XIII 

PROPOSTA DE PREÇO 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO: 
Item SOFTWARES: Preço R$ 

Serviços de implantação (diagnóstico, migração de informações, 
configuração/customização inicial, habi litação para uso, treinamento e 
acompanhamento inicial) 

TOTAL 
LICENÇA DE USO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SERVIÇOS 
2 1 PREFEITURA MUNICIPAL .. 

ITEM QTD UNID SOFTWARES: valor Mensal 
valor para 
meses 

1 12 mês Programas de planejamento público. 

2 12 mês Programas de contabilidade pública. 

3 12 mês Programas de compras e licitações 
municipais . 

4 12 mês Programas de patrimônio. 

5 12 mês Programas de frota. 

6 12 mês Programas de recursos humanos e folha 
de pagamento. 

7 12 mês Programas de ISSQN. 

8 12 mês Programas de nota fiscal eletrônica de 
serviços. 

9 12 mês Programas de escrita fiscal. 

10 12 mês Programas de fiscalização fazendária. 

11 12 mês Programas de IPTU. 

12 12 mês Programas de taxas e tarifas. 

13 12 mês Programas de contribuição de melhoria. 

14 12 mês Programas de controle de arrecadação. 

15 12 mês Programas de divida ativa. 

16 12 mês Programas de portal da transparência 
pública. 

--· 

12 
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JSUB-TOTAL 
2.2. instituto de previdência social de nova cantu 

ITEM QTD UNID SOFTWARES: 
valor 

valor Mensal 
meses 

12 mês Programas de contabilidade pública. 

SUB-TOTAL 

3 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU· 

ITEM 
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO OU VALOR 
ESTIMADA DE MEDIDA TECNOLOGIA HORA 

Serviços de atendimento técnico local, 
Hora .. atendimento técnico via conexão 

3.1 80:00 
trabalhada remota, consultorias técnicas para 

internetização de serviços aos cidadães. 

3.2 . 20:00 
Hora Serviços de customização em softwares. 
trabalhada 

Quilômetro 
Deslocamento técnico da sede da 

3.3 1.000 contratada até a sede da contratante 
rodado (KM) (cálculo por quilômetro rodado). 

Valor Total R$ 

para 12 

VALOR 
TOTAL 

4. TOTAL GERAL CONSOLIDADO [Somar total tabelas 1,2 e 3, relativamente aos preços para 
implantação, provimento de datacenter (ISSQN), licenciamento de softwares e serviços para a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu]: 
-R$ ..... .... .... ( ................ ......... .... ................. ) 

Concordamos em manter a validade desta proposta pelo prazo de 90 dias. 

Concordamos que a entrega do objeto licitado (conversão, migração, implantação e treinamento) 
será feito em dias. 

Nova Cantu - PR, _de ___ ___ de 2013. 

Nome da Proponente 
Nome do Representante Legal 
CNPJ/MF: 

v 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013. 

ANEXO XIV 

MINUTA DO CONTRATO 

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de Tomada de Preços n° 
--___,._:12013, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- ESTADO DO 
PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF n°. 
_ _______ , com endereço à Rua n°. , nesta 
cidade, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG n° e CPF/MF n°. 
___ ______ _ , residente e domiciliado na Rua n°. , 
CEP , nesta cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa 
_____ ,Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF n°. ______ ___, 
com endereço a Avenida/Rua: , CEP/cidade/estado, neste ato representada pelo seu 
Representante Sr.(a) , nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador do RG n°. /UF e no CPF/MF n°. residente e domiciliado 
à Av./Rua: , CEP/cidade/estado, a seguir denominada CONTRATADA, as partes 
devidamente qualificadas e acordadas firmam o presente contrato, nos termos da Lei n°. 8666/93, 
Lei Complementar 101 de 04/05/2000, cumulada com o Decreto Federal 7.185 de 27/05/2010 e 
Portaria 548 de 22/ 11/20 1 O do Ministério da Fazenda, assim como pelas condições do Edital 
supracitado e pelos termos da proposta da CONTRATADA, conforme cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em licenciamento de sistemas de gestão pública e serviços 
de informática para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, com a contratação dos seguintes 
softwares: 
Prefeitura Municipal 
Programas de planejamento público; 
Programas de contabilidade pública; 
Programas de compras e licitações municipais; 
Programas de patrimônio; 
Programas de frota; 
Programas de recursos humanos e folha de pagamento; 
Programas de ISSQN; 
Programas de nota fiscal eletrônica de serviços; 
Programas de escrita fiscal ; 
Programas de fiscalização fazendária; 
Programas de IPTU; 
Programas de taxas e tarifas; 
Programas de contribuição de melhoria; 
Programas de controle de arrecadação; 
Programas de divida ativa; 

v 
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Programas de portal da transparência pública. 

Instituto de Previdência Socila de Nova Cantu 
Programas de contabilidade pública; 

Fica a CONTRATANTE ciente que os softwares, objeto deste contrato são de propriedade única e 
exclusiva da CONTRATADA, ficando proibido qualquer desenvolvimento dos programas ou 
eventual sublocação dos mesmos por parte da CONTRATANTE, sendo os direitos da 
CONTRATANTE restritos ao uso de tais programas. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: 

Os serviços de responsabilidade da Contratada, mencionados na Cláusula Primeira deste contrato, 
serão desenvolvidos, de acordo com a orientação técnica e metodológica, que possam caso 
necessário, integrar o presente contrato. 

Os serviços serão executados de forma indireta, no regime de empreitada global, o pagamento será 
conforme abaixo descrimidado, não podendo ser cedido ou sublocado, excetuado aquele motivo 
por força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia anuência da CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRA TO: 

Conforme proposta apresentada, o valor global do contrato é de R$ ........ ( .... ......... ... reais), 
subdividindo-se em: 

R$ .......... .... ..... ... proveniente a implantação dos softwares. 

