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PROCURA(,’ÃO PARA CREDENCIAMENTO

REF. TOMADA DE PREÇ'OS N' 006/2022.

Por este instrumento particular de Procuraç80, a Equ{plano sistemas Ltda, com sede rua Santo
Campagnolo 1200, Sala 202, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.c’ 76.030.717/0001-48 e
Inscrição Estadual sob n.'’ Isento, representada neste ato por seu Gerente de Negócios o Sr. João
Luiz de Macedo Junior, portador da Cédula de Identidade RG n.'’ 5.406.041-6 e CPF n.'’
857.230.619-68, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Gustavo de Oliveira Cruz,

portador da Cédula de Identidade RG n.' 11.129.687 e CPF n.'’ 013.764.716-63, a quem

confere(imos) amplos poderes para representar a Equiplano Sistemas Ltda. Perante a Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, no que se referir ao presente, com poderes para tomar qualquer
decisão durante todas as fases Da TOMADA DE PREÇOS N'’ 06/2022, inclusive apresentar
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, os envelopes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N'’ 01) PROPOSTA
TECNICA (N'’ 02) e PROPOSTA DE PREÇO (N' 03) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão,

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PRESIDENTE, enfim, praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.
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%.presente Procuração é válida até o dia 02/02/2023
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Toledo, 29 de novembro de 2022
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Instrumento Particular de Alteraç80 e Consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada denominada Equiplano Sistemas LTDA., firmado em
01 de novembro de 2022.

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nomeadas e qualificadas, a saber:

• ARNOLDO BOHACZUK, brasileiro, maior, viúvo, contabilista, nascido em 26/07/1954, portador da

Carteira de Identidade R.G. sob n' 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017, e portador do CPF sob n'.
193.171.749-49, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides
Teixeira, ng 72, apto 101, Centro Cívico, CEP: 80.530-110; e

© JOSÉ TARCÍSIO VIERO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens,
empresário, nascido em 24/01/1953, portador da Carteira de Identidade R.G. sob n' 3.458.406-0 11/PR,

expedida em 09/01/2017, e portador do CPF sob n'. 162.325.500-72, residente e domiciliado no município

de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carlos Garibaldi Biazetto, ng 251, Casa 07, Boa Vista, CEP: 82.560-
400;

únicos sócios cotistas da sociedade empresária sob forma de limitada denominada EQUIPLANO SISTEMAS

LTDA., inscrita no CNPJ sob 76.030.717/0001-48 e no NIRE (Junta Comercial do Estado do Paraná) ng

41205157452, com sede social e foro no município de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Santo Campagnolo,
ng 1200, Sala 202, Centro, CEP: 85.905-030 (“Sociedade”);

e ainda, na qualidade de Cessionária,

e VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ

sob o ng 37.259.lzm/ooo1-77, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São

Paulo sob o NIRE 35236041931, com sede social no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Pais Leme, ng 215, 149 andar, sala 1410, CP/RL016, Pinheiros, CEP: 05.424-150, neste ato representada pela
sua administradora, Simone Aparecida Veiga de Lima, brasileira, divorciada, administradora, portadora da

carteira de identidade ng 25.743.590-6 (SSPP/SP), inscrita no CPF sob o ng 249.748.788-08, residente e
domiciliada no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo (“Cessionária");

RESOLVEM por meio do presente instrumento, proceder com a 28ê Alteração e Consolidação do Contrato
Social da Sociedade {"289 Alteração”) nos termos e de acordo com as cláusulas e estipulações contidas nos
itens abaixo, as quais, mutuamente, outorgam, pactuam e aceitam, obrigando-se a cumpri-las por si e por
seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando revogadas as cláusulas e disposições alteradas pelo
presente instrumento, que passam a vigorar conforme as disposições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

1.1. Os sócios cotistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade decidiram, por
unanimidade, deliberar sobre a cessão das suas cotas, nos termos previstos nos itens abaixo.

1.2. O sócio Arnaldo Bohaczuk declara ser titular de 168.000 (cento e sessenta e oito mil) cotas,

representativas do capital social da Sociedade, cujo valor nominal é de RS 1,00 (um real) cada, perfazendo,
portanto, sua participação no capital social da Sociedade o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta

e oito mil reais). Atesta, ainda, que tais cotas se encontram livres e desembaraçadas de todo e qualquer
ônus pessoal, fiscal ou real, judicial ou extrajudicial, a salvo de penhoras, arrestos, sequestros e ações
reipersecutórias em geral.

S
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1.3. Em decorrência da assinatura do Quota Purchase and Sale Agreement (Contrato de Cessão Onerosa de

Cotas), em 01 de novembro de 2022, por Arnoldo Bohaczuk, José Tarcísio Viero, pela Sociedade e pela
VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA, o sócio Arnoldo Bohaczuk retira-se da Sociedade cedendo e
transferindo, neste ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, as 168.000 (cento e sessenta e oito
mil) cotas de sua titularidade à Cessionária, bem como todos os direitos e deveres a elas inerentes.

1.4. O sócio José Tarcísio Viero declara ser titular de 232.000 (duzentas e trinta e duas mil) cotas,
representativas do capital social da Sociedade, cujo valor nominal é de RS 1,00 (um real) cada, perfazendo,

portanto, sua participação no capital social da Sociedade o valor total de R§ 232.000,00 (duzentos e trinta
e dois mil reais). Atesta, ainda, que tais cotas se encontram livres e desembaraçadas de todo e qualquer
ônus pessoal, fiscal ou real, judicial ou extrajudicial, a salvo de penhoras, arrestos, sequestros e ações

reipersecutórias em geral.

1.5. Em decorrência da assinatura de Quota Purchase and Sale Agreement (Contrato de Cessão Onerosa de

Cotas), em 01 de novembro de 2022, por José Tarcísio Viero, por Arnoldo Bohaczuk, pela Sociedade e pela
VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA, o sócio José Tarcísio Viero retira-se da Sociedade cedendo e
transferindo, neste ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, as 232.000 (duzentas e trinta e duas
mil) cotas de sua titularidade à Cessionária, bem como todos os direitos e deveres a elas inerentes.

1.6. Por força das cessões ora promovidas, a VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA. passou a deter as

cotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, e, portanto, será designada
doravante como “Sócia”.

1.7. Por conseguinte, em decorrência das cessões formalizadas acima, Arnoldo Bohaczuk e José Tarcísio
Viero conferem, neste ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, à Sociedade e à Cessionária

VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA, a mais ampla, plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação
quanto a seus direitos de cotista e seus haveres sociais, inclusive, mas sem limitações, lucros não

distribuídos ou não pagos, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou fora dele, da Sociedade ou da
Cessionária.

1.8. Em decorrência da deliberação do item 1.7., acima, a Sociedade ratifica, neste ato, a sua condição de
sociedade limitada unipessoal, na forma do art. 1.052, §lg, da Lei ng 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ELEIÇÃO DOS DIRETORES DA SOCIEDADE

2.1. Em razão das alterações promovidas pela Cláusula Primeira, acima, Arnoldo Bohaczuk e José Tarcísio

Viero renunciam a seus cargos de administradores da Sociedade, outorgando em favor da Sócia e da

Sociedade, a mais plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação dos seus direitos enquanto
administradores da Sociedade, inclusive pro labore, para nada mais reclamar, da Sociedade ou da Sócia, em
juízo ou fora dele, a tal título.

2.2. Ato contínuo, a Sócia resolve, neste ato, eleger, por prazo indeterminado, o Sr. Henrique Barreto/
brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG ng 67.906.308-8 (SSP/SP), inscrito
no CPF sob o ng 043.992.379-45, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo,
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na Rua Doutor Hélio Fidelis, ng 152, apto 26, Giardino, CEP: 05.351-035, como administrador da Sociedade
("Administrador"), que será empossado no seu cargo neste ato, mediante assinatura desta 289 Alteração.

2.3. A Sócia decidiu, ainda, fixar novos poderes e alçadas para o Administrador da Sociedade.

2.4. O Administrador ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a

administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peRa ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia poputar, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou propriedade, nos termos do art. 1.011, 919, do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1. Em decorrência das deliberações aprovadas nos itens imediatamente acima, a Sócia delibera pela
reforma e consolidação do Contrato Social da EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., o qual passará a vigorar com a
seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO TIPO LIMITADA UNIPESSOAL
EQUIP LANO SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, a parte adiante nomeada, qualificada e assinada (“Sócia"), a saber:

• VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ

sob o ng 37.259.144/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35236041931, com sede social no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Pais Lemes, ng 215, 149 andar, sala 1410, CP/RL016, Pinheiros, CEP: 02424-150, neste ato representada
pela sua administradora, Simone Aparecida Veiga de Lima, brasileira, divorciada, administradora, portadora
da carteira de identidade ng 25.743.590-6 (SSPP/SP), inscrita no CPF sob o ne 249.748.788-08, residente e
domiciliada no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo (“Sócia");

RESOLVE aprovar o Contrato Social da EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. ("Sociedade"), com a seguinte redação:

CAPÍTULO 1

Denominação e Sede

Cláusula 12 - A Sociedade opera sob a denominação de “EQUIPLANO SISTEMAS LTDA." e tem sede no
município de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Santo Campagnolo, ng 1200, Sala 202, Centro, CEP: 85.905-
030

Parágrafo 19: A Sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou encerrar filiais, mediante alteração dos seus
atos constitutivos .

Parágrafo 29: A Sociedade possui uma filial localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua

Ernesto Píazzetta, ng 194, loja 02, Condomínio Paraná, Bacacheri, CEP: 82.510-350, com o seguinte objet9

~)
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social: suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1/00);
tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE

63.11-9/00); atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE

70.20-4/00); e serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e;

serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00).

CAPÍTULO 11

Capital Social

Cláusula 22 – O capital social da Sociedade é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000
(quatrocentas mil) cotas com valor nominal de RS 1,00 (um real) cada, totalmente subscrit:as e integralizadas
em moeda corrente e nacional pela VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Parágrafo 19: A responsabilidade da Sócia pelas cotas da Sociedade é restrita ao valor do capital social.

CAPÍTULO III

Objeto Social e Duração

Cláusula 32 – O objeto social da Sociedade consiste nas seguintes atividades:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g>

h)
i)

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 62.03-1/00);
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE 62.02-3/00);
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CN AE 62.01-5/00);
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1/00);
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
(CNAE 63.11-9/OO);
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (CN AE 69.20-6/02);

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 70.20-
4/00)
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00).

Cláusula 4ê - A Sociedade iniciou suas atividades em 01/07/1974 e tem prazo de duração indeterminado
(art. 997, 11, C/02).

CAPÍTULO IV

Administração e Representação

Cláusula 52 – A Sociedade é administrada pelo Sr. Henrique Barreto, brasileiro, casado, administrador,
portador da Cédula de Identidade RG ng 67.906.308-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o ng 043.992.379-45,
residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Hélio Fidelisz ng

152, apto 26, Giardino, CEP: 05.351-035 ("Administrador").

)
/

Jb
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Parágrafo Único: O Administrador permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado, até que venha a
ser substituído ou destituído por deliberação da Sócia.

Cláusula 6ê - Observado o disposto nas Cláusulas 7 e 8 deste instrumento, o Administrador terá poderes
para administrar e gerir os negócios sociais e para representar. e obrigar a Sociedade para todos os fins. A
Sociedade estará vinculada e obrigada pela assinatura isolada do Administrador desde que cumpridos os
requisitos das Cláusulas 7 e 8 deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: O Administrador se compromete a respeitar todas as políticas da Sócia para assinatura
de contratos.

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá, ainda, ser representada por procuradores, confirme vier a ser
estabelecido nos respectivos instrumentos de mandatos e de acordo com a extensão dos poderes que neles
se contiverem.

Parágrafo Terceiro: Todas as procurações outorgadas pela Sociedade poderão ser assinadas isoladamente

pelo Administrador e terão prazo de validade de 1 (um) ano, exceto nos casos de procurações outorgadas
a advogados para representação da Sociedade em processos administrativos e/ou judiciais, as quais
poderão ser outorgadas com prazo de validade indeterminado, podendo ser substabelecidas apenas nos
casos e condições estabelecidas em cada uma delas.

Cláusula 7ê –A validade dos atos abaixo mencionados requer a aprovação prévia e expressa, por escrito, da
Sócia

a) constituição de qualquer sociedade ou de qualquer outra subsidiária, direta ou indireta, da

Sociedade;

(b) determinação ou modificação do exercício social da Sociedade ou de qualquer subsidiária;

(c) qualquer operação de fusão ou incorporação envolvendo a Sociedade, qualquer subsidiária ou

todos ou substancialmente todos os seus respectivos ativos;

(d)

(e)

(0

(g>

prática de quaisquer atos incompatíveis com este ato constitutivo, ou em violação aos seus termos,
ou de quaisquer outros atos societários da Sociedade;

liquidação ou dissolução da Sociedade ou propositura de qualquer ação relacionada à falência ou à

recuperação judicial ou extrajudicial da Sociedade;

realização de uma oferta pública de ações ou listagem de valores mobiliários da Sociedade;

qualquer decisão de prática ou desenvolvimento de qualquer negócio que não seja aquele descrito
na Cláusula 39 deste Contrato Social;

(h) aprovação do plano de negócios e orçamento anuais;
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(i) quaisquer mudanças a um plano de negócios ou orçamento aprovado, resultando em uma variação

de 10% (dez por cento) ou mais de qualquer item orçado ou 5% (cinco por cento) ou mais do
orçamento total;

(j)

(k)

quaisquer outras alterações ou desvios relevantes do plano de negócios;

a aquisição ou alienação direta ou indireta pela Sociedade de qualquer bem imóvel, participação em
bem imóvel ou qualquer parte relevante dele;

(1) a criação, assunção, garantia, refinanciamento, modificação, prorrogação ou pré-pagamento de, ou
qualquer decisão relevante relacionada a, qualquer endividamento ou obrigação de derivativos da

Sociedade ou a outorga de qualquer hipoteca, encargo, penhor, cessão ou outro direito de garantia
sobre quaisquer das quotas da Sociedade ou quaisquer ativos da Sociedade;

(m) celebração, renovação, alteração ou modificação de, renúncia ou execução de direitos com relação
a, aprovação ou consentimento segundo os termos de, ou rescisão de qualquer acordo, contrato ou
qualquer outro instrumento legal que vincule a Sociedade a uma única obrigação, ou a uma série de
obrigações combinadas, que exceda o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais);

(n) qualquer ação a ser proposta sem justificativa legal e que possa gerar uma expectativa razoável de
constituir um inadimplemento segundo os termos de um contrato relevante do qual a Sociedade seja

parte ou segundo o qual quaisquer ativos da Sociedade estejam vinculados ou afetados;

(0)

(P)

determinação do valor de quaisquer reservas e dos montantes que poderão ser delas retirados;

nomeação, destituição ou substituição dos auditores e/ou contadores da Sociedade;

(r)

(s)

nomeação, destituição ou substituição dos assessores jurídicos da Sociedade; e/ou

cessão de direitos relacionados à propriedade intelectual desenvolvida por e/ou de titularidade da

Sociedade, incluindo sem limitação os direitos sobre programas de computador e seus códigos-fonte.

Parágrafo Único: A aprovação prévia, expressa e por escrito exigida nesta Cláusula pode ser concedida pelo
Administrador por qualquer meio de comunicação inequívoco, inclusive por correspondência eletrônica “e-
mail" ou fac-símile.

Cláusula 8ê – São expressamente proibidos e serão ineficazes em relação à Sociedade quaisquer atos

praticados pelo Administrador ou por qualquer procurador ou por colaboradores da Sociedade que
envolvam obrigações relacionadas a operações e negócios estranhos ao objeto social da Sociedade, tais
como a prestação de fianças ou qualquer outra forma de garantia em nor8e de terceiros, exceto se tais atos
tiverem sido expressamente autorizados, por escrito, pela Sócia.
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CAPÍTULO V

Exercício social e Demonstrações Financeiras

Cláusula 9ê - O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, data com base na qual serão
elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade.

Cláusula 10 - Ao fim de cada exercício social, o Administrador deverá elaborar o balanço patrimonial, da

demonstração de resultado do exercício e as demais demonstrações financeiras e contábeis exigidas em

lei, de acordo com a legislação societária e as práticas de contabilidade adotadas no Brasil.

Parágrafo Primeiro: Os lucros e perdas apurados anualmente terão aplicação que Ihe for determinada pela
Sócia

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes e balanços intermediários,
deliberando a distribuição dos lucros então apurados.

CAPÍTULO VI

Transformação e Liquidação

Cláusula 11– A Sociedade poderá ser transformada, a qualquer tempo, por deliberação da Sócia.

Cláusula 12 – Em caso de dissolução da Sociedade, a Sócia indicará liquidante para apuração dos haveres.
Os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver,
será destinado à Sócia. Encerrada a liquidação a Sociedade será declarada extinta.

CAPÍTULO VII

Regência, Lei Aplicável e Foro

Cláusula 13 – Este instrumento será regido pelas disposições constantes da Lei ng 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada, aplicando subsidiariamente a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Cláusula 14 – Para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta instrumento, fica
desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, com exclusão de qualquer

outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento para os efeitos de direito.

Toledo/PR, 01 de novembro de 2022.