R$ .................. .... proveniente a licenciamento de direito de uso de softwares e suporte técnico 
operacional, provimento de datacenter (ISSQN) pelo período inicial de 12 (doze) meses. 

3.4. R$ ..... ... ....... ,00 para os serviços de demanda variável (atendimento técnico local, 
deslocamento de técnico, atendimento via conexão remota) pelo período inicial de 12 (doze) 
meses. 

3.4.1. Todo o atendimento via conexão remota que ultrapassar ao tempo de 00:15 (quinze) 
minutos, o qual acarretará em gastos para Prefeitura Municipal de Nova Cantu, deve ser 
previamente orçado pela equipe da Proponente e repassado a Administração, para análise dos 
custos correspondentes, podendo ser aprovado ou não, caso a caso. 

R$ ... .... . ... ............. proveniente a customizações em softwares, valores para atendimento via 
conexão remota e/ou na sede da licitante, deslocamento de equipe técnica ou consultorias técnicas 
para internetização de serviços aos cidadãos para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

3.6. Havendo prorrogação de prazo contratual, os valores acima mencionados sofrerão reajuste 
baseado no índice do INPC -IBGE. 
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CLAUSULA QUARTA- DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 

O valor do contrato ajustado entre as partes será liquidável da seguinte forma: 

Implantação dos softwares na Prefeitura Municipal de Nova Cantu será paga em 02 (duas) parcelas 
sendo a primeira na instalação do sistema e outra aos 30 (trinta) dias do vencimento da primeira. 

Licença de uso e suporte técnico operacional, provimento de datacenter (ISSQN), deverão ser 
pagos em parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da P (primeira) parcela no 30° 
(trigésimo) dia da instalação do sistema e as demais sucessivamente, sempre de 30 (trinta) em 30 
(trinta) dias do 1 o (primeiro) vencimento. 

Customizações, atendimento técnico local, deslocamento, atendimento via conexão remota e 
consultorias técnicas para internetização de serviços aos cidadãos para a Prefeitura Municipal de 
Nova Cantu devem ser pagos em até 15 (quinze) dias da solicitação. 

Em caso de atraso nos pagamentos supracitados, incidirão sobre os mesmos, multa de 2% (dois por 
cento), mais juros de 1% (um por cento) ao mês, a título de compensação financeira, desde o dia 
subsequente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRA TO: 

O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em _ 1_ 1 __ , 
com término em I I 

A CONTRATANTE é ciente que o prazo de validade das licenças de uso dos softwares, objetos 
deste contrato cessa no momento do término do mesmo, o seu uso, posterior sem a devida 
prorrogação ou contratação, constitui ofensa a lei 9.069198. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

6.1. Instalar o sistema de sua propriedade, autorizados formalmente pela CONTRATANTE, 
através de ordem de início de serviço, no prazo máximo de dias. 
6.2. Sempre que necessário ou solicitado pela CONTRATANTE, atualizar e/ou melhorar o sistema 
locado, na versão adquirida, de forma a atender a legislação Federal, de acordo com as melhores 
técnicas e com pessoal capacitado. 
6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
6.4. Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o serviço ajustado nos 
termos da cláusula primeira. 
6.5. Utilizar na execução do serviço contratado pessoal qualificado para o exercício das atividades 
que lhe forem confiadas. 
6.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por si 
assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial. 
6.7. Manter o(s) servidor (es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os trabalhos, a 
par do andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações necessárias. 
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6.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da execução deste 
contrato. 
6.9. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as 
especificações funcionais do mesmo. 
6.1 O. Prestar suporte técnico na forma e nos prazos estabelecidos no Edital. 
Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da Administração 
Municipal, guardando total sigilo perante terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos serviços, assim 
como dispor de equipamentos de informática adequados para instalação do sistema. 
Cumprir todas as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA. 
Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 
função da prestação dos serviços. 
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no presente contrato. 
Fornecer todo o material necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando solicitado pela 
CONTRATADA. 
Faci litar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e 
demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 
Designar um técnico devidamente capacitado para acompanhar a implantação do sistema e 
desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto. 
Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do sistema, incluindo: 
7 .8.1. Assegurar a configuração adequada de máquina e instalação do sistema. 
7.8.2. Manter backup adequado para satisfazer às necessidades de segurança, assim como "restart" 
e recuperação no caso de falha de máquina. 
7.8.3. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da 
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 
7.9. Caberá a CONTRATANTE solicitar formalmente à CONTRATADA a instalação dos 
softwares do seu interesse e os serviços de assistência técnica, customizações ou de consultoria 
necessários a CONTRATANTE. 
7.1 O. Usar os softwares aplicativos objeto do presente contrato exclusivamente na unidade da 
CONTRATANTE, vedada a sua cessão a terceiros a qualquer título. 
7.11. Não permitir que pessoas estranhas ao quadro funcional da CONTRATADA tenham acesso 
aos softwares e sistema de informações de sua propriedade, bem como, somente permitir acesso 
aos softwares, de técnicos com identificação e credencial da CONTRATADA e munidos da 
respectiva ordem de serviço ou documento que o substitua, emitido pela CONTRATADA. 
Mediante o presente contrato de cessão de direito de uso fica a CONTRATANTE responsável 
integralmente pela proteção e guarda dos softwares aplicativos e dos arquivos de dados, não 
podendo permitir, em relação aos softwares, a sua modificação, divulgação, reprodução ou uso não 
autorizado pelos agentes, empregados ou prepostos da CONTRATANTE, respondendo por 
quaisquer fatos dessa natureza, sendo expressamente vedado ao CONTRATANTE, sem expressa 
autorização escrita da CONTRATADA, copiar ou reproduzir o softwares ou qualquer parte do 
material que os integra, transferi-los, fornecê-los ou torná-los disponíveis a terceiros, no todo ou 
em parte, seja a que título for e sob qualquer modalidade, gratuita ou onerosa, provisória ou 
permanente. 
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No caso de descumprimento por parte da contratante e/ou terceiros autorizados, no que tange a 
"proteção e guarda dos softwares aplicativos e dos arquivos de dados do sistema aplicativo", pode 
a Contratante ser penalizada, conforme disposições da Lei 9609/98 em seu Capítulo V, artigos e 
incisos. 