Restante da página deixado propositalmente em branco. Seguido por uma única página com assinatura
das Partes.
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Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada denominada Equiplano Sistemas LTDA., firmado em
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CEDENTES:

ARNOLDO BOHACZUK

JOSÉ TARCÍSIO VIERO

CESSIONÁRIA,

VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Simone Aparecida Veiga de Lima

ADMINISTRADOR ELEITO :

HENRiQUE BARRrro
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Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

1;8:fr.il

CPF/CNPJ

04399237945

Dele}+4ãTgq{+IÉ-#

Nome

HENRIQUE BARRETO

16232550072 JOSE TARCISIO VIERO

19317174949 ARNOLDO BOHACZUK

Q 24974878808 SIMONE APARECIDA VEIGA DE LIMA

66801800906 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2022 15:25 SOB N' 20227687140 e

BROTOCor,o, 227687r40 DE 08/ri/2022.
CÓDiGO DE VERiFiaçÀO: 12214940930. CNPJ DA SEDE: 76030717000148+
NiRn, 4r205r57452. coM ErErTOS DO REGiS:RO aM: oi/11/2022.
EQDIPLANO SISTEMAS LTDA

JW©©PA@ SEB ASIPIÃO MOTA

SECRETÁRIO-GERAL
www . emruesafacll epI . gov .br

A validade deste documento, se impresso/ fica sujeito à complovaçao de sua autenticidade no
info lnando seus respectivos códigos de verificação.
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Mwnicípio de Cruzeiro do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.230/000144

CERTIFICADO

Certificarnos para os devidos fins que a empresq.:,:.

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNÉJ:.
76.030.717/0.001-48, . , está . devidamedté=

'1

cadastrada nesta Préfeitura, e ápta a par€icipar de- \ \

Licitações Municipàià;.

Cruzeiro do Iguaçu,01 de deàembro de 2022.

WW . PR

h, 0
+ +8

Av. 13, de'Maio, 906 – Fone:(46)3572-8000 – é.5b8:odó i ao Igüaçu – Pàraná

loig$ãcu.pr.góv.bre-y4il:-licitacaouuniro.2021 @gm4i].com :httpi//www.
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Instrumento Particular de Alteraçgo e Consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada denominada Equiplano Sistemas LTDA., firmado em
01 de novembro de 2022.

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nomeadas e qualificadas, a saber:

e ARNOLDO BOHACZUK, brasileiro, maior, viúvo, contabilista, nascido em 26/07/1954, portador da

Carteira de Identidade R.G. sob n' 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017, e portador do CPF sob n'’.

193.171.749-49, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides
Teixeira, ng 72, apto 101, Centro Cívico, CEP: 80.530-110; e

© JOSÉ TARCÍSIO VIERO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens,
empresário, nascido em 24/01/1953, portador da Carteira de Identidade R.G. sob n' 3.458.406-0 II/PR,

expedida em 09/01/2017, e portador do CPF sob n'. 162.325.500-72, residente e domiciliado no município
de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carlos Garibaldi Biazetto, ng 251, Casa 07, Boa Vista, CEP: 82.560-
400;

únicos sócios cotistas da sociedade empresária sob forma de limitada denominada EQUIPLANO SISTEMAS

LTDA., inscrita no CNPJ sob 76.030.717/0001-48 e no NIRE (Junta Comercial do Estado do Paraná) ng

41205157452, com sede social e foro no município de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Santo Campagnolo,

ng 1200, Sala 202, Centro, CEP: 85.905-030 ("Sociedade");

e ainda, na qualidade de Cessionária,

e VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ

sob o ng 37.259.144/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São

Paulo sob o NIRE 35236041931, com sede social no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Pais Leme, ng 215, 149 andar, sala 1410, CP/RL016, Pinheiros, CEP: 05.424-150, neste ato representada pela
sua administradora, Simone Aparecida Veiga de Lima, brasileira, divorciada, administradora, portadora da

carteira de identidade ng 25.743.590-6 (SSPP/SP), inscrita no CPF sob o ng 249.748.788-08, residente e
domiciliada no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo (“Cessionária");

RESOLVEM por meio do presente instrumento, proceder com a 289 Alteração e Consolidação do Contrato
Social da Sociedade (“289 Alteração") nos termos e de acordo com as cláusulas e estipulações contidas nos

itens abaixo, as quais, mutuamente, outorgam, pactuam e aceitam, obrigando-se a cumpri-las por si e por
seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando revogadas as cláusulas e disposições alteradas pelo
presente instrumento, que passam a vigorar conforme as disposições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

1.1. Os sócios cotistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade decidiram, por
unanimidade, deliberar sobre a cessão das suas cotas, nos termos previstos nos itens abaixo.

1.2. O sócio Arnoldo Bohaczuk declara ser titular de 168.000 (cento e sessenta e oito mil) cotas,
representativas do capital social da Sociedade, cujo valor nominal é de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo,
portanto, sua participação no capital social da Sociedade o valor total de R§ 168.000,00 (cento e sessenta
e oito mil reais). Atesta, ainda, que tais cotas se encontram livres e desembaraçadas de todo e qualquer
ônus pessoal, fiscal ou real, judicial ou extrajudicial, a salvo de penhoras, arrestos, sequestros e ações
reipersecutórias em geral.

K S
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Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada denominada Equiplano Sistemas LTDA., firmado em
0:1 de novembro de 2022

1.3. Em decorrência da assinatura do Quota Purchase and Sale Agreement (Contrato de Cessão Onerosa de
Cotas), em 01 de novembro de 2022, por Arnoldo Bohaczuk, José Tarcísio Viero, pela Sociedade e pela

VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA, o sócio Arnoldo Bohaczuk retira-se da Sociedade cedendo e

transferindo, neste ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, as 168.000 (cento e sessenta e oito
mil) cotas de sua titularidade à Cessionária, bem como todos os direitos e deveres a elas inerentes.

1.4. O sócio José Tarcísio Viero declara ser titular de 232.000 (duzentas e trinta e duas mil) cotas,
representativas do capital social da Sociedade, cujo valor nominal é de RS 1,00 (um real) cada, perfazendo,
portanto, sua participação no capital social da Sociedade o valor total de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta
e dois mil reais). Atesta, ainda, que tais cotas se encontram livres e desembaraçadas de todo e qualquer
ônus pessoal, fiscal ou real, judicial ou extrajudicial, a salvo de penhoras, arrestos, sequestros e ações
reipersecutórias em geral.

1.5. Em decorrência da assinatura de Quota Purchase and Sale Agreement (Contrato de Cessão Onerosa de
Cotas), em 01 de novembro de 2022, por José Tarcísio Viero, por Arnoldo Bohaczuk, pela Sociedade e pela

VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA, o sócio José Tarcísio Viero retira-se da Sociedade cedendo e
transferindo, neste ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, as 232.000 (duzentas e trinta e duas
mil) cotas de sua titularidade à Cessioná ria, bem como todos os direitos e deveres a elas inerentes.

:1..6. Por força das cessões ora promovidas, a VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA. passou a deter as

cotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, e, portanto, será designada
doravante como “Sócia”.

1.7. Por conseguinte, em decorrência das cessões formalizadas acima, Arnoldo Bohaczuk e José Tarcísio

Viero conferem, neste ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, à Sociedade e à Cessionária
VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA, a mais ampla, plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação
quanto a seus direitos de cotista e seus haveres sociais, inclusive, mas sem limitações, lucros não
distribuídos ou não pagos, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou fora dele, da Sociedade ou da
Cessionária

1.8. Em decorrência da deliberação do item 1.7., acima, a Sociedade ratifica, neste ato, a sua condição de
sociedade limitada unipessoal, na forma do art. 1.052, §lg, da Lei ng 10.406/ de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ELEiÇÃo DOS DiRíroRES DA SOCiEDADE

2.1. Em razão das alterações promovidas pela Cláusula Primeira, acima, Arnoldo Bohaczuk e José Tarcísio
Viero renunciam a seus cargos de administradores da Sociedade, outorgando em favor da Sócia e da

Sociedade/ a mais plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação dos seus direitos enquanto
administradores da Sociedade, inclusive pro labore, para nada mais reclamar, da Sociedade ou da Sócia, em
juízo ou fora dele, a tal título.

2.2. Ato contínuo, a Sócia resolve, neste ato, eleger, por prazo indeterminado/ o Sr. Henrique Barreto/
brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de identidade RG ng 67.906.308-8 (ssP/sp)/ inscrito
no CPF sob o ng 043.992.379-45, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo/
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na Rua Doutor Hélio Fidelis, ng 152, apto 26, Giardino, CEP: 05.351-035, como administrador da Sociedade
(“Administrador”), que será empossado no seu cargo neste ato, mediante assinatura desta 28ê Alteração.

2.3. A Sócia decidiu, ainda, fixar novos poderes e alçadas para o Administrador da Sociedade.

2.4. O Administrador ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou propriedade, nos termos do art. 1.011, 619, do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA– DA APROVAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1. Em decorrência das deliberações aprovadas nos itens imediatamente acima, a Sócia delibera pela

reforma e consolidação do Contrato Social da EQUIPLANO SISTEMAS LTDA., o qual passará a vigorar com a
seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO TIPO LIMITADA UNIPESSOAL
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, a parte adiante nomeada, qualificada e assinada ("Sócia"), a saber:

B VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ

sob o ng 37.259.144/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São

Paulo sob o NIRE 35236041931, com sede social no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Pais Lemes, ng 215, 149 andar, sala 1410, CP/RL016, Pinheiros, CEP: 02424-150, neste ato representada
pela sua administradora, Simone Aparecida Veiga de Lima, brasileira, divorciada, administradora, portadora
da carteira de identidade ne 25.743.590-6 (SSPP/SP), inscrita no CPF sob o ng 249.748.788-08, residente e
domiciliada no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo ("Sócia”);

RESOLVE aprovar o Contrato Social da EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. (“Sociedade"), com a seguinte redação:

CAPÍTULO 1

Denominação e Sede

Cláusula lg - A Sociedade opera sob a denominação de “EQUIPLANO SISTEMAS LTDA." e tem sede no

município de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Santo Campagnolo, ng 1200, Sala 202, Centro, CEP: 85.905-
030

Parágrafo 19: A Sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou encerrar filiais, mediante alteração dos seus
atos constitutivos.

Parágrafo 29: A Sociedade possui uma filial localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua

Ernesto Piazzetta, ng 194, loja 02, Condomínio Paraná, Bacacheri, CEP: 82.510-350, com o seguinte objeto

P l
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social: suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1/00);
tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE

63.11-9/00); atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE

70.20-4/00); e serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e;
serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00).

CAPÍTULO II

Capital Social

Cláusula 2g –O capital social da Sociedade é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000
(quatrocentas mil) cotas com valor nominal de R§ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas

em moeda corrente e nacional pela VOLARIS Vl BRAZIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Parágrafo 19: A responsabilidade da Sócia pelas cotas da Sociedade é restrita ao valor do capital social.

CAPÍTULO III

Objeto Social e Duração

Cláusula 3ê – O objeto social da Sociedade consiste nas seguintes atividades:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g>

h)

i)

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 62.03-1/00);

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE 62.02-3/00);
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE 62.01-5/00);
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1/00);
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
(CN AE 63.11-9/OO);
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (CNAE 69.20-6/02);
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 70.20-

4/00)
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00).

Cláusula 4ê - A Sociedade iniciou suas atividades em 01/07/1974 e tem prazo de duração indeterminado
(art. 997, 11, C/02).

CAPÍTULO IV

Administração e Representação

Cláusula 5ê – A Sociedade é administrada pelo Sr. Henrique Barreto, brasileiro, casado, administrador,

portador da Cédula de Identidade RG ng 67.906.308-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o ng 043.992.379-45,
residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Hélio Fidelis, ng

152, apto 26, Giardino, CEP: 05.351-035 ("Administrador").

5
#'
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Parágrafo Único: O Administrador permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado, até que venha a
ser substituído ou destituído por deliberação da Sócia.

Cláusula 6a – Observado o disposto nas Cláusulas 7 e 8 deste instrumento, o Administrador terá poderes
para administrar e gerir os negócios sociais e para representar e obrigar a Sociedade para todos os fins. A
Sociedade estará vinculada e obrigada pela assinatura isolada do Administrador desde que cumpridos os
requisitos das Cláusulas 7 e 8 deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: O Administrador se compromete a respeitar todas as políticas da Sócia para assinatura
de contratos.

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá, ainda, ser representada por procuradores, confirme vier a ser
estabelecido nos respectivos instrumentos de mandatos e de acordo com a extensão dos poderes que neles
se contiverem.

Parágrafo Terceiro: Todas as procurações outorgadas pela Sociedade poderão ser assinadas isoladamente
pelo Administrador e terão prazo de validade de 1 (um) ano, exceto nos casos de procurações outorgadas
a advogados para representação da Sociedade em processos administrativos e/ou judiciais, as quais
poderão ser outorgadas com prazo de validade indeterminado, podendo ser substabelecidas apenas nos

casos e condições estabelecidas em cada uma delas.

Cláusula 7ê –A validade dos atos abaixo mencionados requer a aprovação prévia e expressa, por escrito, da
Sócia

a) constituição de qualquer sociedade ou de qualquer outra subsidiária, direta ou indireta, da
Sociedade;

(b) determinação ou modificação do exercício social da Sociedade ou de qualquer subsidiária;

(c) qualquer operação de fusão ou incorporação envolvendo a Sociedade, qualquer subsidiária ou
todos ou substancialmente todos os seus respectivos ativos;

(d)

(e)

(f)

<g)

prática de quaisquer atos incompatíveis com este ato constitutivo, ou em violação aos seus termos,
ou de quaisquer outros atos societários da Sociedade;

liquidação ou dissolução da Sociedade ou propositura de qualquer ação relacionada à falência ou à
recuperação judicial ou extrajudicial da Sociedade;

realização de uma oferta pública de ações ou listagem de valores mobiliários da Sociedade;

qualquer decisão de prática ou desenvolvimento de qualquer negócio que não seja aquele descrito
na Cláusula 39 deste Contrato Social;

(h) aprovação do plano de negócios e orçamento anuais;

/
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(i) quaisquer mudanças a um plano de negócios ou orçamento aprovado, resultando em uma variação
de 10% (dez por cento) ou mais de qualquer item orçado ou 5% (cinco por cento) ou mais do
orçamento total;

(j J

(k)

quaisquer outras alterações ou desvios relevantes do plano de negócios;

a aquisição ou alienação direta ou indireta pela Sociedade de qualquer bem imóvel, participação em
bem imóvel ou qualquer parte relevante dele;

(1) a criação, assunção, garantia, refinanciamento, modificação, prorrogação ou pré-pagamento de, ou
qualquer decisão relevante relacionada a, qualquer endividamento ou obrigação de derivativos da
Sociedade ou a outorga de qualquer hipoteca, encargo, penhor, cessão ou outro direito de garantia

sobre quaisquer das quotas da Sociedade ou quaisquer ativos da Sociedade;

(m) celebração, renovação, alteração ou modificação de, renúncia ou execução de direitos com relação
a, aprovação ou consentimento segundo os termos de, ou rescisão de qualquer acordo, contrato ou
qualquer outro instrumento legal que vincule a Sociedade a uma única obrigação, ou a uma série de

obrigações combinadas, que exceda o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais);

(n) qualquer ação a ser proposta sem justificativa legal e que possa gerar uma expectativa razoável de

constituir um inadimplemento segundo os termos de um contrato relevante do qual a Sociedade seja
parte ou segundo o qual quaisquer ativos da Sociedade estejam vinculados ou afetados;

(0) determinação do va]or de quaisquer reservas e dos montantes que poderão ser de]as retirados;

(P) nomeação, destituição ou substituição dos auditores e/ou contadores da Sociedade;

(r) nomeação, destituição ou substituição dos assessores jurídicos da Sociedade; e/ou

(s) cessão de direitos relacionados à propriedade intelectual desenvolvida por e/ou de titularidade da

Sociedade, incluindo sem limitação os direitos sobre programas de computador e seus códigos-fonte.

Parágrafo Único: A aprovação prévia, expressa e por escrito exigida nesta Cláusula pode ser concedida pelo
Administrador por qualquer meio de comunicação inequívoco, inclusive por correspondência eletrônica “ e-
mail” ou fac-símile.

Cláusula 89 - São expressamente proibidos e serão ineficazes em relação à Sociedade quaisquer atos
praticados pelo Administrador ou por qualquer procurador ou por colaboradores da Sociedade que
envolvam obrigações relacionadas a operações e negócios estranhos ao objeto social da Sociedade, tais

como a prestação de fianças ou qualquer outra forma de garantia em nome de terceiros, exceto se tais atos
tiverem sido expressamente autorizados, por escrito, pela Sócia.
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CAPÍTULO V

Exercício social e Demonstrações Financeiras

Cláusula 99 - O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, data com base na qual serão
elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade.

Cláusula 10 – Ao fim de cada exercício social, o Administrador deverá elaborar o balanço patrimonial, da

demonstração de resultado do exercício e as demais demonstrações financeiras e contábeis exigidas em
lei, de acordo com a legislação societária e as práticas de contabilidade adotadas no Brasil.

Parágrafo Primeiro: Os lucros e perdas apurados anualmente terão aplicação que Ihe for determinada pela
Sócia

Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes e balanços intermediários,
deliberando a distribuição dos lucros então apurados.

CAPÍTULO VI

Transformação e Liquidação

Cláusula 11- A Sociedade poderá ser transformada, a qualquer tempo, por deliberação da Sócia.

Cláusula 12 – Em caso de dissolução da Sociedade, a Sócia indicará liquidante para apuração dos haveres.

Os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver,
será destinado à Sócia. Encerrada a liquidação a Sociedade será declarada extinta.

CAPÍTULO VII

Regência, Lei Aplicável e Foro

Cláusula 13 – Este instrumento será regido pelas disposições constantes da Lei ng 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, conforme alterada, aplicando subsidiariamente a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Cláusula 14 – Para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta instrumento, fica
desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento para os efeitos de direito.