CLÁUSULA OITAVA -LIMITAÇÕES DE SERVIÇOS: 

Os serviços previstos no presente contrato, não incluem reparos de problemas causados por: 

Condições ambientais de instalação ou falhas causadas pela ocorrência de defeito na climatização 
ou condições elétricas inadequadas. 
Vírus de computador e/ou assemelhados. 
c) Acidentes, desastres naturais, incêndios ou inundações, negligência, mau uso, imperícia, atos de 
guerra, motins, greves e outros acontecimentos que possam causar danos nos programas, bem 
como, transporte inadequado de equipamentos. 
d) Uso indevido dos programas licenciados, problemas na configuração de rede, uso de rede 
incompatível, uso indevido de utilitário ou de computador. 

8.2. A contratada fornecerá serviços somente para a versão corrente contratada e instalada .. 
8.3. A CONTRATADA publicará a atualização e a release dos programas em FTP, não tendo 
qualquer responsabilidade sobre os serviços de instalação, capacitação e treinamento para usuários 
em seu manuseio (baixar e executar atualizações nas máquinas da Prefeitura Municipal). 
8.4. Instalação de novas versões, atualizações ou releases serão cobrados separadamente. 

CLÁUSULA NONA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. A dotação orçamentária para a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, a qual correrá por conta 
de verbas codificadas sob os números adiante descritos: 

Xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES CONTRA TU AIS: 

Em conformidade com o art. 65, li da Lei 8.666/93, caso sejam necessárias alterações no presente 
contrato, as mesmas serão objeto de estudo mútuo entre as partes e poderão ser realizadas 
mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA HIPÓTESE DE RESCISÃO DO CONTRA TO: 

São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em lei 
e neste instrumento. 

O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a execução do 
objeto do contrato. 
O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual. 
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A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente anotados, 
nos termos do § 1° do art. 76 da lei federal 8.666/93. 
A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa desde que 
isso venha a inviabilizar a execução contratual. 
Razões de interesse público, devidamente justificados. 
A sub-contratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do contrato. 

A rescisão poderá ocorrer também por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78, inciso I a XII, 
da lei 8.666/93. 
As partes poderão, observada a conveniência segundo os objetivos da administração promover a 
rescisão amigável do contrato, através do próprio termo de destrato . 
Fica acordado entre as partes que se a rescisão contratual ocorrer por interesse da 
CONTRATANTE, fica esta obrigada a comunicar por escrito com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

Os preços dos serviços e produtos aqui contratados são fixos e irreajustáveis durante 12 (doze) 
meses a execução deste contrato, exceto em caso de aditamento do objeto, quando se reajustará 
conforme disposto no item 3.5 da Cláusula Terceira. 
Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observados o estabelecido 
nos artigos 58 e 65, da Lei 8.666/93 . 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O presente contrato obedecerá à lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, aplicando-se as sanções 
nela prevista por qualquer descumprimento com as obrigações assumidas em decorrência do 
presente instrumento. 
O atraso no pagamento de quaisquer notas fiscais apresentadas, em prazo superior a 1 O (dez) dias, 
implicará na suspensão dos serviços e das garantias concedidas. 
Havendo a necessidade de atendimento do técnico da Contratada na sede da Contratante, para 
realizar qualquer tipo de ajuste nos sistemas de gestão, sendo a personalizar a utilização pela 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu (customização), ou correção de possíveis inconsistências 
gerados por erro da Administração (atendimento técnico local) caberá a Contratante suportar os 
custos referente a deslocamento técnico e valores correspondentes a hora técnica de trabalho a ser 
realizado, em conformidade com as cláusulas deste Anexo, mediante orçamento a ser encaminhado 
e aprovado pela Administração Municipal. 
Sendo a necessidade ocasionada por inconsistência no sistema, gerada por culpa da Contratada, 
deve a mesma arcar com custos de deslocamento e hora técnica. 
Sempre que possível as inconsistências devem ser sanadas via chat e/ou voip e/ou telefone 
convencional, garantindo maior economia da Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 
Em caso de culpa por parte da CONTRATANTE no atraso nos serviços a serem contratados, as 
horas que ultrapassarem o prazo apresentado no item 5.5 .I alínea "c" do Edital, serão pagas em 
conformidade ao disposto nas cláusulas terceira e quarta, deste Anexo, ou seja, R$ a 
hora-técnica, conforme disposições da Lei 8.666/93 artigos 65, §§ 1° e 2 °. 



Em caso de culpa por parte da CONTRATADA na execução do objeto do Edital, incorre nas 
penalidades previstas na Minuta do Contrato, cláusula décima primeira, seus parágrafos e incisos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO: 

Em exigência ao disposto no art. 55 § 2° da Lei 8.666/93, as partes elegem de comum acordo o 
foro da comarca Nova Cantu - PR, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou pareça, ficando 
expressivamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação seja à que título será 
considerado fora de sua jurisdição. 
E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assina o presente instrumento .em duas 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que tudo presenciaram, 
comprometendo-se por si e seus sucessores legais o fiel cumprimento de todos os dispositivos. 

Nova Cantu- PR, _ _ de _ ___ de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
CONTRATANTE 

Nome da empresa 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 
Testemunhas: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNP J n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE UCITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
033/2013 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 004/2013- PMNC 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa especializada em 
Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública. Provimento Datacenter 
e Serviços de Informática para a Prefeitura de Nova Cantu. confonne 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 15 :00 (quinze) Horas do DIA 29 de Julho 
de 2.013, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, j unto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271 363 - 3527-
1 281 - pmncantu@ig.com. br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná. 12 de Julho de 2.0 13. 
##AIRTON ANTONIO AGNOUN 
## Prefeito Municipal 
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N' 136, quarta-feira, 17 de julho de 2013 

TOMADA DE PREÇOS N' 412013 

Processo Licit:uório n• OlJ/2013 
Contr:UõlÇllo de Empresa especio li z::~dr~ em l•ccnci~mento de 

Si!'tcm;~s de Gestão P1iblica, Provimento Dataccntcr c Scrv tços J ..: 
lnfonn~u ca pa.r:t ~ Prcfcituna de Nova C:mtu, confonnc cspccific::~çõc!) 
em cdiw.l. 

ABERTURA: À pon1r dos I 5:00 (quinze) Horos do DIA 20 
de Julho de 2.013. na sala de reuniões do Paço Municipill. em NovtJ 
Cantu, Paran~. 

A Pasta com inteiro teor do Edit.a l, :1ncxos c infonn:~.çõcs 
poderio .ser .solicit:ados nll PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, j unto a Divisão de Licitação. no horário da.' 
9:00 lu 11:00 Hs e dos 14:00 !s 17:00 Hs. Tclcfone/F:u: (441 
35271363 • 3527· 1281 • pmnc:ontu@ig.com.br 

No~ C:lntu·PR. 12 de Julho de 2013. 
AIRTO:-< ANTOI\10 AGI\OUN 

Pn:fe1to 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 712013 

Procedimtnto Licitutõrio n• 13312013 
O Município de Nov:. Tebas, Estado do Pnrami com fi.m

damento na Lei n• 8.666193 e :llteruções posteriores, comunica que 
fará reali7.Ur ;\$ 14:00 horas, do di:1 0210812013. na sede da Prefeitura 
Municipal. S3la de licitações. s110 a Av. Belo IJorizonte. 695 Centro, 
Nova Tebas - Pr. instaurado na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
n' 00712013 de 16 de julho de 2013 par•: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPI!CIALIZADA PARA ( LABORAÇÃO DE PROlE· 
TOS I!XECUTIYOS (ARQUITETÕNICO I! ESTRUTURAL) DE 
RECONSTRUÇAO DE, PONTES DE CONCRETO ARMADO. SO· 
BRE OS RIOS VORA, PEQUENO, llARREIRINHO DO MEIO 
(FEIO) E MUQUILÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS-PR, 
CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO 
ANEXO l. 

No"a Teb:l$-PR. 16 de Julho de 2013. 
HELOISA IVASZEK JENSEN 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMELRO DE MAIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 912013 

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO-ESTADO DO 
PARANÁ, Pesso:t Jurfdic:~ de Direito Público lnttmo, inscrito no 
CNPJ sob n•. 76.24S.OS910001-0l, pcl:1 Secretari.:1 de Administr.lç:lo e 
ConlissJo Pem\anente de Licitaç!lo do Municlpio. designad:1 pelo 
Decreto n• 2134 de 10/11201.3, com a devida ::~utorizaç5o expedida 
pelo Senhor Daniel Rcnzi - Prefeito. de confonnidade com as con
dições estabelecidas no presente Edatal c de acordo corn a Lei n• 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas ;~hc1'3çõcs c demais le
gislações aplicáveis. IOm:l pUblico que far:i re:diz01r no dia 06 de 
agosto de 2013 as 09:30horas, em ~ua sede i Ru3 Onze, 674, na sal:. 
de Rcuniiks da Prefcitur.t a licitação n:a modalid;~dc de TOMADA 
DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, tendo por final idade a 
construção de UBS no Distrito de lbiaci, com valor máximo de RS 
179.762,33 (cento e setenta. c nove mil, setecentos c sessenta c dois 
ri!:m e trinta e três cenlôlvos). de acordo com o que se encontra 
de linido nu cspccificaç!lo c c:ondiçOes C$tJbc:lccidas neste Edital c 
seus anexos. O edital podcd ser lido c obtido no Oepnrumcnto de 
Licil(\çJo c ContrJtos ds Prcfciruro de Primeiro de Maio, na Rua 
Onze, n• 674, das 13h00min às 16h30min ou solicitado pelo e-ma.íl: 
licitac:::.oprimeirodemalo@hotmail.eom. 

Primeiro de M;aio, 15 de julho de 2013. 
DANIEL RENZI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 6412013 

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Par.mâ, toma 
público e para conhecimento dos intcreSS!ldos que fur:i r~liZM Li
citaç5o, na sei:Umte mod.:t.lidade e c:ar.tettristieu: 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N'. 06412013 • 
PROCESSO LICITATÓRIO: 13312013 • TIPO: MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

~=~~~qu~~~0p~~~~~~~1esk~~Ã~· DE DISPUTA: 
Di> 29 de julho de 2013. :.S 07h45min. 