Toledo/PR, 01 de novembro de 2022.

Restante da página deixado propositalmente em branco. Seguido por uma única página com assinatura
das Partes.

\a
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CEDENTES:

ARNOLDO BOHACZUK

JOSÉ TARCÍSIO VIERO

CESSIONÁRIA,

VOLARIS Vl BRAZIL PARTICiPAÇÕES LTDA.

Simone Aparecida Veiga de Lima

ADMINISTRADOR ELEITOI

HENRiQUE BARRíro
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Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

CPF/CNPJ Nome

04399237945 HENRIQUE BARRETO

16232550072 JOSE TARCISIO VIERO

19317174949

24974878808

66801800906

ARNOLDO BOHACZUK

SIMONE APARECIDA VEIGA DE LIMA

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

CEREIFiCO o REGiSTRO EM 18/11/2022 15:25 SOB N' 20227687140.
PROTOCOLO: 227687140 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214940930. CNPJ DA SEDE: 76030717000148.
111Ra, 4r205157452. COM 8rziTos DO RnGiSTRO nM: or/11/2022.
EQUiPLANO sigUE)as LTDA

JW©EPAR SEBASTIÃO MOTA

$ECRETáRIO-GERB T.

www . enI>=esafacil . pr . gov . br

A validade deste documento, se impressor fica sujeito à comp lovação de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos códIgos de verIficação.
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MUNICIPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO no 992720
O Município de Toledo, conforme protocolo n'’ 37708/2020 de 23/09/2020 00:00:00 concede alvará de licença para

localização a:

Nome: EQUIPLANO SISTEM
®®i4kJ::CNPJ/CPF: @@

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

l6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.

16209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

163 1 1-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

16201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.9
:8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

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

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

16920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.

:Horário de funcionamento: Comercial

:Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00
:Emitido em 27/10/2022 09:45:12 válido atéW@2M0:00:00

'Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual.
s demais atividades não estão licenciadas pelo IV[unícipio, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

–3 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações
nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o
.contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente,

você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 27/10/2022 09:45:12.

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

CodIgo de autencidade 9ZTMJCA3X3ZJX28S39A
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

4ERO DE ir
76.030.717/000148

1 MATRIZ

NOME

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

DO MENTa (NOME DE FANTASIA)
EQUIPLANO SISTEMAS

E© CIPAL

'imento e IIcenciamento de programas de computador não-customizáveis

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

1 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
1 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
1 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

a 70.20-t-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
-=8 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

– : 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

O

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R SANTO CAMPAGNOLO SALA 202

VILA INDUSTRIAL
0MUb

TOLEDO

mÊ@onFã3Ric3
EQUIPLANO@EQUIPLANO.COM.BR (41) 3351-5000

bVEL (EFR)r•
+run

O

04/03/2001

DATA DAS ESPECIAL
+++++++Ü

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/11/2022 às 10:33:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
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@MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EQUIPLAN.O_SISTEMAS LTDA.
CNPJMil§/ÕOâã,@

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/1 0/2014.
Emitida às 09:57:25 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até,2Ç)/0312:CBTÃ
Código de b'o«Bíá da certidão: F8F4.3869.5EDE.F10B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
899;332

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NO 028285106-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: ©zmáõ;}iMüftfiü#:
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Válida até 23W@93- Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página l de 1

Emitido via fnt8met Pública (28/10/2022 40:04:22}
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MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS)

71 044/2022

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

IMPORTANTE:

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

VALiDADE:m:2'/2-022'Tv
b++»=iL_ CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFH277X2H9ZQH

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ

992720992720 Êéi®:õ%{+®õõ:{iãá' ISENTO

ENDEREÇO

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

ATIVIDADES

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

em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet,
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto

consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras,
lcongressos, exposições e festas, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Atividades de
lconsultoria e auditoria contábil e tributária

Observações :

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 22/1 1/2022.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br
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080234

Voltar Imprimir

CAl>(A ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11WC9W/6 F08@
RaZãO SOCIaI:EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

Endereço: R SANTO CAMPAGNOLO 1200 SALA 202 / VILA INDUSTRIAL / TOLEDO /
PR / 85905-030

1

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe 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 Servico - 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.

1

Validade:24/11/2022 aWI-X21ZqZ::.

Certificação Número: 2022112401305834602328

Informação obtida em 24/11/2022 08:13:38

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
CNPJ, %©om7awJÜ@ãP4Té2
Certidão nc’ : 31355772/2022
Expedição : 21/09/2022 , às 08 : 57 : 03

Validade: 8,C')_F/’Ç).-9Z2:C)i2’3 – 180 (cento e oitenta)
de sua expedição .

(MATRIZ E FILIAIS)

dias , contados da data

Certif Ica–se que EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n' 76.030.7r7/000r-48, NÃO CONSTÀ ,o„,o
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certidão emltida com base nos arts . 642–A e 883–A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e
13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da C(;JT, de 21 de janeIro de 2022 .
Os dados constantes desta CertIdão são de responsabilidade dos
TrIbunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais .

A aceitação desta certIdão condicIona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /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 jurídlcas
inadImplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrIgações
estabelecidas em sentença condenatória transit:ada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdencIários , a honorários , a custas , a
emolument:os ou a recolhimentIOS determinados em leI; ou decorrentes
de execução de acordos f Irrnados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou ciemais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

Dúvidas e sugestões : cndtetst . jus .br
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CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO

Rua Almirante Barroso, n' 3202 - Centro
TOLEDO/PR - 85905-010

TITULAR
CLENAR T. V. FORMIGHIERI

Certidão Negativa

Clenar T. V. Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Par-
tidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na

forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que
revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Con-
cordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, veri-
fiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

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

b
ai

TOLEDO/PR, W.êMgãBW©2);15:19:33

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

$FEEzN}2ETEREZINHA $3E§Ai;E:!;INi8F
FORMIGHIERI:66298 FORMIGHIERl:66298296972

296972 3a3fo?2022'11'11 lo:4936

Página ao01/000r
EMDLUMENTOS DESTA CERTiDÃO: R$ 55,48 + 2,17 por fls. adicional



080237
PREFEiTURA MUNICIPAL
MMN8CÍPH© DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/000140

ATESTADO DE CAPÀCEDADE TÉCNICA

Ateslamos a pedido da parte interessada, para os devidos fins, que a empresa
E:quiplano Sisternas Ltda, inscrita no CNPJ sob n'’ 76.030.717/0001-48, com sede à Rua
Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estadó do Paranâ mantém contrato com
esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos
módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestaçao de Contas,
Patrimônio; Crçamento, PPA, LDO e LOA, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle
de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno,
Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da Transparência, Tributaç80 e Dívida Ativa,
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Suporte técnico especializado, Suporte Técnico
Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como
Conversgo e Implantação de todos os seus sistemas.
Detém qualificação técnica para prestação de serviços continuados de computaçgo em
nuvem, na nodalidade in8aestrutura de hardware e software com serviço (IAAS),
hospedagem, armazenamento, processamento, comunicação de dados, segurança, gestão e
monitoramento de inâ:aestrutura eIn nuvem.

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

A:estamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum
óbice ou reclamação quanto ao âmcionamento ou suporte técnico e está em conformidade
com a legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

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

Prefeitura de Realeza, PR. 29 de maio de 2020

TERRA
eu.TEyjfqAÇÃo

661.

ap re
E

CONTADOR
CPF: 041.389.779-61

$

IMW@8N
ig

'T=-"”\
Q Fone/fax:

„„ Rua Barão do Rio 3ranco, 3507 - Centro Cívico
RD Cep;85.7r04üü Caixa PosUl: 21- Realeza/PR

m Site: www.realeza.pngov.br© E-mail É;;in;te8fe;ig;;E É;:gov.br



080258
MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná
Secretaria da Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para fins de instruir processo de
licitação, promovido por órgão público, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS
LTDA, inscrita no CNPJ sob n'’ 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Ernesto Piazzetta,
202 na Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura
Municipal de licenciamento dos sistemas de gestão pública, através dos Módulos de
Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio,
Orçamento, PPA, LDO e LOA, Almoxarifado, Licitações e Compras, Recursos
Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Gestão de Isenção de IPTU,
DESIF, Tramitação de Processos e Protocolo, Tributação Municipal, Alvará e Habib
se, Cadastro de Loteamentos, Business Inteligenge, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços,
Portal da Transparência, Instituições Financeiras, Administração da Ação Fiscal,
Integração com Redesim, Protesto Eletrônico, Portal do Contribuinte, Integração com
Simples Nacional, Domicilio Eletrônico do Contribuinte, Atendimento e Serviço ao
Cidadão Via Web, conversão, implantação e treinamento dos sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum
óbice ou reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade
com a legislação do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

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

Toledo, 14 de maio de 2020.

VANZZO
retário da Administração
CPF: 408.865.909-06

R
AUTENTIC

CEP 8590tH>lO - Fone/F;xl (45) :;2sbi946 -émaII: bbetíoLtords@gnaaBcou

VaIIdo ;338 88lo

SnTnnlbaaça
Kt; 11ra de
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©quiplam©

À COMUSSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICEPAL DE CRUZEIRO DO
IGUA(,’U - PR

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa: Equiplano Sistemas Ltda.

CNPJ n'’: 76.030.717/0001-48

Endereço: Rua santo Campagnolo 1200, Sala 202, Toledo, Paraná

Fone: 41-3351-5000 E-mail: comercial@equiplano.com.br

( ) Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do
objeto do Edital de Licitação no 06/2022, e tomei conhecimento da Sistemática de Trabalho, Infra
Estrutura de Rede. Servidor de Dados e Terminais de Usuário e conhecimento de toda

documentação pertinente e modelos de relatórios obrigatórios, compatibilidades das
funcionalidades descritas no Termo de Referência Anexo 1, coletei informações de todos os dados
e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

(X) Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

CPF: 857.230.619. 7$.838.717/0881,48
EQUiPE,AND SiSTER:AS LTDA,
R. Santo CampWjLoLo,:gX\'nSl2laA2gã' lqb IndustrIal' eEP 85.905-830

TOLEDO-PR

RG: 5.406.041-6
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©quiplam©

;DheÊARAÇÃ©DB-PRÔDBTôIRA

PROPONENTE: EQUEPLANO SISTEMAS LTDA
ENDERE(,'O: RUA SANTO CAA4PAGNOLO, 1200, SALA 202, TOLEDO / PR
CNPJ: 76.030.717/0001-48

FONE/FAX:(41) 3351-5000

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

Tomada de Preços n'’ 06/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu- PR,

que:

A empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA é a própria desenvolvedora e produtora dos

sistemas propostos no edital acima citado.

Por ser a expressão da verdade, ürmamos a presente.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

dom
Gerente dI ÓJios
CPF: 857 tK19-68

RG: 5.406.041-6

E 93:1 1 88%%#1?3n{{gfà%li%g;1
TOLEDO..PR
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equipl©no

À CONUSSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICEPAL DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU - PR

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE COMPATEBELEDADE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.'
006/2022 - TÉCNICA E PREÇO

A Empresa Equiplano Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ n'’ 76.030.717.0001-48, por seu

representante legal abaixo assinado, portador da Carteira de Identidade n'’ 5.406.041-6 e do CPF
n'’ 857.230.619-68, DECLARA sob as penas da lei, para os devidos fins, que assume inteira
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que foram apresentados e pela
compatibilidade dos programas propostos com os requisitos técnicos exigidos no Termo de
Referência - Anexo I.

Por ser expressão da verdade, firmamos.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

João Luiz de É-j=1

Gerente dl e los
CPF: 857 .68

RG: 5.406.041-6

BH
é:@éli;
f)dIF1

x_..l
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ANEXO V

À COMÜSSÃO DE LiCiTAÇÃo DO MUNicípiO DE CRUZETRO DO iGUAÇU - PR

DECLARAÇÃo DE iDONEEDADE EAUSÊNCiA DE FATO ]MPEDiTrvo PARA
LICITAR COM O PODER PÚBLICO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.' 06/2022 - TÉCNICA E PREÇO

O signatário da presente, em nome da empresa Equiplano Sistemas Ltda, declara,
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas na Tomada de Preços n'’ 06/2022, em
consideração e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão
que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham
atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a obra e/ou
os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total
concordância com a decisgo que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto da presente
licitação.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificaçgo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art.
32, parágrafo 2c) e art. 97 da Lei n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Toledo 22 de dezembro de 2022

mo iz tie lo Junior
Gerente dI íegécios

'1-6RG: 5.40'
CPF: 857.230.619-68

76.638B73 7/0861’48
gQii§i?LANG §!§TENgÁS LTDA,
R. Santo Camp3LoLo, 1200 '_Sata_202 ' Vila Industrial

?õ(Êãõrpg
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À COMHSSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICEPAL DE CRUZEIRO DO
IGUAÇ'U – PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.' 006/2022 - TÉCNICA E PREÇO

DECLARAÇÃO DE REGULAREDADE NO MDqISTÉRIO DO TRABALHO EM
ATENDEMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7', U{CISO XXXlll, DA

CONSTITUIÇ'ÃO FEDERA Tl

A Equiplano sistemas Ltda, inscrita no CNPJ/MF n'’ 76.030.717/0001-48, por intermédio de seu

representante legal, o Sr. João Luiz de Macedo Junior, portador do documento de identidade RG
n'’ 5.406.041-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF n'’ 857.230.619-68, DECLARA, sob as penas da

lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n'> 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

al
oão Luiz de Máedo Juniot

Gerente d. :1;#;1;CPF: 857.j
RG: 5.406.041-6

5
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equipl©no

À COAaSSÃO DE LiCiTAÇÃO DA PREFEiTURA MUNiCiPAL DE CRUZEiRO DO
IGtJAÇ'U - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABnLEDADE LEGAL E DADOS SOBRE A EMPRESA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.' 006/2022 - TÉCNICA E PREÇO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório número 006/2022, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS n'’ 006/2022,
instaurado por este Município, que o responsável legal do proponente é o Sr. João Luiz de Macedo
Junior, Portador do RG n'’ 5.406.041-6 e CPF n'’ 857.230.619-68.

Declaramos ainda outros dados da empresa:

NOME DA FANTASIA: Equiplano sistemas

RAMO DE ATIVIDADE: Desenvolvimento e Licenciamento de programas de computador não-
custornizáveis.

Por ser expressão da verdade, fírmamos a presente.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

:emé)ã–o Lui;fe
Gerente d{Neg®ios

19-68CPF: 857.à
RG: 5.406.041-6
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICEPAL DE CRUZEIRO DO
IGUAÇ'U – PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.' 006/2022 - TÉCNICA E PREÇO

DECLARAÇÃO DE RECEBEMENro DE DOCUMENTOS E HWORMAÇÕES

PROPONENTE: Equiplano Sistemas Ltda.

ENDEREÇO: Rua Santo Campagnolo 1200, Sala 202, Toledo, Panará.

CNPJ: 76.030.717/0001-48 FONE/FAX: (41-3351-5000)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob
a modalidade de TOMADA DE PREÇOS n'> 006/2022, instaurado pelo MUNICÍPIO DE
CRUZEIRO DO IGUAÇU –PR, de que essa empresa recebeu e/ou obteve acesso a todos os
documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da presente licitaç80.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

G
João Luiz de

Gerente d
CPF: 857

6Riliii
Negócios
eÍ19-6

RG: 5.406.041-6
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICEPAL DE CRUZEERO DO
IGUAÇ'U – PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.' 006/2022 - TÉCNICA E PREÇO

TERMO DE RENÚNCIA

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do
Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa Equiplano
sistemas Ltda., CNPJ: 76.030.717/0001-48, abaixo assinada participante da licitação número
06/2022, na modalidade Tomada de Preço, “RENUNCIA”, como renunciado não tem ao direito
de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua inabilitação ou habilitação de outros
proponentes quanto à documentação, e concordando, em consequência, com o curso do
procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes seguintes dos proponentes
habilitados. O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências

da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 22 de dezembro de 2022

o MmFá
Gerente de Negócios

a61 9-68CPF: 85

RG: 5.406.041-6

7§.838.717/GQ©1 -48
EaUIPLANO §i§TEib'!ÀS LTDA.
R, Santo Camp8gnolo1 120D n Sala 202 ' Vila IndustrIa!