FORMALIZIIÇÃO DE CONSULTAS: Preglo Presencio! n' 
06412013 

~t;~~J~gf~lc~~@T~~~~7·~~or.irio de Brasilin - DF 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREGÃO PRESENCIAL N' 6512013 

A I'Rl:.FEITURA DE REALEZA. Estaúo do P:mm:i. tOma 
pllbHco c paro. conhecimento dos interessados que faró rc:1lizo.r Li
citação, na seguinte modalidade c características: 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N'. 06512013 -
PROCeSSO LICITATÓRIO: 13412013 • TIPO: MENOR PREÇO 
POR ITeM. 

OBJETO: Aquisiç!l:o de produtos plr.t merenda para ou; Es
colas Municipais c p:~ra os C~.·ntros de Educação lnfnmil. 

AllERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: 
Di.:t. 29 de julho de 2013. às 09h30min. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pn:g<o Prmnciol n' 
06512013 

e-m:~il: prefre.:t.leza@wln.com.br 
REFERENCtA DE TEMPO: Horário de Br>silia • DF 

Re:tleu-PR. IS de JUlho de 2013. 
FERNANDES DA SILVA BORGES 

Pre.t;oetro 

PREFEITURA MUN!CrPAL DE RP.-IASCENÇA 

RESULTADO DF. JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2013 

Em cumpnmento ao disposto no ar1 . 109. par.igrJfo t• d:1 Lei 
S.666/93, torna-se público o resultado d3 liciuç3o em cpigr.1fc. cuJa 
class•ficaçao dá-se da seguinte fonna.: 

Em primeiro lugo.r 3 empre.~a Empremac - Serviços e Obras 
Ltda. no valor global de RS 1.023.007,76 (um milhão vinte c três mil. 
sete reais c ~ctcnt;~ c seis centavos): 

l!m Sei:undo lu~::ar a empres.:t. Oovipeças - Do1s Vizinhos 
Peças Ltd.:t., no valor global de RS 1.036.555.64 (um milhão trinta c 
seis mil quinhentos ç einqOr::nl\1 ç cinco re;1is c scsscnt~ e quntro 
centavos}: 

Em terceiro lug:lr 3 empresa Si li pr;1ndi & Z:anesn:uo Cons
ll1.lloru Ltda. no valor l;lob.:t.l de RS 1.057.709.92 (um milhJo cin
qüenta c sete mil setéccntos c nov~.; reais: e novcntn c dois cen
tavos) 

Decl:uundo-se venccdoru ll empresa acuna citada. cillssifi
cada em primeiro lu~ar. e.H:mdo a m\!sm:~ em rota! !lcordo com o 
edital. 

Renascença, 12 dt JUlho de 2013 
LUCIANA ALMERI MORCELLI LOCHS 

Presidente da Comis~o Pemlanc:nte de Licit.:t.ções 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 88/2013 

Processo n!: 221 
O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PA· 

RANÁ. toma pUblico que fld realizar is 08:40 horas do dia 30 de 
Julho de 2013, na Sede d:1 Prcfciruru Municipal de Ribeirão Cl:u-o, 
sito 3 Ru.:t. Ccl. Emílio Gomes. n• 731. Centro, SESSÃO PÚBLICA 
De PREGÃO PRESeNCIAl.. sob o regime de MENOR PREÇO 
POR lTEM. objctiv;mdo ::1 possível oquisição de uma escavadeira 
hidduhc.:1. p:1rJ uso nas: ações da Secretaria Municipal de AgricuhurJ 
deste município. rcsuhnnte do Contrato de Repasse OGU n• 7i9676 I 
2012 I MOA I CA1XA- PROGRAMA PRONAT, confonnc dcscriçào 
no Udital de Prcg~o Prc:.:encitll n .. 088/2013 (PMRC) e seus a.nexos. 

A pa!Ha tCcnico., com o mtciro teor do Edital, podcr.í. ser 
cxaminad:~ no cndcr<:ço suprumcncionado a partir do dia 18 de Julho 
de 2013 no horário comercial. retirodo pelo site: www.ribeiroocla
ro.pr.gov.br ou solicitada pelo E·mai1 Jichacocs@ribciraocla
ro.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 8912013 

Processo 222 
O MUNICiPIO DE RIBEIRÃO CLARO. ESTADO DO PA· 

RANÁ, 1om~a pUblico que far.i rcali1..ar à$ 13:40 horas do dia 30 de 
Julho de 2013. n:~ Sede d~ Prcfeituril Municipal de Ribdr.lo Claro, 
siro ã Rua Ccl. Emllio Gom..:s. n• 731. Centro, SESSÃO PÚBLICA 
DE PReGÃO PRESENCIAL, sob o regime de MEKOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando .a possível :~quisiç3.o de um caminhão toco, 
p:ua uso 03$ açi)ej: d;J Scerctarb. Municipal de Agricultur.J deste 
município. result.antc do Contr:ato de Repasse OGU n• 1 000315~3 I 
2012 I MAPA I CAIXA • PROGRAMA PRODESA, confonnc dcs· 
criç-Jo no Edibl de Pre~lo Prc."Senci.:ll n• 089nOI3 (PMRC) c seus 
anexos. 

A pasta técnica. com o inteiro teor do Edit!ll, podcr:i ser 
examinad.:t. no endereço suprameneion.:1do 3 partir do di.:t. 18 de Julho 
de 2013 uo horirio comercial, rcti~do pelo sitc: WW\\•.ribciraocla
ro.pr.gov.br ou solicitada pcto E-mail lieitacoes@ribeiraocl;:~
ro.pr.gov.br. 