' CEP 85.905-030
TOLEDO-PR
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TOMADA DE PREÇO NO. 006."2322
ENVELOPE 02: PROPOSTA T=CNICA
DATA DE ABERTURA: 22.-T2.'2C22 – 08:30 Horas

NOME DA EMPRESA: :GL;1 PLANO SiSTEMAS LTDA.
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Toledo, 22 de dezembro de 2022.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO DO IGUAÇU- PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 06/2022 - TÉCNICA E PREÇO

DETALHAMENTO TÉCNICO

.8 R

Cadastro de produtos com informações relevantes tais como: descrição, classiâcação, derivação, código GTIN, unidade de compra,
unidade de distribuição, Código de Barras,informações referentes a estoque mínimo e máximo e percentual de segurança, compartilhados
com a Licitação;

–qdastrar um material, o usuário deverá ter a possibilidade de anexar documentos,imagens, planilhas e relacioná-las a este material,
==eítura por código de barras;
Possuir cadastros de Unidades, bem como seu relacionamento com as unidades disponibilizadas pelo leiaute do TCE-PR (Tribunal de
Contas do Estado do Paraná),compartilhados com a Licitação;
Possuir rotina para geraç80 de üacionamento de itens já existentes no estoque com relaçãoa unidade de compra e unidade de distribuição
(Exemplo: comprado em caixa e distribuído em Unidade);
Possuir cadastro de classificação do produto (grupo, subgrupo e classe), compartilhadoscom a Licitação;
Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo: entrada, saída, transferência e devolução realizando a atualização do
estoque de acordo com cadamovimentação realizada;
A transferência de itens entre almoxarifado/depósitos deverá identificar os itens e seusrespectivos quantitativos que estão em transito,
identificando-os em almoxarifado de trânsito ou virtual, o qual ngc deverá disponibilizar para movimentação o saldo do material envolvido
na transferência até o seu recebimento no almoxarifado de destino,responsável pela entrega, responsável pelo recebimento;
Deverá ser possível realizar reserva de entradas de produtos, que serão de uso exclusivo dedeterminadas secretarias/departamentos;
Permitir controle e gerenciamento de lotes dos produtos e datas de Validade, o sistema deverá também realizar avisos sistemáticos com
relação aos itens que estão próximos aovencimento;
Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado anulando as quantidades que não possui estoque e
sugerindo as quantidades disponíveisem estoque;
Possibilitar integração com o sistema de compra para realizaçgo de entrada de materiais,através das ordens de compra;
Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, pararealização de entrada,através da liquidação após o lançamento da Nota fiscal;
Possibiliiar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada,através da Entrada quantitativa antes da liquidação;
=3iHtar integração com o sistema de compra para realização de saídas de materíaisatravés dos estornos de requisição de compra;
_=>ilitar inngraçao com o sistema de compra para realização de saídas de materiaisatravés dos estornos de ordens de compra;
Possibilitar inngraçao com o sistema de contabilidade, para realização de saída, atravésdos estornos da liquidaç8o;
Permitir realizar requisições/pedidos de materiais a partir de estoques consultáveis, aoresponsável do almoxarifado;
Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, permitindoatendimento parcial de requisições;
Possuir rotina para visualização das requisições em aberto;
Permitir gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversosalmoxarifados;
Possibili:ar restrição de acesso dos usuários aos Centros de Custos;
Possibili:ar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com ospuâmetros de ponto de pedido e consumo médio;
Utilizar centros de custo (secretarias/departamentos) na distribuição de produtos, atravésdas requisições/pedidos de materiais e/ou saídas
de materiais para controle do consumo;
Gerenciar a distribuição dos produtos com rotina que possibilite a separação dosprodutos para envio aos soHcitantes;
Possuir rotina de inventário, que realize bloqueios das movimentações enquanto oinventário estiver sendo realizado;
Possuir gerenciamento de produtos por localização e o endereço onde o material estáestocado, possibilitando que a localizações sejam
definidos pela entidade. Disponibilizando consultas das localizações dos produtos, contendo endereço de armazenagem e vencimento dos

Possibilitar bloqueio de endereços;

Possibilitar o consultar o status das movimentações de entrada/saída geradas, quandoutiHzado coletor de dados;

itens;
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Permitir a geração de guia cega para corferência dos materiais solicitados;
Possibilitar a emissgo de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, notafiscal e setor.
Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoque mostrando osmovimentos de entradas, saídas e saldo atual por
período.
Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleÇaopor: almoxarifado/depósito; período; materiais
vencidos; materiais a vencer.
Permitir cálculo automático do preço médio dos materiais;
Possibilitar emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando asmovimentações por material e período com saldo anterior
ao período (analítico);
Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos deentradas, saídas e saldo atual por período;
Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais;
Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da localizaçãodos materiais no estoque;
Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material;
Possuir gráficos por produto de: Custo médio, entrada/saída (mensal);
edbilitar consultas de Estoque e consumo;

C>rio de Consumo Médio dos Materiais e de Curva ABC, permitindo a a emissãopor determinado período e classificação de material;
IInguagem em que foi desenvolvido: em Java e Angular

Este módulo deve permitir o cadastro de alvará, onde será possível informar o número do alvará, o ano de emissão, o requerente, o tipo
de alvará (urbano, área livre, rural), as datas de requisiç80, expedição, cancelamento e validade, o tipo de projeto, a data fim daobra, o
número protocolo, a localização, a guia da receita, o responsável pela obra, o nome da obra, o tipo de obra, o tipo metragem, os dados
do construtor, eventuais observações, o nome do engenheiro/arquiteto, CREA/CAU, ART/RRT. Deve ainda possibilitar a renovação de

alvará emitido;
Permitir à administração municipal exportar as informações para INSS (SISOBRANET)sem a necessidade de redigitação de informações;
Integrar com cadastro imobiliário do Módulo Sistema Tributário no momento da emissãodo Alvará de construç80 para que importe
automaticamente as informações necessárias para o preenchimento como: Indicaçao Fiscal, Proprietário, CNPJ/CPF, Endereço, Esquinas,
Loteamento, Controle, Quadra e Lote, possibilitando a edição dos campos: número processo, número guia, renovação alvará, observação,

Deve possui cadastro de habite-se onde será possível permitir informar o número do habite-se, ano, número do alvará, ano, área liberada,
data de solicitação, data expedição,lei, data vistoria, observação, protocolo, guia da receita;
Deve disponibilizar cadastro de profissionais, podendo informar o número do registro, otipo de conselho que emitiu o registro e a data de

validade do mesmo;
l>in»dastro do alvn& o módulo deve disponibilizar integração com demonstrativos decálculo do IPTU do imóvel urbano correspondente;
AWadastrar o alvará de construção, o sistema deve permitir consultar as observaçõescadastrais que existam para o respectivo imóvel;
Deve realizar a emissão de alvará e de habite-se, podendo atrelar mais de um habiB-se auma respectiva obra, mantendo o histórico dos

Tela de cadastro de alvará integrada com Sistema de Tramitação de Protocolos, paravinculação do processo de origem;
Permitir emitir documentos relacionados a regularização dos loteamentos, mantendo umhistórico dos mesmos
Emissão de alvarás de construção com cadastro de profissionais, alvarás de obras paraimóveis urbanos e rurais e habite-se com atualização
simultânea no cadastro imobiliário;
Permitir à administração municipal configurar os tipos de obras de utilização para cadastro e impressão do alvará e suas correlações ao

tipo de obra utilizada para o INSS;
Cadastro dos alvarás/obras controlando se o alvará é do tipo normal, regularização ouparcial;
Possibilitar a personalização de modelos de documentos para emissão de alvarás rural,urbano e área livre com layouts confíguáveis pela
própria administração municipal, permitindo inserção de imagens e configuração de texto com campos de mesclarem dos dados
informados em tela;
Deve permitir a personalização e emissgo de documento próprio para alvará de obras ehabite-se;
Integração com Sistema de Tramitação de Protocolos, para vinculação do processo deorigem;
Emissao de relatórios de documentos expedidos, podendo filtrar por tipo de imóvel, porperíodo de expedição, por validade, por tipo de

CAU/CREA;

mesmos;
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documento e por agrupamento de responsável da obra, bairro ou loteamento;
Geração de informações para o sistema do INSS, sem a necessidade de redigitação,permitindo selecionar o tipo de movimento se é com
obras ou sem obras, bem como acompetência desejada;
Permitir correlação entre tabela de características de edificação do módulo Tributário eDívida Ativa com nomenclatura própria da
Secretaria de Planejamento e Urbanismo, de tal forma que viabilize a integração de dados entre os módulos;
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java

apm an {iiiai:8 Ea?:f;

Deve permitir o cadastro de loteamentos informando os campos número do loteamento, dados do requerente, nome do loteamento, número
do protocolo, número da inscrição do imóvel, denominação do imóvel, lote, quadra, matrícula, área total, logradouro e número,
complemento, cep, bairro, zoneamento, proprietários, cota participação, engenheiro/arquiteto responsável, número CREA/CAU, número
de quadras, número de lotes, área total dos lotes, área de uso institucional, área de ruas, largura do passeio público, largura das vias, tipo
de luminárias, espécie de árvores plantadas, número de rotatória, número de nascentes, número de travessias elevadas, possui área de
mato, possuiárea encharcadas, possui via paisagística, área de fundo de vale, áreas de servidão da Copel, áreas de servidão da Sanepar,

de reserva legal, áreas de margens de rodovias;
. permitir personalizar, emitir e gravar documentos como anuências prévias, alvará deparcelamento de solo, certificado de conclusão

de obra entre outros. Para personalizar estes documentos serão necessárias todas as informações contidas nos cadastros de loteamentos,
imóveis, protocolo e contribuintes;
Deve gerar relatórios diversos como número de loteamentos, por data de expediçgo, pordata de conclusão de obra, por proprietários.
Também possibilitar consultas em telas.
Linguagem em que foi desenvolvido: em Java

#@1 :0

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

Deve estar contido na mesma table-space todas as informações das entidades controladas eem todos os exercícios, sem a necessidade de

mudar de base ou deslogar do sistema para consultar exercícios diversos;
Possuir padronização do uso de teclas de função, em todo o sistema, de forma a facilitar oseu aprendizado e operação;
Permitir pesquisa rápida dos menus e elaborar menus personalizados, vinculado aooperador, com a possibilidade de gerenciamento dos

Possibilitar o controle de limitação de acesso a Órgãos, impedindo assim quedeterminados usuários tenham acesso às informações destes;

do nível para que sejam liberada, conforme parametrização;
Possibilitar o início da execução do exercício em fases, mesmo que o anterior não estejaencenado;
Permitir implantação dos saldos de exercícios anteriores separados por processos;
Todas as entidades devem estar na mesma base, permitindo a emissgo de relatóriosconsolidados;

=eitir vincular o usuário como admnistrador de módulos específicos, permitindo quealgumas ações da aplicaÇao solicitem senha de

mesinos;

Conter log simples em telas de operação, constando a data, hora e operador quecadastrou e data, hora e operador que atualizou o registro

IB1):0

Tabelas Cadastrais;
Módulo Obras Públicas

Módulo Planejamento e Orçamento;
Módulo Contábil;
Módulo Tesouraria;

Módulo Licitações;
Módulo Contratos;

?#rT 3.: b :?
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Módulo Patrimônio

Módulo Controle Intelno;
Módulo Tributário

A exportação de arquivos do leiaute do SIM-AM deverá estar separada em módulos e periodicidade previstos neste arquivo, facilitando
o controle dos arquivos a serem gerados;
Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais sistemas, atendendo osrequisitos previstos no leiaute do SIM-AM.;
Cadastro de responsável por Módulo do SIM-AM com data inicial e baixa;
Cadastro de órgão oficial de publicação com data inicial e baixa
Cadastro de fonte de recursos com os seguintes requisitos
Fonte padrão
Permitir cadastrar o Crono; la de Desembolso mês a mês informando o ondente a cada mêslrcentualcol

ré M
tiãlâ mIl@

)ação de Recurso;

Mobramento;
Detalhamento;

Nome da fonte de recurso;
Permitir informar quais fontes de recurso possa ser movimentada com retençgo;
Permitir informar a data inicial da nova fonte de recurso cadastrada;

Deverá proibir o cadastro de uma fonte de recurso onde a combinação (Fonte padrão,Origem, Aplicação de Recurso, Desdobramento e

Detalhamento) não esteja prevista nascombinações possíveis determinadas pelos SIM-AM;
Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas, atendendo todos osrequisitos previstos no leiaute do SIM-AM;
Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao orçamento e balançoanual na periodicidade desejada – mensal, anual ou
entre meses quaisquer, nos casos emque o relatório torne esta opçgo possível, indicando o primeiro e último.
Todos os relatórios devem ter a opção de ser emitidos consolidados com as entidades deum mesmo banco de dados;
Permitir o cadastro das notas expHcativas;
Cadastro das audiências públicas, onde é possível anexar documentos em diversos formatos e disponibilizar no portal da transparência de
modo automático, concomitante auravação do mesmo;
Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e PPA;
Cadastro de programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o uso de vários indicadores por programa, onde são informados
separadamente – em campos distintos – onome do indicador e sua unidade de medida, o valor de medida atual, a meta a ser alcançada e
a medição real;

Orjgem;

Caqstro de ações com objetivos, aplicação de recursos anuais, produto e unidade demedida com seu valor atual, e acompanhamento
da meta física alcançada e valorrealizado;

mastro de Programas, Indicadores e Ação deverá ter o controle de inclusão e demaistipos de movimento previsto no leiaute do SIM-
AM, gerando o Movimento automaticamente e atender as regras de controle previsto neste leiaute. Deverá manter na base o registro de

todos os movimentos e não somente o último;
Vinculaçgo das ações com os respectivos programas, conforme especificação no leíautedo SIM-AM;
Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua vinculaçgo com os Programas eAções, bem como identificação com exigência
legalD

O cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por escopo (PPA, LDO, ECA, PMS) com numeração distinta, e ter a possibilidade
de vinculação dos mesmos entre os escopos, e a identificação dos não conelacionados conforme as regras previstas no leiautedo SIM-
AM;
IdentifIcar os programas e ações cadastrados no escopo PPA, que tenham aplicaçgo naLDO e fazer a vinculação automática entre estes

Cadastro da avaliação, evolução, metas e riscos da Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO para emissão dos demonstrativos exigidos;
Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei 101 - art. 12);
Cadastro da Lei Orçamentária Anual (LOA) com a previsgo das receitas e estimativa dadespesa;
Cadastro do Cronograma de Desembolso e da Projamação Financeira da Receitaconteúdo a seguintes recursos:
ConfIguração do cronograma mensal de desembolso por percentual na fonte de recurso,ou por percentual/valor na previsão iniçial da

escopos
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Configuração da programação financeira mensal por percentual ou valor com opção derateio automatizado do percentual em 12 meses;
Cópia automática dos percentuais aplicados no exercício anterior;
Cálculo automatizado da programação financeira de todas as receitas com base nopercentual aplicado;
Emitir o relatório consolidado do cronograma por cotas da despesa por período mensal,bimestral, trimestral e semestral, com ordenação
por fonte de recurso, natureza de despesae por conta de despesa, demonstrando a despesa prevista, atualizada e realizada;
Emitir o relatório consolidado da proDramação financeira da receita, por período mensale bimestral, com ordenação por fonte de recurso,
conta de receita, categoria econômica e com resumo geral, demonstrando a receita prevista, atualizada e realizada;
Possuir a Projeção da receita orçamentária em atendimento ao artigo 12 de LRF onde afuncionalidade permite:
Configurar o método de cálculo desejado para cada conta de receita: por mínimosquacirados ou índice;
Parametrizaçgo livre dos exercícios a serem considerados na projeção;
Carregamento automático das receitas e exercícios considerados na projeção;
Projeção automatizada das receitas para os próximos exercícios, aplicando os métodosconfigurados;
Exportação dos dados para Excel;
O;1c\go de backup e restauração dos dados;

iüar o valor previsto de transferência financeira de ingresso e egresso, vinculandoa entidade e configuração contábil;
Processo de validação de proposta orçamentária, habilitando para execuçao somentedepois de liberado processo;
Controle orçamentâdo da despesa através de liberaçgo mensal, onde pode ser configurado grupos de liberação por órgão, unidade, função,
subfunção, programa,projeto/atividade, fonte de recurso e natureza de despesa, sendo possível informar percentual de liberação para cada

despesa;

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

A apuração da licitação;
Homologação da licitação;
Estabelecimento do contrato:
Requisição de compra;
Requisição de empenho;

Empenho;
LiquidaÇao;
Previsão de pagamento;
Pagamento:

Os documentos emitidos pelo sistema, como Empenho, Liquidação e Ordem dePagamento, devem permitir a impressão de assinatura
se >ada do responsável;
CXãguração de assinaturas por formulário (Nota de Empenho, Nota de Liquidação,Nota de Pagamento, etc);
Parametrização de assüraturas por unidade orçamentária, nas notas de empenho,liquidaçao, pagamentos e seus respectivos estornos;
Parametrizaçao de Ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para vinculaçãoautomática na geração do empenho! permitindo
alteração quando necessário;
Editor de documentos que pennite criar documentos com texto padrão, mesclando asinformações que corresponde ao processo através de

Cadastro único de fornecedores, inteorado com cadastro único de pessoas, compartilhado com contabilidade3 licitação e compras 9

Cadastro de ocorrências por fornecedores com controle de restrição;
Atender o plano de contas e os relatórios previstos na PORTARIA MPS bF 509, DE 12DE DEZEMBRO DE 2013 no âmbito do RPPS;
ContabiHzação automatizada dos lançamentos contábeis de abertura e encerramento doexercício;
Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line";
Geração dos lulçanento s contábeis e emissão do balancete contábil e razão para oplano de contas único instituído pelo TCE - PR bem
como pelas Instruções Técnicas,conforme eventos definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
O Balancete contábil deve permitir ser gerado de forma consolidada;

Tags;

Tributaçgo, protocolo, patrimônio eâotas;
Controle de vencimento dos documentos/certidões dos fornecedores;

D
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Contabilização automatizada dos atos potenciais passivos através da configuraçãocontábil nos contratos;
Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos pelo fim de vigência de formaautomática;
Cadastro e contabilização do contrato de rateio de participação em consócios;
Permitir o cadastro do Cronograma de Desembolso;
Permitir o controle de prestaÇao de contas conforme pagamentos realizados aosConsórcios;
Consultar na tela de cadastro as contabilizações ocorridas de caráter PatrImonial e deControle;
Cadastrar e gerar os lançamentos contábeis de forma automática das provisõesmatemáticas do R?PS;
Lançamento automatizado da receita através de parâmetros de conta, % de rateio dafonte e banco, previamente configurados;
Alterações orçamentárias permitindo várias suplementações, cancelamentos de diversasfontes no mesmo decreto;
Efetivação das alterações orçamentárias somente por iniciativa do operador, permitindoque a elaboração do decreto não interfira na
execução orçamentária e gerar o Ato de alteração conforme modelo configurado pela entidade;
Emitir decreto de ato de alteração previamente configurado, mesclando as informações inseridas no cadastro de alteraçao orçamentária
de forma automática. O documento geradodeve ficar gravado no sistema
Cadastro dos atos de correção monetária com correção automatizada das receitas e/oudespesas conforme o índice de correção aplicado;