Ribcirlu Cloro-PR. 15 de Julho de 2013. 
FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES RIBCJRO 

Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:-ICIAI. N' 46/2013 

O Munlc!f'ltO de Silo Jcrômmo do Serra., toma Público que 
fará n.:al izar no dia 31/07/2013 a.s 10:00 hrs. n3 sede da P. M., siro à 
Pça C. Deolindo. licitação n:t mod:alid.:t.de PREGÃO PRESENCiAL. 
do tipo MENOR PREÇO. confonne especificações a seguir. Re
cebimento dos envelopes: Até ~s 09:30 hr1 do dia 31107/2013. Abcr
rur-o~ d:l."' propost;~::.: Aquisiç\io de Equip:uncnto.s c materiais de con· 
sumo p.:t.r:l. :~.tendimcnto c :tpoio o manutenç~o da Educ~çilo Infantil do 
Município. com Recursos do FNOE. Valor máximo RS. 32.025,18. 

fnfom\aç6cs complement:ues n3 sede d:1 P. M. S!lo Jerônimo 
cb Scrru,. fone: Oxx43. 3267-1074 ou pelo site: www.saojcronimo
dascrra.pr.gov.br. 

Silo Jerõmmo da Sem-PR. 12 de Julho de 20l3 
JOSIAS PEREIRA MARTINS 

Prcsoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA 
SECRETARJA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE l..ICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS !':' 4/2013 

Encontr.l·sc aberto na Sccrcuria Municip.:t.l de Administroç3o 
da Prefeitura Municipal de T.:t.mllr:tna, o EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇO n' 00412013. TIPO MENOR PReÇO POR LOTE. Objeto: 
Constitui o objeto desta licitação a Rcfonna e Ampliação das Uni
dades IH~ic:as de Saúde PUnia Pereira de Ar.:t.újo e M:mdass:aia c 
Unidnde de Atençao Prim~ria. a Sa.Ude d3 Fnmllia, no Municlpio de 
Tamarana. em coafom1idacle com o Mcmori::al Descritivo, Planilha de 
Serviços, Cronograma Fí$ico, Projetos Arquitetõnico, que ficam fa
zendo parte integrante deste Edital, confonne especificações no edital. 
Horário d~1ta c local para. csurc&a dos cnvdopcs: Até ~s 14h00, do dia 
0610812013. na Rua lzahino José Silvestre. 643. Tamarnn:l/Pr, CEP: 
86.125-000. no setor de Protocolo. O edital, em inteiro teor, est.:lri â 
disposição dos interessados de 2' õJ 6~ feira, das 08:30 iis 11:30 horas 
e das 13:00 as 17:00 hor:ls, na Rua b:nllino José Silvestre, 643 -
centro, Município de Tomaruna, JUlHO no Po.ço Mu1ticipal. nll sttla da 
Dirctona de Licitação da Prcfdtun1 ou pelo sitc www.trunar:l
na:pr.gov.br. Qu:u.squer mfonm.çOes poder-lo ser obtidas no endereço 
acmm 

T;una.rona·PR, IS c.lc JUlho de 2013. 
MANOEL YOSHIO GOTO 

p/Sctrcrana 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

;_I.VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 14112013 

OBJETO: sclcç~o de propost!ls "inndo REGISTRO 013 PREÇOS. 
pelo período de 12 (doze) meses. para :aquistçJo de equip.:tmcntos de 
anform:hica para atender as nccess1dadcs d:a Sccrc~.ari:. de Assistência 
Soctal do Municipto de Toledo. de :~cordo com a pon.:ma n• 459. de 
09 de setembro de 2005 c Plano dl! Aç!io par.& Co-Finaciamcmo do 
Go'Cmo Fc~crul ~o SUAS. DATA DE ABERTURA: 30 de rut.HO 
de 2013, às 14h00mio. O(s) edital(is) encomn(m)-se i disposição 
parJ aquisição no si1c: www.tolcdo.pr.gov.br - link L1citaçõcs. Dcm:ais 
mfom,aç:Ocs: De!HO. LicitaçOeli c Contr-J\05 do Munacípio d~ Tolcdo, 
Ru:l RaimWldO Leono.rdi. IS86, Centro, Toledo/Pr. de scsund:l 3 sex· 
1:1-fcira, Fone: (45) 3055-881!) Fux: 3378-1704, e-mnil: compras.do
cumcntacao@toledo.pr.gov.br 
Ciência no.~ intcrcss.:t.dos, ohscrvadns as prescrições legais pcrtineutcs. 

Tolc~o-PR. 16 de julho de 2013. 
AMAURI VILMAR LINKE 

Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI 

AVISO DE CHA.VIAJ\'IENTO PÚBLICO N' 212013 

O Município de TupissVPR toma público que est1n\ re
cebendo documentação n::lativa 3 atu;~lizaç:Jo c :ao ingresso de novo.s 
interessados em seu Registro C3cbstr.tl de fomccedores, p:lr.l o fim 
de prévia h:1bili~çJo em fucurus Hcitoções públicas. 

A Comiss~o de Chama.mnuo Público n:ccbcni o envelope 
com a doeumcntaç;jo exigid:a no edit.:t.l a pnrtir deJt;~ d:!il2, no horirio 
dos ShOO lu llhOO e d:u 13h00 lu 16h30, '"'' depend!nci:u do P>ço 
Municipal, situado n11 Pr.1ça Santos Dumon1, sJn•, Centro, na. cidade 
de Tupãssi/PR. O envelope: também podcrj ser envi.:~.do vi~ correio. a. 
critério do interessado. 

O texto intcgr.tl do cdit..al padcrj ser obtido no endereço 
previsto no p.:t.nigrafo anterior. 

Demais infon:naçõcs .:t.tr.svés do telefone (44) 3544-8000. 