G/exqção automatizada do ato de programação financeira e cronograma mensal dedesembolso conforme configurado nas receitas e

Controle de suplementação por superávit, controlando o saldo em separado no momentodo empenho, conforme informação no empenho
de grupo de fonte do Exercício ou de Exercício Anteriores, garantindo que nEo se empenhe valor de Exercício Anteriores maiordo que
foi suplementado por superávit;
Controle cronológico de data e numeração única na execução orçamentária, onde este número deverá ser gerado no momento da gravação,
sem processo de renumerar conformeorientação da IN 89/2013 do TCE/PR, não permitindo lançamentos retroativos;
Controle rigoroso do saldo da dotaçgo, permitindo empenhar dentro do limiteprevisto/atualizado;
Cadastro de histórico padrao para o empenho;
Geração automatizada do empenho integrada ao sistema de licitaçgo através do númeroda requisição;
Geração automatizada do empenho por requisição de empenho de diversas origens,permitindo seleção das requisições a empenhar;
Um empenho pode aceitar várias liquidações, em documentos distintos e tabelasseparadas;

Possibilidade de reversão de estorno de empenho;
Ngo permitir a emissgo de nota de empenho para fornecedores, sem a demonstração daregularidade fiscal, conforme parametrização
realizada pelo usuário;
Não permitir o processamento (gravação) do pagamento sem que se efetive contabilmente todo o processo de pagamento, ou seja, o
Empenho, a liquidação e oprópüo pagamento;
Validar no momento do pagamento se já houve a incorporação do bem no momento da liquidação, se a incorporação não foi realizada
não permitir o prosseguimento da gravaçãodo pagamento;
Possibilidade de limitar empenhos sem licitação por elemento/desdobramento comvalidação de avisar ou recusar no momento do

liquidação pode aceitar vários pagamentos, em documentos distintos e tabelasseparadas;
Informação dos documentos fiscais nas liquidações com crítica obrigando o total dosdocumentos fiscais a ser o mesmo do valor da
liquidação, impedindo o progresso do processo;
Opção de anexar o documento fiscal na liquidação, identificar a chave de acesso ou olink de acesso ao documento.
Informação dos quantitativos por liquidação, com possibilidade de integraçãocom movimento do almoxarifado;
Incorporação de bens e outros ativos integrados à liquidação;
Previsão das retenções na liquidação com efetivação e controle de saldo nospagamentos;
Informação das iniciativas do PPA no empenho e liquidação para controle dasmetas previstas e realizadas;
Emitir em um mesmo arquivo as notas do processo da despesa envolvida deum determinado empenho;
Acompanhamento do empenho através da tela indicando os movimentosrealizados (liquidação, pagamentos, estornos);
Permitir a inclusão de anexos nos processos de empenho, liquidação epagamento;

Permitir busca das liquidações de diárias com ausência de anexo na lei/ato deconcessão
Relaç80 da despesa líquida liquidada que demonstra em ordem sequencial dedata todos os lançamentos de empenho, estorno de empenho
e reversão do empenho orçamentária e de restos a pagar em determinado período. O relatório possui filtros que pennitem a consulta
líquida da despesa sem a obrigatoriedade de informar o período;
Pagamento automatizado de todas as previsões orçamentárias selecionadas emum determinado período;
Lançamentos bancário e consignação a partir dos pagamentos, integrando asretenções e movimentação bancáüa;

nho
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Qualqup{ .laqçame{lto pqdç .aceitar estornos parciais ou totais, com reversgoautomática dos saldos;
1

Registro de mais de uma fonte de recuiso para à mesriá con;a bancária;
Vinculação contábil por fonte de recurso;
Anexo do extrato bancário;
Consulta em tela de todos os movimentos ligados a uma determinada contabancária;
Processamento automatizado do extrato eletrônico, gerando através do arquivolançamentos de aplicação, resgate e rendimento de
poupança;

Preparação do arquivo de remessa de pagamentos aos bancos a partir de previsão de pagamento, nos leiautes CNAB240 e OBN, com
baixa automática a partir doarquivo de retorno do banco;
Relatório de conferência da remessa/retorno bancária identificando ospagamentos efetivados e/ou rejeitados;
Cadastro das transferências entre conta bancárias com emissão da nota detransferência e da nota de estorno de transferência;
Compensaçgo automatizada através da seleÇao de vários movimentos eestornos de movimentos no período informado;
Conciliação automatizada de todos os movimentos/estornos não compensados;

amento automatizado da compensação e da conciliação de todas as contasbancárias que não tiveram movimento no período;
BVancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de recurso;
,F}ela}ório do resr}ltado financeiro por fonte de recurso;
tF

1

9
0;
Cadastro de previsão de inscrição do realizável com emissão de nota deinscrição;
Demonstrativo das contas do realizável;
Controle do movimento de consignação e seus respectivos estornos
Cadastro de previsão de baixa da consignação com emissão da nota de baixa;

pes19:lefivp.gps/epp? ge f 99981?119;_

Cadást;;; & dívidi bid;cia io1;1 -c 1;ção & viiêuia;ái ;ántát;a, saláã -éiài;o-é ;;;iÚ-aüzados da ülscriçao dos juros e ouRos
encargos;

Cadastro de ingresso e da atualização da dívida e seus respectivos estornos;
Cadastro da baixa da dívida e seus respectivos estornos;
Cadastro do lançamento contábil da dívida e seus respectivos estornos;
Demonstrativo do extrato da dívida fundada;
Rotina para realizar o efeito permutativo de precatórios ngo vencidos paravencidos e ngo pagos gerando automaticamente a baixa e

inscrição da dívida, guardando o histórico do movimento de cada precatório e a possibilidade de desfazer a movimentação também de
@!p,?u191natjza4a 1

êadr e seui respectivo;
estornos;

Emissão da nota de transferência financeira e de estorno;
Cadastros de previsão de transferência financeira e emissão da nota deprevisão;

1

Relatório de transferências finance
oi :&11

Inscrição do saldo de restos a pagar au;omaticalnente quando da abertura doexercício
Consulta em tela de todos os empenhos de restos a pagar e seu respectivo saldoimplantado no exercício; consulta ao extrato do empenho
com saldo a pagar/Hquidamo exercício;
Relatório consolidado dos restos a pagar contendo toda a sua execução;
Apuração do resultado orçamentário financeiro, consolidado, de modo mensale anual, sendo possível distinguir por fontes vinculadas ou
não vinculadas;
Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento, com reclassiãcação contábil na despesa efetivamente realizada e opção
de anexar os documentos da prestação de contas onde o mesmo possa ser disponibilizado no portal datransparência concomitante a
gravação do mesmo;
Permitir o preenchimento da aplicação de recuso utilizada pelo responsáveltomador do adiantamento, informando a devida classifícaÇao

6:
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da despesa;
Emitir Demonstrativo de Aplicação de Adiantamentos, contendo as informações do empenho, liquidação e suas datas que originou o
Adiantamento;
Conter no Demonstrativo de Aplicação de Adiantamento as informaçõescomprobat6rias informadas pelo Tomador do Recurso;
O Demonstrativo deverá conter campos para assinatura do Ordenador daDespesa e o Responsável pelo Adiantamento;

S2PqEg!§q?t{yn9{iPs%_qqlÇLWãç}9 pe_19_\qsleq!e. galp :q.eqlq}}wüq{??}isiqe149l!!@e}=

bi;h-iti; iadastrar os coivé;;ios féderais e s&is resbéç{ivoi--ad{;ivos com opçáode anexar documentos;
Cadastro do plano de trabalho, contendo as metas, etapas/fase, cronograma dedesembolso e plano de aplicação;
Cadastro do responsável pelo convênio federal;
Cadastro da situaçgo do convênio federal, com opção de cadastros de tipos desituaçgo conforme necessidade da entidade;
Cadastro histórico da data limite para prestação de contas com a possibilidadede informar se a prestação de contas foi aprovada ou não e
informações para descrição do fato ocorrido;
Permitir visualizar em tela as informações de aditivos, conta bancária, saldo bancário, licitações, contratos, receitas, contrapartida e
(f\esas, de um determinado

'ênio, onde para cada consulta, seja possível carregar o movimento origem demodo automático;
Emissão do resumo financeiro, contendo as informações de Entradas e Saídas de recursos, rendimentos de aplicações financeiras, despesas

de restituições, quadrode valor previsto x realizado e valor da devolução do saldo remanescente baseado no percentual informado no
cadastro do convênio:
Emissão do extrato do convênio federal com as informações: do cadastro do convênio; do plano de trabalho com as etapas e fases; do

cronograma de desembolso; do plano de aplicação por etapa/fase e consolidado; das contas bancárias do convênio; dos responsáveis; da
situação do convênio; da data limite para prestação de contas; das licitações e contratos vinculados ao convênio; da execução da receita
por exercício e consolidada por tipo de receita; dos depósitos decontrapartida; da execução da despesa por exercício e tipo de custeio
contendo as informações consolidadas por elemento da despesa e tipo de custeio; e saldos bancários por exercício/mês e sendo possível
escolher quais dessas informações seráemitida no extrato;
Validar período de vigência do Convênio, com as opções de "Não validar","Avisar" ou "Recusar", e conforme o parâmetro selecionado

891111?JpJ.Rs%e:ely813}!e;5:1.:f:?!#:19:ll49;,

êa lia;iii dê Ééne-ãéiá;ia ;ée;tidáÜ d;r-ééÜlárãa;i;iá;i dàta -de- válida(ie eciláve tie aJteiticida ite;

Cadastro do instrumento de transferência da subvenção social (contrato, acordoou termo), aditivos, cronograma de desembolso, origem
da despesa/fonte, devoluçãode saldo, etapa/fase, partícipe, legislação, outras receitas, plano de aplicação, prestaç80 de contas, saldo
bancário e anexos;

Listagem dos instrumentos de transferência;
Cadastro da prestação de contas, devolução de saldo, saldo bancário, outras receitas, consulta empenhos, conta bancária, relatórios,
f{--)unento, e exportaçãodas transferências por parte das entidades benenciárias via web;
Cmrole de operadores que terão acesso ao cadastro da prestaçgo de contas viaweb;
Impressão e validaÇao da autenticidade da Certidão via web;
Relatório de conferência dos instrumentos de transferências detalhando aexecuçgo da despesa;

11)ppllqg?gqpmj!?qj9_pff9qqi'!seg 9c: 139_f]TfVTÇ!:FBI

Importàçãb àos àaéi-os ;era;io;’pàli iis;e=;aãe T;it;utaçáo, eo reiolü;àcim-e;lto p;évii dos áreüos a receber, lançamento contábil de
inscrição decréditos em dívida ativa, realização da receita controlando se o crédito estava reconhecimento previamente ou não, com

possibilidades de estornos conforme metodologia da prestação de contas do tribunal;
Relatórios prévios de conferência e impressão do diário de arrecadaçgo;
Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita orçamentária e extra)e despesa extra orçamentária diretamente do sistema de
folira de-Pagamento, bem como os lançamentos patrimoniais de reconhecimentos dos passivos e provisões (13'’ salário, férias, etc.);
Relatórios prévios de conferência;
Permitir visualizar nos empenhos gerados pela integração da folha, osservidores e seus respectivos valores;

1 gr W

Secretaria tie Receita Previdenciária;



0802?6

equiplano

Receita Federal;

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação;
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde;
Relatórios de apoio para preenchimento da declaração das contas anuais DCA: Balanço Patrimonial, Receitas Orçamentárias, Despesas
Orçamentárias, Despesa porFunção, Execução de Restos a Pagar, Despesa por Função – Execução de Restos a Pagar, Demonstrativo das

Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial;
Matriz de Saldo Contábil (SICONFI-MSC) ;

Possibilidade de integração de outras entidades para exportação da Matriz desaldos contábeis (MSC);
Permitir à exportação e importação da Matriz de saldos contábeis (MSC);
Balancete e razão contábil da matriz de saldos contábeis, sendo possível nobalancete a visualização consolidada e por informação
complementar;
Possibilidade de cadastrar informações complementares emlançamentos contábeis manuais;
Controle de fechamento e reabertura da MSC, não permitindo lançamentos em período fechado, validando também o fechamento do
exlcutivo sepossuü integração entre entidades no mesmo banco de dados;

ORir a reülicialização da senha pelo próprio usuário através de envio para oe-mail cadastrado, gerando um token de validação;
Liãguagem de desenvolvimento : em C++

r :R:€(n:: -;${

Cadastro de Veículos/Máquinas inteurado ao Patrimônio. Os veículos ou máquinas sob controle do sistema de #otas devem estar
previamente cadastrados no sistema de patrimônio e somente atualizado os dados inerentes ao Sistema de Frotas, nao permitindoalteração
dos dados originais do Sistema de Patrimônio.
Os valores de aquisição, depreciação e baixa não podem ser digitados no sistema decontrole de Rotas, mas devem ser consultados por
este sistema;
Os veículos devem ser classificados por espécie/marca/modelo (previamente cadastrados);3.7.4.Deve haver um cadastro de categoria de
habilitação mínima para utilização do veículo; 3.7.5.Cadastro de motoristas inteurado ao cadastro de pessoas e servidores. E o motorista

estar mesmo cadastro de pessoas da contabilidade, com sua matrícula do RH e nEo devehaver duplicidade de cadastro;
Cadastro de habilitação dos motoristas com controles de vencimento;
Controle de pontuação de inâação. Cadastro das pontuações/situação da CNH atualizadascom as informações disponibilizadas pelo
DETRAN, com a pontuação conferida de acordo com o tipo de inâação;
Cadastro de Cursos adicionais e vinculação com os motoristas, deve permitir a visualização no cadastro do motorista informando o tipo
e data de validade do curso.

Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de contabilidade, devendo no sistemade controle de &otas, vincular com a atividade
pf]itida (abastecimento, lavagem, manutenção, etc);

itro de acessórios nos veículos, integrado com o cadastro de produtos do sistemade licitações e compras:
IndividuaHzação dos acessórios por veículo, atribuindo um código para cada peça,permitindo seu rastreamento;
Permitir a visualização do acessório no cadastro de veículo;

indicando sua troca, reparo ou recarga;

deve

Controle da validade de cada acessório,

Pode ser externo, em postos contratados por licitação ou eventual, ou interno,na bomba do Município;
O combustível é um produto cadastrado no sistema de licitações e compras;
Quando o abastecimento se dá por licitação, deve proporcionar o controle desaldos, impedindo o abastecimento fora dos limites;
As licitações de combustíveis são gravadas apenas no sistema de licitações e compras e devem apenas ser consultadas para visualização
do saldo, no sistema deâotas;
Deve indicar as médias de consumo e preços unitários de abastecimento porveículo;
Cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e lançamento das ordens serviço, informando produtos ou serviços realizados,

Êqnfendo ? In+eg{tação gq XM qq:pop.s'pq{a rMre;_
b 3 8

'H€1

Motorista;
Destino;
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Período;
Controle de hodômetro/horímetro;

Cadastro de in#ações/muItas;
Ocorrências diversas;

Agendamento prévio;
Controle de pneus integrado com o cadastro de produtos do sistema de compras elicitações, individualizando cada pneu;
Controle de localização dos pneus por veículo e posiçgo;
Controle das datas de re

tô
la92m dos pneus

Cadastro dos equipamentos de rastreamento com identificação do veículo emque está instalado;
Controle de acesso do operador por: Local de lotaçao do veículo e tipo demovimentaçao (abastecimento, utilização, serviços, etc);
Possibilitar a importação dos dados de utilização dos veículos, via arquivo "TXT",conforme leiaute fornecido pela entidade, gerando

amentos necessários

de preço médio por litro, média deconsumo por veículo, modelo, marca, espécie;
em ordem decrescente de consumo pormodelo de veículo;

Despesas dos veículos: todas as despesas referentes a um período(abastecimentos, impostos, manutençao);
Utilização dos Veículos: período, motorista, destino;
Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com o sistema degerenciamento de cartões para abastecimento -
"FITCARD" e "VALECARD" ou qualquersistema a ser utilizado pelo Município, onde seja possível a inteBração mediante layouts
disponibilizados;
Possuir rotina de geração de abastecimentos por solicitações autorizadas pela entidade, onde o üentista do posto fornecedor, inicia o

lançamento na hora do abastecimento atravésda validação da solicitação via web, por link fornecido pela entidade, não permitindo
abastecimento diferentes com a mesma ordem e posteriormente após conferencia e liberação do responsável importar esses lançamentos
de abastecimentos;
Exportação de dados para o SIM-AM (TCE-PR);
Sistema deve rodar em ambiente Web – internet e intranet;
Linguagem de desenvolvimento : Java

!cimentos de veícuioi: &louIe
Ailise de consumo de combustível

Cadastro dos servidores do controle interno, integrado com o cadastro de pessoas eservidores da Contabilidade.
Cadastro dos servidores das secretarias nomeados para responder ao controle interno;
Cellastro de atribuições dos servidores

ieriodicidade e a ocasião de atuação do procedimento;
Embasamento legal
Cadastro de questionários, onde os itens de avaliação possuam a opção de
específicos de avaliaçãopelo qual o item não seja aplicado;
Local e Responsável pelas informações

rtivo, não sendo necessário a exclusão do mesmo em casos

Vinculaçao de aüibuiç8o;
Modelo padrão de relatório para o parecer do controlador, sendo possível aconfiguração do relatório pelo o usuário;
Possibilidade de ativar/desativar Procedimento periódicos já cadastrados;

permiçir ilrqtaur?{ yáNoq.proqdimçntos de ppd,o automêtiçoi
g:6

l5eài;idàó aai a€iÇidaàe;;
Aplicação de questionários de avaliaçgo;
Controle do local (secretaria) de aplicação e periodicidade de avaliação;
Anexos de comprovantes/justificativas;
Consulta das pendências: atividades em andamento, questionários em aberto;
Regjstro de todas as mensagens trocadas entre os membros do Controle Interno e os responsáveis nos locais, na própria tela do

iai
b;
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procedimento instaurado pelo Controle Interno;
Registo do relatório conclusivo referente ao retorno do questionário vinculadoao procedimento instaurado;
Status referente ao procedimento instaurado;
Possibilidade de imprimir o questionário do procedimento instaurado;

Relação das atividades executadas;

Estatísticas dos questionários e procedimentos instaurados contendoinformações gráficas;
Linguagem de desenvolvimento : em C++

W RO

Cadastro de bens da instituição com campos para identificação do nome, plaqueta, detalhamento, natureza, utilização, categoria, tipo de

propriedade, data de aquisiçao, descrição do bem, data de incorporação, data de desincorporação, valor, número do empenho, número de
série, vida útil estimada, data de término de garantia, número da notafiscal, inscrição municipal (se bem imóvel), fornecedor, dados do
Se medidor (se veículo) e saldo anterior do bem;
=tir a classificação dos bens por grupo, subgrupo e classe;

Permitir anexar imagem ao bem;
Permitir cadastro histórico de conservação dos bens:
Permitir cadastro histórico das ocorrências dos bens;
Permitir cadastro histórico dos controles dos bens por tipo de controle com data devencimento do controle e campo para identificar os
controles concluídos;
Permitir cadastro histórico do responsável e local do bem;
Possuir cadastro da entidade de origem do bem em caso de Cisão/Fusão;
Possuir campos distintos para bens imóveis: medida do bem, coordenada geográfica,matrícula, número de registro, cartório e localização

Possibilitar consultar na tela do bem sua movimentação, inventários vinculados e seuvínculo com obra/intervenção;
Relatórios dos bens com filtros diversos e ordenação por contábil, por classificação(grupo/subgrupo e classe), por local, por responsável,
por plaqueta e por fornecedor;
Relatório de bens com saldo inicial no exercícic', saldo na data informada, com opçãopara filtrar somente os bens que possuem saldo e
somente os bens com saldo zerado;
1)ossuir cadastro de bens em lote;
'ermitir cadastro de comissão de bens patrimoniais com identificação dos membros,tipo de atribuição, e início e fim de vigência da
comissão;
Possibilitar o lançamento de bens de terceiros, bem como sua baixa;
t ir dentro do módulo patrimônio a incorporaçgo dos bens integrado pelaliquidação;
Tr tela de movimentação dos bens (lançamentos de incorporação edesincorporação);

Permitir movimentação dos bens em lote de incorporação e lote de baixa dos bens;
Possuir cadastro de estorno de movimentação dos bens;
Possuir cadastro de transferência de saldo entre bens e enue contábeis;
Possuir cadastro da receita por alienação de bens e vínculo com os bens alienados pararegistro da baixa contábil;
Permitir castro de apólice com campos para identificar: número da apólice, início e fim de vigência, situação da apólice, número do
processo na SUSEP, seWadora, corretor, tipode cobertura, üanquia, valor da cobertura, valor utilizado, parcelas, vencimento e valor das

parcelas, vinculação com empenho, vinculaÇao com cadastro do bem;
Permitir cadastro gerais de tipos conforme o critério da entidade para: tipo de conservação9 tipo de ocorrênc.'i% tipos de controle9 tipo de
cobertura de apólice, e tipo deauibuição na comissão de bens;

Permitir o cadastro de cabeçalho e rodapé do termo de responsabilidade, de carga, debaixa e de transferência de bens, bem como permitir
criar mais de um modelo para o mesmo termo;

Permitir o cadastro de classes de depreciação, com campos de vida útil, taxa anual, taxamensa1, tipo de cálculo e configuração contábil
para vincular a conta de incoQoração, de depreciação, e a conta contábil de variação patrimonial diminutiva, bem como o evento contábil;
Permitir a conf@ração da depreciação no cadastro dos bens móveis, com campos paraindicar o mês de início, a classe de depreciação e
valor residual;

Possuir rotina que vincule a conâguração de classe de depreciação, mês de início evalor residual em vários bens selecionados;

do bem;
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Possuir rotina de cálculo de depreciação dos bens permitindo um lançamento por mêsou lançamento acumulado;
Bloquear lançamentos contábeis de movimentação nos bens se o período estiverfechado.
Emitir relatório de depreciação de bens resumido/detalhado, por conta contábil e porclasse de bens com opção de filtrar por bem, por
conta contábil e somente os bens que atingiram o valor residual;
Possuir cadastro de inventário de bens com campos para data de início e fechamento;
Possuir no inventário de bens, rotina que permita vincular os bens através de filtros porlocal, responsável, fornecedor, empenho, nota
fiscal, data de aquisiçao, data de incorporação física, bens com saldo em determinada data, categoria do bem, grupo, subgrupo e classe, e
por nome do bem;
Possuir relatório que permita filtrar somente os bens em inventário;
Possuir bloqueio da movimentação dos bens vinculados ao inventário;
Permitir exportaçgo do inventário em arquivo e permitir importação do inventário emarquivo com os dados atualizados no retorno;
Permitir a conferência e atualização individual do bem no cadastro de retorno doinventário;
Emitir relatório de análise de bens com comparativo do valor atual no sistema com ovalor avaliado no retorno;
Emitir relatório de resumo do inventário por contábil com valor atual no sistemacompuado ao valor de reavaliaç8o;
– ir relatório de resumo do inventário por contábil detalhando os valores por bem,com valor atual no sistema comparado ao valor de

Emitir o relatório comparativo da situação cadastral do bem, demonstrando somente os campos com diferenças entre a situação cadastral
do bem no sistema e a situação cadastralno retorno;
Possuir rotüra que simula o fechamento do inventário, emitindo um relatório de críticasantes do fechamento;
Possuir rotna que realiza no fechamento do inventário a atualizaçgo cadastral, a transferência de responsável e local, a reavaliação a maior
ou menor e a incorporação debens novos pertencentes ao inventário, mas não localizados no cadastro da entidade;
Emitir a ficha cadastral do bem, com opção de detalhar a movimentaçao do bem e opçãode configurar a emissão de assinaturas;
Permitir a emissão de relatório de ocorrências, estado de conservação e tipos decontroles;
Permitir emissão do termo de carga dos bens com filtros por local, responsável pelo bem e responsável pelo local, permitindo a
configuraç80 do texto do cabeçalho e rodapéno corpo do relatório;
Permitir a emissão do termo de responsabilidade individualizado por bem ou a relaçãode bens por responsável, permitindo a configuração
do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
Permitir a emissão do termo de baixa de bens individualizado por bem ou a relação de bens por responsável, permitindo a configuração
do texto do cabeçalho e rodapé no corpodo relatório;
Permitir a emissão do termo de transferência de bens com filtros pelo local e responsável de origem e local e responsável de destino da
transferência, permitindo aconfiguração do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
Possui a emissão do relatório de apólices com filtros por período de vigência, status daapólice, seguradora, corretor, bem segurado e tipo
de cobertura, detalhando as informações de coberturas, parcelas e bens segurados;
bitir relatório por conta contábil e a relação de bens que demonstre os valores de saldoanterior, incorporação, desincorporação e saldo

com filtro por código de bem e contacontábil;
mr relatório de saldo contábil do bem, demonstrando o saldo final do bem emdeterminado intervalo de datas;

Emitir relatório por conta contábil e tipo de movimento dos bens que demonstre osvalores de saldo anterior, incorporação, desincorporação
e saldo final;

Emitir relatório de movimentaçgo dos bens com opção de detalhar a descrição domovimento;
Permitir a impressão de etiquetas do patrimônio;
Possuir rotina que realiza a transferência de responsável/local dos bens patrimoniais emlote com opção de parametrizar o envio de e-mail
de aviso ao responsável;
Possuir rotüla que registra o estado de conservação dos bens em lote;
Possuir rotna que registra ocorrência dos bens em lote;
Possuir rotüla que registra tipos de controle dos bens em lote;
Possuir rotna que registra a data de desinçorporação dos bens em lote;
Possuir rotna que atualiza o cadastro dos bens que pertencem ao mesmo lote;
Possuir rotina que transfere o saldo de bens entre contábeis;
Linguagem de desenvolvimento : em C++

,lliação;

al
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Cadastro de fornecedores com quadro societário, certidões e contas de despesa compartilhados com a contabilidade. Emitir documentos
para o fornecedor através demodelos estipulados pela entidade. Lançamento de ocorrências de lançamentos para ofornecedor com
marcação para bloqueio/desbloqueio e controle de data inicial e final.
Possuir a solicitação de Cadastro “online” de fornecedores, com envio da documentaçãonecessária para a abertura do cadastro na entidade.
Possuir rotina para aprovação ou ngo deste cadastro, pelo responsável.
Cadastro de produtos e serviços permitindo classificação em grupos e subgrupos;
Cadastro de Unidade de medida relacionada a unidade de medida fornecida paraPrestação de Contas ao TCE-PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná).
Cadastro de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, informando as portarias ou decretos que as designaram,
permitindo informar também osseus membros, atribuições designadas e natureza do cargo, vinculado com a lei/ato que designou a mesma.
Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as indicações das dotações orçamentárias – órgão, unidade, projeto ou
atividade, natureza de despesa, fontede recursos e complemento da natureza – respeitando os saldos orçamentários. Controlando a
obrigatoriedade das ações do Plano Plurianual (PPA) relacionadas. Emitir documentos relacionados a solicitação, através de modelos
ef’julados pela entidade. Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP, GIF e JPG), Texto (txt,doc, docx e odt),
PMilhas (xls, xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx).
Permitir a realização de cópia de solicitações de material/serviço ou compra direta, járealizados pela entidade, de forma a evitar a realizar
o cadastro novamente de dados de processos similares.
Permitir que ao vincular as dotações orçamentárias aos produtos selecionados, para solicitação do processo licitatório, seja feito o rateio
das quantidades/valores através derotina que possibilite tanto o rateio manual quanto automático;
Permitir o gerenciamento das solicitações de compras para processos de licitações “multi-secretaria”. Onde a Licitação ocorre por uma
secretaria principal, onde será realizado todo o gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e ordens de compra e, exista a indicação
das secretarias participantes, onde caberia somente a emissão da ordemde compra referente a sua solicitação;
Permite o gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de cotasentre as secretarias);
Abertura dos processos de compras com a vinculação para acompanhamento econtrole do processo inicial de compra até o pagamento;
Cadastro de cotações recebidas, deve possuir rotina com aplicaçgo dos preçosmédios, mínimos e máximos automaticamente para
formação de preços dos processos licitatórios, permitindo aplicar para os itens individualmente;
Além do cadastro de cotações manual, possuir meio de leitura de cotações apartir de meio magnético e também cadastro online;
O sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pela entidade, possibilitando sua utilização para procedimento de formação de

preços para fixação dovalor máximo nos processos licitatórios;
Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se o processo não for deferido, com definição de etapas a serem
seguidas possibilitando determinar nas etapas as seguintes opções: Iniciar/finalizar processo, indeferir, realizar o comprometimento do
saldo e determinar o tempo máximo. Ao finalizar cada etapa enviare-mail para o responsável indicado;
Possibilidade de gerenciar e acompanhar a situação da dotação (interligadocom o sistema de orçamento), lançando previsões na fase
= do processo, e acompanhamento até a fase de compras/empenho;
- unidade de acompanhamento de despesas através liberações mensais dosgrupos de despesas, através da utilização das liberações do
saldo nas solicitações e empenho.

O status do processo de compra ou do processo licitatódo, permitindo à pessoainteressada consultar a real situação e o local onde se

encontra, deve ser consultado a partir da solicitação de compra original, tornando desnecessário conhecer os demais números de processo,
bastando ter em mãos o número da solicitação original;
Cadastro de licitação com: número e ano do processo, objeto, modalidades de licitação e data do processo, situação (Andamento,
Andamento - Nova data de Abertura, Anulada, Deserta, Fracassada, Homologada e Revogada), Convênios, Cadastro das publicações das
licitações, com indicação da data da publicação e o veículo de publicação,Ação e Subvenção;
Geração de documentos inerentes a cada fase do processo licitatório (Ex. ata deabertura, editais, pareceres, ofícios, etc, sendo gerados a
partir de modelos pré-definidos, com a ©avação na base de dados dos documentos emitidos, os modelos devem ser alterados pelos
operadores;

Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada documento,guardando em base todos os modelos criados;
Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as informações deprocessos el ou licitações, com dados de itens, contas e
outros que sejam inerentes ao documento;

Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados,permitindo uma rápida recuperação no momento em que for

Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP, GIF e JPG), Texto (txt, doc, docx e odt), Planilhas (xls, xlsx e ods) e

necessário;
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outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx).Com controle de tamanho do arquivo;
Campo para disponibilizar links, ou seja, caminhos para localização de arquivos armazenados em pastas locais ou caminhos para link de

páginas na internet ouendereços externos;
Permitir através de liberação ou não a publicação dos editais e seus anexos nalnternet, através do Portal da Transparência, bem como as

atas e documentos pertinentes,permitindo o download destes;

Cadastro de propostas com a emissão de mapa de apuração e indicação devencedores;
Para preenchimento das propostas, em casos de informações obrigatórias para revisão de cadastro dos fornecedores e visando o bom
andamento do processo licitatório, possibilitar exigir no preenchimento essas informações, sendo elas tais como: dados cadastrais, quadro
societário, representante e conta bancária do fornecedor, validade da proposta. Em casos de propostas de medicamentos constantes no
BPS (Banco de Preço daSaúde), as informações são: “Registro Anvisa” e “CNPJ Fabricante”;
Leitura de propostas a partir de meio magnético com geração automática dosmapas;
Possuir rotina que auxilie na separação de lotes/itens exclusivos para ME;
Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos os lances, preservando todas as rodadas até a seleção do vencedor,
possibilitar a visualização dos lances na tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por lote ou item, com opção de:

ência/declínio do lance, reiniciar rodada ou item, excluir rodada, tomar inexequível e também permitir que o pregoeüo estipule o
do lance mínimo durante os lances do pregão;

Possibilitar a aplicação dos beneficios concedidos às ME/EPP e critérios deregionalização definidos em legislação aplicável;
Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e o motivo da inabilitação e, nos casos de pregão presencial, caso

o vencedor do item seja inabilitado permitir que o pregoeiro já identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para negociação e
indicação de novo vencedor.
Modalidade registro de preços, com o controle das quantidadeslicüadas/adquiridas;
Possibilitar o lançamento de pontuação e índices para os itens das licitações com julgamento por preço e técnica, possibilitando a

classificação automática do vencedorde acordo com a pontuação efetuada na soma dos critérios de pontuação.
Leitura de respostas do questionário de pontuação, a partir de meio magnéticocom geração automática do quadro para conferência dos
avaliadores:
Cadastrar contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento, como publicações, seus aditivos e reajustes, permitindo também
gerenciar o período de vigênciae execução dos contratos. IdentifIcar os aditivos do tipo acréscimo, diminuição, equiln3rio,rescisgo,
apostilamento ou outros. Realizando o bloqueio caso ultrapasse os limites de acréscimos ou supressões permitidas em Lei (S I' do Art.
65 da Lei 8.666/1993);
Cadastrar os responsáveis pelo acompanhamento do contrato, tais como: gestor, fiscal e Controlador de Encargos Sociais e Tributários.
Permitir lançamentos de ocorrências para gerenciamento de contratos. Permitir vinculação contábil para: execuçãodos contratos (Atos
potencial, em execuçgo e executadas) e Retenção Extra (Retenção aoRGPS e Imposto de renda retido na fonte - IRRF)
Controle dos contratos, annazenando os documentos, e controlandovencimentos e saldos de quantidade e valor;
Permitir através de liberação ou não a publicação dos contratos na Internet nosite da Entidade através do Portal da Transparência;
PObilidade de emissão de solicitação de empenhos corn integração com a Contabilidade e no momento do empenho, só é necessário
üMmar o número da solicitação correspondente buscando automaticamente todas as informações necessárias, com emissão de
documento para impressao e envio por e-mail para fornecedor, responsável pela autorização da despesa, etc;
Possibilidade de emissão de solicitação de compra, com emissão de documentopara impressão e envio por e-mail para fornecedor e

solicitantes;
Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos nosistema, seja ele padrão e/ou modelo pré-definido;
Controle do saldo licüado nas solicitações de compras;
Todas configurações necessárias e exportação do BPS (Banco de Preço daSaúde);
Possibilitar integração auavés de arquivos de exportação e importação com o sistema de Bolsas de Licitações, Leilões - ”BLL’',
"LICITANET” e "BBMNET’' ou qualquer sistema a ser utilizado pelo Município, onde seja possível a integração mediantelayouts
disponibilizados.
Permitir exportar os arquivos para a prestaçgo de contas, dos dados referentesao: Mural de Licitações e Módulos: 05 - Licitações e 06 -
Contratos, de acordo com as regras vigentes do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná);
Linguagem de desenvolvimento : em C++
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Deverá ser executado em ambiente Web e ser hospedado em data center queapresente, pelo menos, as seguintes condições:
Proteções relacionadas a ambientes perigosos;
Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de acessofornecida para pessoas definidas pela CONTRATANTE;
Sistema de prevenção e detecçgo de invasão, bem como ferramentas de análisede tráfego de dados;
Possuir instalações de computação flexíveis, com inâaestrutura flexível,conexões de rede redundantes e energia em cada instalação de
hospedagem;
Disponibilizar consulta de métricas para acompanhar o nível de disponibilidadedo serviço;
Assistência com solicitações de serviço técnico 24 horas por dia, 7 dias porsemana;
Responsabilidade por manter o hardware e os soRwares atualizados;
Disponibilizar de componentes monitorados, como CPU, memória, armazenamento, entre outros, gerando alertas, seguindo padrões de

investigação eresoluções de desvios que possam ocorrer;
Garantir alta disponibilidade dos serviços (24 x 7 x 365) e possuir acordo denível de serviço (SLA) de pelo menos 99%;
O sistema deverá possuir Banco de Dados relacional com integridade econtrole de transações;
Senhas de acesso criptografadas ou acesso dos operadores via certificadodigital;

lssos ao sistema devem ser liberados pelo Administrador do sistema,após a análise de uma solicitaçgo de acesso enviada pelo
uMrio, através de formulário próprio
Uma senha provisória deve ser gerada pelo próprio sistema de forma automática, e enviada por email ao usuário, de forma que garanta a
privacidade noacesso;
Deverá controlar e exibir o tempo da sessão do operador em tela, expirandoautomaticamente após período máximo de inatividade;
Deverá ser mantido um registro (log) de todos os erros (exceções) que ocorramdurante a execução do sistema, sendo demonsüados em
relatório formato pdf;
Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema por meio de certificados digitais, com raiz da infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileiras(ICP-B