Tuplss1-l)R. 16 dr:: julho <k: 2013. 
JOSe CARLOS MARIUSSI 

Prefeito 

Este documento pode ser verificado no endereço elelrônico http://www.in.gov.bd:ntc:micidadeJlUUl, 
pelo código 00032013071700259 

Documento ussínado digitalmente confonnc MP nt 2.200-2 de 24/0812001, que institui a 
lnfracstnuurn de Chaves PUblicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTL' 
ESTADO DO PARANÁ 
CNP J n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LIC ITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 033/ 2013 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 004/2013- PMNC 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Licenciamento de 
Sistemas de Gestão Pública, Provimento Datacenter e Serviços de Infonnática 
para a Prefeitura de Nova Cantu. confomtc especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 15:00 (quinze) Horas do DIA 29 de Julho de 2.013. na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnaçõcs poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVACANTU- PARANÁ. Junto a Divisão 
de Licitação. no horario das 9:00 às li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu. Estado do Paraná, 12 de Julho de 2.0 13. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLTN 
## Prefe1t0 Municipal 

R$ 144,00 -6372612013 

I Nova Esperança do Sudoeste 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N'. 002/2013/PMNES 

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do 
Paraná. pessoa jurídica de direito públtco interno. inscrito no CNPJ/MF sob n•. 
95.589.289/0001-32. com sede na Avenida Iguaçu. 750. centro, na cidade de 
Nova Esperança do Sudoeste. Estado do Paraná. toma público que fará realizar 
até as 09b00min do dia 07 de agosto de 2013, CHAMAMENTO PÚBLICO. 
para fins de credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Famihar Rural para alimentação escolar, 
destinado ao atendimento ao Programa Nactonal da Alimentação Escolar. 
conforme a Let Federal n•. 11.947/2009 e Resolução n•. 38/2009/ FNDE. 
Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na sede da 
Prefeitura Municipal, sito a Avenida Iguaçu, 750, centro. Nova Esperança do 
Sudoeste. Paraná, de segunda a sexta-feira das 08h00min às l i h30min horas c 
das 13h30min às 17h30min. ou informações pelo Fone/Fax: (46)35461 144. 

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná em I 2 de julho de 2013. 

Jair Srange 
Prefeito Municipal 

I Palmas 

Dirceu Bonin 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

RS 144,00 - 6445112013 

AVISO REVOGAÇÃO TERMO DE SUSPENSÃO 
MODALIDADE: Concorrência p/ Compras e Serviços n• 1/2013 
PROCESSO '0 

: Processo n• 34/2013 
OBJETO : Contratação de Pessoa Jurídica por empreitada por 
menor preço global e mensol para prestação de serviços e contínuos de 
limpeza, conservação. higienização e jardinagem conforme necessidade dos 
Depart.amentos da Prdcitura Municipal de Palmas - Pr 
O MUNICÍPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, através de seu Prefeito 
M unicipal João de Oliveira, no uso de suas atribuições legais toma público 
aos interessados a REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO do Processo de Licitação 
n• 34/20 13, Concorrência Pública n• 1/2013. cujo objeto acima menc1onado, 
motivados pelo pedido do Departamento de Admtnistraçào em dar prosseguimento 
ao eename !icitatón o (Memorando n• 550/201 3) que é o departamento solicitame 
da realização do referido processo licita tório. cujos serviços a serem contratados 
ficarão sob sua fiscalização. Em data de I 0/07/2013, tal departamento solicitou ao 
Depanamento de Licitações e Compras o prosseguimento do cename, j ustificando 
seu pedido na essencialidade dos serviços para a municipalidade, na falta de 
funcionários e na ilegalidade de manutenção dos funcionários pagos por RPA. 
Então resolvo revogar a suspensão do Processo de Licitação n• 34/2013. 
Concorrência Pública n• 1/2013. dando prosseguimento ao cename. 

Palmas. aos 12 dias do mês de j ulho de 2013. 

I Palmital 

JOÃO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITACÃO 

R$ 144,00 · 63931/2013 

Pregão Presencial n• 048/2013 

Procedimento Ucitatório n• 137/2013 

O Município de Palmitai-PR, Estado do Paraná com funda~to na Le1 -2~----- r 
Federal n• 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsicka'=ríamente, fl --~-. 
no que couberem, as d isposições da Lei Federal n• 8.666. de 2\de~un114' ·- • - <>~ ./ 
de 1993, com a ltera ções posteriores, e demais normas regulam~tares .)r 
aplicáve is á espéc1e, comunica que realizará licitação conforme "'as. 

seguintes especificações: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO: 

INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRÔNICOS, VISANDO SUPRIR AS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

PALMITAL-PR, DURANTE O ANO DE 2013. 

DATA DE ABERTURA: 29 de J ulho de 2013 ás 09:00 horas 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Pre ço G lobal por Item. 

VALOR GLOBAL (INCLUINDO OS VINTE E NOVE ITENS ): R$ 

152.731,29 {Cento e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Um 

Reais e Vinte e Nove Centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site '!:!t!:!L 

palmital.or.gov.br, também podendo ser retirados na sede da Prefeitura 

Municipal d e Palmita l, silo à Rua Moisés Lupion n• 1001 - Centro , em 

Palmital- Paraná, Fone: (42 ) 3657-1222, de segunda á sexta-feira , no 

horário de expediente. 

Palmital-PR, 15 de Julho de 2013. 

DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prefeito Municipal 

RS 192,00 - 64406/2013 

I Paranaguá 

11 AVISO DE RETIFICAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL N2 035/2013 
REGISTRO DE PREÇOS N2 014/2013 

A Comissão Permanente de Licitação torna público, para conhecimento 
e esclarecimento dos interessados que fica retificado o Edital do Pregão 
Presencial n • 035/2013, confo rme abaixo: 
Onde se lê: 
ANEXO IV- PROPOSTA DE PREÇOS 

Desconto sobre os Serviços 
Tipo dos Serviços em Percentagem conforme 

tabela do Anexo I 
Serv1ços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva e 
Conservação de imóveis dos 
órgãos requisitanles (Anexo 1), 
com fornecimento de materia is, 

Desconto : XX% 
mão-de-obra, ferramentas, 
equipamentos, veículos. 
combustíveis e lubrificantes, e 
demais insumos necessários a 
prestacão dos serviços. 

Leia-se: 
ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS 

Desconto sobre a tabela de 

Tipo dos Serviços 
composição de custos (SEIL), 

em percentagem, conforme 
Anexo I 

Serviços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva e 
Conservação de imóveis dos 
órgãos requisitantes (Anexo I) , 
com fornecimento de materiais, 

Desconto: XX% 
mão-de-obra. ferramentas, 
equipamenlos, veiculas, 
combustíveis e lubrificantes, e 
demais insumos necessários a 
orestacão dos servicos. 

Sendo assim fica prorrogada a dala de abertura para o dia 01 de agosto 
de 2013 as 09:00 horas. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pelo Pregoeiro, na Rua 
J úlia da Costa, 322, Centro, no horário comercial ou através do telefone: 
{41) 3420-6003. 

Paranaguá, 12 de julho de 2013 
RONALD SILVA GONÇALVES 

P regoeiro 
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Avao 6e fdul de: LkOçio - ~o ht:KnOal nt 2•7flOJl 

O /'hm lc\plo ot Olnottt, ltrtv6 dl OMslo dt UcitJçõts, tofl'll ~bUGO, para i 
conrltdme:nto a CIJem 11\tttUDf possa, Que com 1LR01UJÇio do E:uno. Sr. Prtlt.to, c 
ôt: kGIOo tom a lc9bl~ tm 't\gOI'. OoJt fali mllut, H 9:.30 hotu CIO ChllO « 
Julho oe 2013, n1 5111 de Rtunlacs Gi OIVISJo dt l lc:•tlç6cs, ~no ~ntro CtviCC, n° 
100. O,i'ioM.e, P~~. PRfG.AO PA.E:SE~OAl, tJpo menor Pi'tiCO, 0011'1 o scgur.t:f 
ob)ttc.: ContntlÇio ót etNN"HI oan ~ setYtp:lS de 'Atriçlo t: rtát141 dt 

l
rtsidi:OJ ~U2tGOSttn v•s t lagra,ovrosoúbtlc.os N irtl 1111>11'11 oet.1notte. e:n•\ 
área urb1111 do Dastnco deVIdo;ll. 
0 E(I(Jl f: Sot:US ltsOKtl'o"'$ modeles, 16f:tiOOS f: anexos, po.iedo Stl UilfWUGQJ e/OU 

mnoos no tnelettÇO ao~n~ ~. no hcrino Ot UDtdotntt. ldorm~ 

I
Jolcion.ats, dtlviCIU t pedidos de esdl~omtii«<S d!"o'trlo s.tr CI•"Oido5 lCI Prtqotlrc. I 
Paçn Mvn<l9al Prtf..co Wilson F~• V•rW, em 12 Ot JI.Mto de 2013 .............. 

Chefe ,,. O.'ll$lo de txn1ç6H 
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A.YdOdl! Editll OtUcJQçjo • Jlftgio PmtncJ.tl n• l.CI/2013 

lc1plo de OanMt, tttavts oa Oo'Mio de Uota~, toma p.jblco, Pifl 
~lmtnto 1 qutm lntertSsat possa, que cem 1~rfur;Jo do E'm'..o Sr Pteftlto, e 
1ft acordoawn altg>il~io em"ogor, que rw t1:1Rur, ti 14 30 horMdctd'l30de l 

!
lho dt 2013, na Sali de Re!Jnl6es aa Df~sJo ele Udtl~es, Sito no Centro Civ.cu, n° 

00, Oit'oM! , hrani, PREG.lo PRfSEHOAI., tipO menor preço, com o stgijlntf: 
bjt:lo: Aquts.>Çio t lnsWiçlo Ct ~.:rotólats ~. Mpotldcns, hl wd t 

GlllU de Y!llt•llç!o para os slnemas dt ar cor.didoflldo da noVI stdt do Corpo dt 
Bombtlrosdt~nortt. 

o Eótal t St::s ccspec;b't'os modelos, .ctndos t o~nuos, po6trio str w~ tlrMJ I 
l
retlri~os 1'!0 enr::treço aoma IndiCado, no l'lotirio de expKlen.te. lNormaç6ts 
adldon.ils, dúVIdu t l)tdrd~» Clt tsellrtdmtntos dtvtrSo Jtr dlrlglór>s ao PregQC!n~. 
PlÇO ~I Prtftílo Wílson ftnth Vlltlll, em 12 eM )ullo Ct 2013. 
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PREFEITURAMUNICIPALDENOVA CANTU .ç!- ~ 
ESTADO DO PARANÁ ';;r).-~--- r 

CNP J 77.845.39410001-03 " · ~~r 

PROCESSO no 033/2013 '"~~-~- . 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 
em Sistemas de Gestão Pública, provimento de 
Datacenter e serviços de informática para a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 
VALOR ESTIMADO - R$-11 0.000,00 (Cento e 
Dez Mil Reais). 

PREVISÃO I 

DATA: I (Jl 

Inexigível Dispensado 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

Ru~ /'rof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 
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