Permitir a solicitação de acesso web dos contribuintes, cadastrados oueventuais, através de formulário próprio;
Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal e Cancelamentos deve serconfigurável pelo administrador
O sistema deverá permitir o cancelamento de NFS-e pelo próprio prestador,desde que a competência ainda esteja em andamento;
Somente as notas dentro da competência atual podergo ser canceladas,exigindo o motivo do cancelamento;
O motivo do cancelamento, data, hora e responsável pelo cancelamento,deverão constar na nota cancelada;
Por decisão do administrador poderá ser aceito tomador sem identificaÇao dedocumento através de uma pré configuração;
Possibilitar a edição do texto da Ficha de Solicitação de Acesso peloadministrador do sistema;
Ao ser cancelada, a nota será enviada por e-mail ao tomador, de formaautomática;
Após a competência estar fechada - quando o administrador define que não podem mais ser acrescentadas notas e a guia deve ser gerada
- aJlnica forma de cancelar uma Nota Fiscal emitida dentro da competência fechada é com a intervenção do administrador, com o registro
d( )orrência e o motivo da exceção.

Rmtório para apurar o ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou recebidas,com os devidos valores de Imposto a pagar ou a recolher,
podendo ser emitido por competência (mês e ano) ou por exercício (ano); O relatório deverá ter a possibilidade da emissgo em PDF ou

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

Eng? (?,919fÃeo.gs ,?WLoyjFFnj92,?!q s}W?jã?l1

csv

A logo que será impressa na nota;
O contador responsável e o envio de cópia das notas por e-mail;
Cadastrar discriminações para a nota, por serviço, para não ter a necessidade deescrever em cada emissão de nota.
O contribuinte poderá manter um cadastro de clientes próprios, com buscarápida na digitação da nota ou declaração de serviços;
Possibilitar ao prestador, vincular usuários, tanto físicas quanto jurídicas, aoseu cadastro permitindo a emissão de notas e controle da
movimentação do prestador.
Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração sequencial crescente controladapela Prefeitura, devendo ser convertido em NFS-e
no prazo estipulado pela legislação tributária municipal;
Permitir parametrizar textos e dados dos e-mails enviados pelo sistema, obrigatodedadeou não do CPF/CNPJ do tomador da nota no
momento da emissão;
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O sistema deve permitir a emissão de Notas Fiscais com mais de um serviço na mesmanota, mesmo que com alíquotas diferentes entre si;
Deverá existir a opção de visualização do bloco eletrônico das notas de um prestadorpara os administradores;
Emissão das Guias de Recolhimento somente a partir do dia em que o administradordefinir como o fechamento da competência;
Ao fechar a competência, conforme parâmetro definido pelo administrador, não serámais possível emitir, receber ou cancelar Notas para
a referida competência.
O sistema deve controlar o imposto a ser pago no Município e o pago no domicílio do tomador do serviço, fazendo as compensações no
momento da geração dasguias de recolhimento;
Deve permitir ao administrador configurar o acesso de um tipo de usuário aosistema, liberando ou bloqueando acesso às telas;
Deve ser possível a emissgo de blocos eletrônicos de RPS’s de maneira que fique claro quais foram utilizados, quais foram cancelados e
quais estão livres para uso.
Se houver retenções e ou deduções, estas deverão ser informadas no momentoda emissão da Nota Fiscal; os limites máximos de dedução
devem ser configurados pelo administrador do sistema
Permitir ao administrador a geração de nova senha para um determinadousuádo. Esta nova senha deverá ser enviada por e-mail ao usuário.
O documento do tomador deverá passar por validação de dígitos no momentoda emissão da nota, impedindo o prosseguimento caso não

+tir consultas por Prestador, número da NFS-e/RPg, período de emissão;
Permitir emissão de carta de correção. Quando da emissão da carta de correção,esta será anexada imediatamente no arquivo PDF da
imagem da nota original;
Permitir a consulta de autenticidade da NFS-e:
Possuir relatórios de gerenciamento, tais como: Evolução da arrecadação gerale por prestador, prestador que não emitiu GR, prestadores
sem informaçgo de movimento,resumo do movimento, apuração do ISS, bloco eletrônico, relatório de retenções, ocorrências;
A integração com os demais módulos tributários, quando do mesmo fornecedordo Nota Fiscal Eletrônica, será de responsabilidade do
contratado:
Empresas do Município - é responsabilidade do sistema Tributário manter atualizados os dados referentes às empresas do Município e

fazer o envio para sistemaNota Fiscal Eletrônica;
Empresas de fora do Município – os dados serao mantidos em ambos ossistemas e deve haver comunicação para manter os dois
atualizados;

O cadastro de serviços e alíquotas do Município, conforme Lei Complementarn') 1 16/03, será cadastrado e atualizado no sistema Tributário
e enviado para o módulo deNota Fiscal Eletrônica;
As guias de recolhimento serão geradas no módulo de Nota Fiscal Eletrônica erecebidas no sistema Tributário, sem gerar conflito entre

'álido;

O livro de apuração do ISS eletrônico deverá ser enviado pelo módulo NotaFiscal Eletrônica para o sistema Tributário, contendo

A comunicação entre o sistema Tributário e o sistema Nota Fiscal Eletrônica deverá ser pela Internet, com o uso do protocolo SSL
IIdO um duto de comunicaçãoseguro, com identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a

_=dade de identificação do usuário através de nome ou código do usuário e senha;
Pombilitar a qualquer usuário do sistema realizar pesquisa de Rmeionalidadeutilizando palavra-chave, e ainda, permitir o acesso através
do resultado da busca;
Deverá haver controle de autorizações de emissão de RPS’s sendo liberadouma quantidade analisada pelo administrador do sistema.
No caso de Notas com alíquotas diferentes o sistema deve calcularcorretamente o Imposto a pagar.
Por parâmetro de configuração, o sistema deverá liberar automaticamente a quantidade parametrizada desde que o contribuinte tenha
utilizado pelo menos 50% dosRPS’s já autorizados, caso contrário a liberaç80 necessitará de açgo do administrador;
Os itens de serviço da Nota terão as alíquotas cadastradas na lista de serviços,não sendo possível a alteração pelo emissor se o Imposto
for devido no Município;
O sistema deve disponibilizar uma opção para cancelamento do RPS. O mesmoaparecerá com a palavra "cancelado" em vermelho
destacado sobre a nota

N bloco de RPS's, quando um RPS já foi utilizado, deverá constar o número danota gerada pela conversão, dados do tomador, data, código
do serviço e o total do RPS.
O sistema deve permitir ao usuário copiar as informações das últimas notas constantes no sistema, trazendo informações de tomador,
serviço e valores. Sendo possívela edição, exclusão ou adição de informações.
Permitir a definição de papéis para cada tipo de usuário: PF, Empresa do município, autônomos e administrador. Podendo editar e criar
vários papeis, de forma quecada acesso seja diferenciado um do outro em relação às opções do menu.

detalhamento de todas as notas emitidas pelo prestador, com os serviços classificados com suas respectivas alíquotas;

ambos;

W
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Por meio de Web Service, o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas(NFS-e) deverá disponibilizar uma série de interfaces para
troca de mensagens XML assinadas digitalmente (utilizando certificados ICP-Brasil).;
O sistema deverá disponibilizar um manual com layouts referente aos xmFs deenvio, recebimento, consulta, cancelamento, para o
desenvolvimento do webservicedo usuário.
Estas interfaces podem ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes, permitindo que as empresas integrem seus próprios sistemas de
informações com oSistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e).;
A documentação referente à troca de informações entre o sistema de NFS-e e o contribuinte deverá ser mantida atualizada no portal do
NFS-e, tendo a possibilidadede baixar o xml das notas;
Como contingência o usuário deverá ter uma opção em tela para enviar arquivos, no mesmo padrão e formato que os utilizados pelos
web’s services, diretamente na página do sistema do NFS-e, para a conversão de RPS’s em nota;
Linguagem de desenvolvimento : em Java

0;
Nome da Obra/Intervenç©
Data base:

Data de início da obra/intervenç8o;
Prazo de execução;
Valor da obra/intervenção;
Número e Ano da obra/intervenção;
Tipo de intervenção;
Tipo de Obra;
Classificação do tipo de intervenção;
Classificação do tipo de obra;
Unidade de medida;

Regime de execução;
Dimensão;
Possuir integração com o módulo de contabilidade pública e orçamento;
Possuir integração com o módulo de controle patrimonial;
Permitir o cadastramento da Matrícula CEI, CND de Obra;
Pwnitir informar os responsáveis técnicos com seu devido tipo de responsabilidade eseu número de documento normativo;

ir gerenciamento de acompanhamento, onde seja possível informar o tipo de acompanhamento, pessoa responsável pelo
acãnpanhamento e data do referido tipo deacompanhamento;
Permitir para os tipos de acompanhamento de origem medição, cadastrar o tipo demedição, percentual físico) contrato e aditivos para
execução indireta e documento comprobatório legal sobre a medição efetuada;
Permith pna os tipos de acompanhamento de origem Paralisação, cadastrar o motivo edocumento comprobatóüo legal sobre a medição
efetuada;
Permitir pua os tipos de acompanhamento de origem Cancelamento, cadastrardocumento comprobatório legal sobre a medição efetuada;
Permitir cadastrar as informações referente às Planilhas de orçamento, ondeseja possível informar o tipo de planilha de orçamento) valoR
data e documento comprobatório legal;
Permitir informu programações periódicas, com a informaçao da data e tipo deescopo a serem realizados;
Permitir elencar os responsáveis e os itens a serem verificados por determinadoescopo;
Possibilidade de cadastrar o tipo de escopo de programação conforme anecessidade da entidade;
Permitü relacionar a obra/intervençao a uma devida Ação do orçamento;
Possibilitar a inserção de anexos em diversos formatos de arquivos;
Emitir relatórios contendo as informações integradas ao módulo de controlepatrimonial
Permitir a impressão do termo de recebimento deãnitivo para asobras/intervençgo com acompanhamento iWal a concluído;
Permitir que o termo de recebimento possa ser redigido conforme necessidadeda entidade;

a:
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Possibilitar a utilização do mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de realizar cópias periódicas ou processamento
em lote, disponibilizando as informações em tempo real.
Atender a LEI COMPLEMENTAR N'’ 131, DE 27 DE MAIO DE2009 e a LEI N'’ 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
Disponibilizar no Portal da Transparência a versao do sistema, adata e o horário da sua última atualização.
Possibilitar contagem de acessos, onde informe a quantidade deusuários que visualizou ao Portal da Transparência.
Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários, como: permitir a seleção de alto contrastes, ampliar e reduzir a visibilidade detela,
teclas de atalho; bem como opção para a üaduçgo das informaçõesdisponíveis no portal em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Possuir mapa do site e ferramentas de pesquisa.

Possuir relação das consultas mais acessadas.

Exibir ao usuário o caminho de páginas percorridas durante o seuacesso.
1a'itir cadastro de perguntas âequentes e as respectivasrespostas para exibição no portal.
a>ilitar a customização da interface do sistema, podendo inserir imagem de plano de fundo; alterar a descrição de menu principal e

seus relatórios, bem como criar novos menus e publicações.
Disponibilizar a data e o responsável da atualização para osregistros customizáveis no sistema.

Disponibilizar na emissão dos relatórios, a data de emissão dasinformações presentes no documento.
Permitir a emissão dos relatórios em vários formatos, sendo eles:PDF, RTF, XLS, CSV, HTML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS,
TXT e XML
Possuir formato aberto, não proprietário e estruturado nosrelatórios do Portal da Transparência
Informações Gerais do Município, como:
Permitir cadastrar informações gerais como: endereço, telefone, e-mail e horário de atendimento.
Possibilitar a inclusão de link do formulário de pedido de acesso àinformação.
Possibilitar campo específico para incluir a estrutura organizacional dasentidades.
Possuir consultas com informações dos Recursos Humanos doMunicípio, como:
Consulta do quadro de cargos;
Consulta do quadro funcional;
Consulta da relaçgo dos servidores ativos, inativos ecomissionados

Relação de salários por funÇao de forma detalhada
Possuir consultas com informações da Administração doMunicípio, como:
Consulta de Licitações contendo informações dos lotes/itens,fornecedores vencedores, lances, propostas e os respectivos Contratos
vinculados.

Tds os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer documento gerado nas licitações pode ser divulgado imediatamente após
agVação, sem a necessidade de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas;
Consulta dos Fornecedores impedidos de licitar;
Consulta dos Contratos e Atas de Registros de Preços, com osrespectivos Aditivos, contendo informações do nome do fornecedor,
vigência do contrato, responsáveis do contrato e a respectiva Licitação vinculada.
Possuir na consulta dos Contratos todos os documentos e anexos gerados no contrato, sem a necessidade de gerar arquivos ou copiá-los
parapastas específicas;
Possuir consulta de produtos cotados e contratados.

Consulta de Requisição de compra por fornecedor
Consulta dos convênios contendo informações detalhadas sobreos recursos recebidos ou concedidos, bem como dados da prestaÇao de

contas dos respectivos recursos;

Relação de bens patrimoniais, bem como os recebidos e cedidos.
Relatório de veículos relacionados a Bota da entidade;

Relação dos materiais em estoque com informações detalhadas doproduto, contendo seu respectivo saldo;
Relação dos itens protocolados contemplando os dados dos pedidos, recebidos, em andamento, atendimentos e indeferidos, com aopção
de visualização de gráfico.
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Possuir consultas com informações das Receitas e Despesas doMunicípio, como:
Consulta da receita prevista e arrecadada, com valores porexercício, mês e dia, podendo filtrar por conta de receita específica.
Comparativo da receita prevista e arrecadada, contendo a vis80 das receitas resumidas (contas sintéticas) e detalhadas (contas analíticas),
sendo possível nas receitas analíticas visualizar as fontes de recursos.
Permitir visualizar as receitas previstas e atualizadas, pelo valor líquido das deduções e pelo valor bruto, com as deduções demonstradas
deforma separada.
Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidações e pagamentos, incluindo as retenções efetuadas, consolidandoos
saldos a liquidar e a pagar;
Consulta da despesa empenhada, liquidada e paga, com valorespor exercício, mês e dia.
Consulta das despesas empenhada por compra direta, comvalores por exercício, mês e dia.
Consulta de diárias concedidas, com informações do nome do servidor, data inicial e final da diária, número de diárias, bem como valor
por diária e total das diárias, possuindo informações dos empenhos, liquidações e pagamentos vinculados.
Consulta detalhada dos Documentos Fiscais da Liquidação, contendo a opçao para baixar os documentos fiscais anexados; e acessar de
forma automática a NF-E através da chave de acesso.

(ynqsulta das despesas de PrestaÇao de Contas de Adiantamento,com dados como: nome do servidor, data e valor da prestação, situação
estaçgo de contas, histórico e anexos relacionados.

Possuir consultas com informações do Orçamento e ExecuçgoOrçamentária do Município, como:
Relatórios do Plano Plurianual – PPA, Lei de DiretrizesOrçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.
Relatórios do orçamento e da execução orçamentária emconformidade com a Lei 4.320/64
Relatórios da execução e gestão fiscal em conformidade com aLei de Responsabilidade Fiscal
Relatórios de execução orçamentária e financeira em conformidade com a Instrução Normativa 89 de 2013 do Tribunal deContas do
Estado do Paraná

Permitir nas consultas dos relatórios selecionar todas as entidadesconaoladas, de forma consolidada ou por Entidade.
Permitir consultar informações com filtro por Período;

Consulta das informações das Audiências Públicas.
Consulta das Leis e Atos do Município,
Linguagem de desenvolvimento : em Java

Este módulo visa aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos aos contribuintes, comagilidade e segurança, possibilitando acesso às

informações através da internet em ambiente responsivo. Para tal deverá conter no mínimo o que segue:

Deve permitir acesso ao módulo web, que poderá ser feito através de certificado digital,ou através da senha web, a qual será obtida pelo
ibuinte por meio do preenchimento de um cadastro eletrônico;
icitação para acesso eletrônico deverá possibilitar pré análise à administração municipal, permitindo aos responsáveis solicitarem ao

contribuinte o envio de documentosnecessários para tal liberação;
Deve ainda permitir que o contribuinte envie, em anexo à solicitação de acesso, osdocumentos exigidos pela prefeitura;
Deverá ter dispositivo de segurança, a fim de evitar ataques de hacker, como por exemplo o validador de acesso não sou robô recaptcha,
ou mesmo digitar caracteres préinformados.
Deve disponibilizar a consulta detalhada de débitos do contribuinte logado, pennitindonltrar um ou todos os tipos de cadastros vinculados

A partir da consulta, o contribuinte poderá selecionar a dívida que deseja quitar esolicitar emissão de guia atualizada para pagamento;
Ao responsável logado deverá ser possível o cadastro de instituições financeiras sob suaresponsabilidade;
Emitir segunda via do carnê de IPTU informando o número de cadastro ou indicaçgoüscal, sem a necessidade de se logar.
Emitir e validar Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários.
Emitir e validar certidão de Quitação de ITBI.
Emitir e validar Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel (Valor Venal).
Deve permitir atualizar uma guia vencida a partir do seu número, sem anecessidade de logar;
Deve permitir acesso ao módulo DESIF;
Ao contribuinte logado será permitido o envio e validaçgo dos arquivosrelativos ao módulo DESIF;
Deve permitir acesso ao módulo DEC.

TII

a este;
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O contribuinte com acesso deverá poder consultar o histórico de todas as mensagens recebidas, bem como detalhes da data de envio, data
limite para leitura e datade leitura;
O responsável logado e outorgado por ouüos contribuintes poderá visualizar asmensagens de todos os seus outorgantes;
Permitir o envio de declarações de ITBI Online por operadores autorizados pela administração municipal, pennitindo digitar as

informações relativas à transação imobiliária, tais como: dados do imóvel, adquirentes e seus respectivos percentuais, valorda transação,
alíquotas envolvidas, tipo de lawatura e anexos de comprovação da transaçgo;
Na emissão da declaração do ITBI online deverá ser gerado número deprotocolo de envio, para controle;
Após a análise da administração fiscal, o operador logado deverá poder consultar as solicitações enviadas, defeüdas ou indeferidas, bem
como emitir as respectivas guias de ITBI para pagamento ou consultar as informações de indeferimento;
Deverá ser disponibilizada tela de gerencial para a administraçgo municipal, onde será possível validar todas as informações das
solicitações digitadas e enviadas paravalidação, bem como os respectivos anexos enviados para comprovação da transação;
A tela de gerenciamento da administração fiscal deverá apresentar pelos menosas informações: número do protocolo, adquirente principal,
documento do adquirente, datada declaração, dados do transmitente principal, inscrição municipal do imóvel, status da análise e link para
ações da fiscal;

$}cjados exibidos em tela, devem estar em formato de tabela e devem conter operadores confíguráveis de consulte como: MeTer o! @aI?
G)r ou igual, Igual, Contém, Não Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre, além de permitir exibir ou
ocultar o seletor de coIInas, permitü também a ordenação das colunas disponíveis na consulta, incluindo a possibilidade de utilizar mais
de uma coluna ao mesmo tempo para ordenar os dados nos formatos ascendente (do menor para o maior) e descendente (do maior para o
menor), selecionar a quantidade de itens que podem serexibidos por página e gerar os dados fíltrados em tela em planilha excel;
A análise da transação pela administração fiscal deverá permitir o indeferimento da solicitação, disponibilizando campo próprio para
inserir a Justificativa deindeferimenta;
Deve permitir a simulação de parcelamento de dívida, para tal deverá fazerlogin através de certificado digital ou senha web.
Deve permitir atualizar os dados para correspondência dos cadastros da pessoafísica logada;
Disponibilizar a opção de solicitação de cadasao online para empresas do município, possibilitando preencher os campos necessários tais
como, dados da empresa,dados dos sócios, ramo de atividade, entre outros, e ainda anexar os documentos necessários;
Deverá permitir a configuração da emissão do alvará provisório para CNAE debaixo risco, possibilitando o operador permitir ou não a
emissão do alvará.

Para empresas com CNAE de baixo risco será possível configurar emissãoautomática de alvará de füncionamento;
Permitir à administração municipal a ediçgo de textos informativos paracompor a página do Portal do Contribuinte;
Opção para emitir certidgo de inscrição municipal para empresas e autônomos.
Linguagem de desenvolvimento : em Java

lh cadastro pessoa física único (integrado com os demais sistemas), com os sewintes dados: endereços, contatos (e-mails e
tMones), RG, Título de Eleitor, CTPS,CNH, Certificado de resewista, entre outros;
Realizar a validação do número de CPF e PIS/PASEP no cadastro da pessoa física.;
Permitir upload de foto e documentos no cadastro de pessoa física;
Possuir cadastro de servidores/fimcionários, tais como (estatutários, comissionados,agentes políticos, celetistasl estagiáriosl jovem/menor
aprendiz, conselheiro tutelar, aposentados e pensionistas) possibilitando a gestão da situação dos mesmos;
possua cadastro de dependentes vinculado com o cadastro de pessoa física;
Possuir controle no cadastro de dependentes, para fins do cálculo do salário família ededuçgo no imposto de renda (pma cada
servidor/funcionário);
Possuir o controle automático referente a Previdência e Imposto de Renda dos servidores/funcionários, que acumulam mais de um cargol
respeitando a faixa de cálculo eo teto previdenciário se houver;
possua validação nas alterações e ou inclusões de dados, no cadastro pessoa física eservidores/âmcionáriosl não permitindo concluir a

gravação sem que todos os camposestejam preenchidos;
Possuir o cadastro das tabelas e níveis salariais conforme plano de cargos e salários;
Possuir cadastro de jornada de trabalho, com a possibilidade de pumitaflexibilização de jornada;
Possub cadastro de tipos de previdência e suas tabelas de vigências respectivas,permitindo cadastrar dois ou mais regimes de previdência
própria;
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Possuir cadastro da tabela do imposto de renda com controle de vigência;
Possuir cadastro da tabela do salário mínimo com controle de vigência;
Possuir cadastro de agente de integração para controle e vinculação com ocadasüo de estagiário;
Possuir cadastro de beneficiários de pensão alimentícia, possibilitando a parametHzação das fórmulas de forma automática ou a opç80 de
lançamento de valoresmanual para o cálculo e controlando a vigência de cada beneficiário;
Possuir a parametdzaç80 do recolhimento da previdência sobre o valor docargo efetivo, quando o servidor for nomeado em um cargo em

Permitir cadastrar admissões em competências futuras, sem interferir nocálculo;
Possuir o cadastro do adicional tempo de serviço, possibilitando puametrizar aquantidade de anos, percentual e vigência;
Possuir cadastro plano de saúde, com o controle da vigência do titular (servidores/frmcionários) e seus dependentes, com parametrizações
para as regras deinclusão e exclusão;
Possibilitar realizar os cadastros dos tipos afastamentos, como por exemplo,atestados, licença maternidade, auxílio doença, licença sem

comissão;

vencimento:
Possuir o lançamento dos afastamentos do servidor, possibilitando identificar omotivo do afastamento e data de início e término;
P;}sluh o reajuste dos níveis salariais possibilitando de forma parcial ou totalinformando o percentual a ser reajustado;

hrir cadastro do tempo de serviço anterior, e possibilidade de realizar aconsulta da soma dos tempos serviço (anterior e atual);
Possibilidade de consultar averbação do tempo de serviço e caso houver tipoadicional de tempo de serviço;
Possuir os cadastros de outros vínculos empregatícios com opÇao de informaro s valores de base e contribuição;
Permitir o lançamento das férias controlando o período aquisitivo automático,com opção de adiantamento do 13' salário e abono

relatório para controle deférias vencidas
Possuir o histórico de todos os períodos aquisitivos de férias e período de gozodos servidores, desde a admissão até a exoneração;
Possuir o cadastro de férias individual com o controle das regras conformeparameUização prévias (afastamento por doença e faltas);
Possuir o cadastro de férias coletivas por cargo e local de trabalho com o controle das regras conforme parametHzação prévias
(afastamento por doença e faltas);
Possibilitar a emissão do recibo e aviso de férias de cada servidor/funcionário:
Possuir cadastro de verbas, possibilitando classificar os tipos como: vantagem, desconto, patronal, base de cálculo e Alíquota,
parametdzando as fórmulas para os cálculos, contendo os operadores matemáticos (adição, subtração, multiplicação e divisão);
Permitir a parameüização das verbas a serem calculadas por tipo deservidor/funcionário, cargo ou vínculo empregatício;
Permitir o cadastro de novos agnlpadores pelo usuário, visando a formaçgo debases de cálculo para auxiliar no cálculo das verbas;
Permitir o cadastramento dos cargos do quadro de pessoal com no mínimo:descrição, grau de instrução, CBO, área de atuaçgo, ftmção,
local, referência salarial inicial e final e quantidade de vagas;

Possuir no cadastro de cargos o controle de permissao para lançamento de horas extras, adicional noturno, plantões diurno e noturno,
fy»qêo gratificada e extinçãodo cargo;

lir controle de redutor constitucional de forma paametrizável, gerando o desconto de forma automática no cálculo para os
servidores/funcionários que ultrapassarem o valor do teto parametrizado;
Possuir o cadastro e controle de funções gratificadas com a parametüzação daquantidade de vagas e valor;
Gerar automaticamente o complemento de salário-mínimo vigente paraservidores/funcionários com remuneração inferior;
Possuir a rotina para a inclusão de lançamentos variáveis na folha: como horasextras, faltas, atrasos, plantões, adicional noturno e valores;
Possuir a opção de lançamento manual das diárias ou importar do módulo decontabilidade;
Possuir a consulta da base de cálculo das verbas de impostos (previdência eimposto de renda);
Possuir o cadastro de rescisão com possibilidade de configurar os motivos;
Possuir a emissão do termo de Exoneração (servidores estatutários) e o termoRescisão de Contrato de Trabalho conforme a Lei n'’
1057/20 12 de 06/07/2012;
Possuir o cadastro de rescisão complementar e a emissão do termo;
Possuir o cadastro e controle dos períodos aquisitivos referente a licençaprêmio;
Possuir no cadastro de licença prêmio a possibilidade do lançamento de maisde um período de gozo e pecúnia para o mesmo período

pecuniário;
Permitir emissgo de aviso e abono de férias, possibilitar o controle de férias(lançadas, vencidas, a vencer e a possibilidade de emissao de

aquisitivo;
Possuir o processamento da licença prêmio, hstando os servidores com ou semdireito conforme parametrização prévia, possibilitando
gravar de forma automática;

Possuir a parameüização das verbas para a margem consignável, possibilitando também a emissão da carta margem conforme
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parametrização realizada com a informaçãodo valor total da margem, valor utilizado e valor disponível;
Possibilitar a execução de cálculos e simulações conforme o tipo de movimentação, por exemplo, adiantamento, mensal, décimo terceiro,
férias, rescisão erescisão complementar;
Possibilitar a parametrização para o pagamento do 13'’ com opção depagamento parcelado ou integral;
Possuir a segurança das informações, não permitindo a alteração dos dadoscadastrais caso exista cálculo executado;
Possuir o histórico mensal dos valores calculados de cada servidor,possibilitando realizar a consulta de meses anteriores;
Possibilitar a execução do cálculo ou a simulação de forma individual (porpessoa);
Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento gerando em formatoplanilha com todas as verbas calculadas (vantagem,
desconto, base de cálculo e patronal);
Gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, através dahomologação, cancelamento e exclusão dos cálculos;
Possibilitar realizar o relatório de projeção salarial informando o percentual;
Possuir visualização e impressão de demonstrativo de pagamento (}lolerite),com opção de gerar a data de aniversário ou uma mensagem

Possibilitar a geração da remessa bancária conforme o layout do bancoconveniado, possibilitando gerar por grupo ou total;
Pusuh as parametrizações contábeis do servidor diretamente com o orçamento(Projeto atividade, fonte de recurso e grupo fonte padrão);

azar a integração contábil, validando as informações e gerar mensagem deinconsistência se alguma parametrização não estiver de
mrdo com o orçamento, informando maU:ícula e nome do servidor
Gerar arquivos referente aos cadastros e movimentação para integraçgo com oponto eletrônico de forma manual e automática;
Possibilitar a parametrizaçgo e a importação de dados referente a movimentação gerada no ponto eletrônico como hora extra, adicional
noturno, falta,atraso;
Possibilitar o cadastro de um representante bancário;
Possuir aimportaçao e o gerenciamento dos empréstimos consignados, controlando de forma automática ou manual, com opção de realizar
ou não o desconto emfolha de pagamento informando o motivo;
Possuir o cadastro das empresas que fornecem o auxílio transporte;
Possuir o cadastro da quantidade de vale transporte utilizado pelo servidor;
Possuir rotina para cálculo referente ao auxílio transporte com possibilidade derealizar o pagamento e desconto em folha de pagamento,
controlando o valor máximo de desconto conforme percentual estabelecido em lei;
Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGED, RAIS, SEFIP,DIRF, SIOPE, SIPREV e MANAD;
Gerar os arquivos para o SIAP referente aos módulos Folha de Pagamento eHistórico Funcional conforme layout do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná;
Gerar os arquivos para atender o cálculo atuaHal;
Gerar arquivo para atender a qualificação cadastral conforme;
Atender o eSocial conforme o calendário e layout disponibilizados;
Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento,comprovante de rendimento, ficha funcional e recibo de férias;
P}Nibilitar puametrizar e gerar a guia para o Fundo de Previdência Municipal;

uir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o formulário e ocadastro da avaliação de desempenho com o cálculo da nota

Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo do cadastro com oservidor;
Possibilitar a parameüização das regras para conceder a progressão saladalautomática;
Possuir o processamento da progressão salarial, com listagem dos servidorescom e sem direito conforme parametdzação prévia,
possibilitando o avanço salarial de forma automática dos servidores com direito;
Possibilitar parametrizar e gerar listagem de dados cadastrais dosservidores/funcionários;
Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam executados em umGerenciador de Tarefas.
Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado por vínculoempregatício;
Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em uma única verba aser visualizada no demonstrativo de pagamento;
Possuir o histórico das alterações referente cargo, nível salarial, lotação dossewidores/funcionários na acha funcional;
Possuir o controle do “status” dos servidores/Êrncionários, referentesafastamentos, férias, licenças, atestado médico;
Possibilitar emitir a ficha funcional dos servidores/füncionários contendo: dados pessoais, documentação pessoal, endereço, dados

funcionais, afastamentos (Hcençassem vencimento, atestado médico, licenças), períodos de férias e licença prêmio, atos (portarias),
histórico salarial, cursos e avaliaçgo funcional;
Possuir a pesquisa servidores/funcionários por: matrícula, nome, CPF, RG,cargo;
Permitir registrar todos os atos legais como portarias, decretos para cadaservidor/funcionário;

específica;

final;

738



000290

equíplano

Possuir o relatório analítico da folha de pagamento, possibilitando a emissãocom filtros e agrupamentos diversos;
Possuir relatórios gerenciais para controle do fechamento da folha depagamento de todas as verbas (vantagens e descontos);
Possuir a ficha financeira com toda a movimentação financeira de cadaservidor/funcionário;
Possuir relatório com os valores previdenciários referente a base decontribuição e retenção de cada servidor/funcionário;
Possuir relatório analítico da integração contábil, contendo a funcional programática completa, contas contábeis, verba e

servidor/funcionário;
Possuir relatórios sintéticos visualizando o total empenhado, retenções erealizável;
Possuir relatórios gerencial de férias;
Possuir relatório dos lançamentos realizados de férias por servidor/funcionário;
Possuir listagem da licença prêmio contendo os períodos e osservidores/funcionários;
Possuir relatório gerencial da margem consignável de todos os servidores/funcionários, informando o valor total, valor utilizado e valor
disponível decada servidor/funcionário;
Permitir a parametrízação e o processamento do vale alimentação, com opção de gerar uma listagem com o valor de cada
servidor/funcionário e o total por centro de custo;
PQssuir o controle de servidores/funcionários cedidos e recebidos;

\)ibilidade de gerar (exportar) arquivos com informações de aposentados e pensionistas cadastrados na folha de pagamento para
reãlização da importação no sistemaSIPREV via aplicação;
Permitir cadastrar processos administrativos e possibilitar o cadastro dasinformações de suspensão de exigibilidade de acordo com o
layout do eSocial;
Possuir tela para cadastrar autônomo, com o cadastro de pessoas único, ter osseguintes campos para preenchimento: Classificação
Brasileira de Ocupação (C:BO), categoria do trabalhador, quantidade de dependentes para desconto do IRRF e a função.
Possuir a opç80 para informar o autônomo já cadastrado, campo para informar a data de lançamento, percentual ISS, valor base

previdência e valor retido, tipo do serviçoprestado e o valor.
Possuir o cálculo das RPAs listando os valores referente à base de cálculo,vantagens e descontos.
Possuir log do cálculo referente às RPAs.
Possuir recibo pagamento referente as RPAs.
Possuir a opção de gerar em um mesmo arquivo as informações da RPA paraserem enviadas à SEFIP .

Possuir relatório por competência com os valores da base previdência, patronale valor segurado.
Linguagem de desenvolvimento : Java

Sistema de rodar em ambiente WEB, permitindo todo trâmite sem utilização de papéis;
Cadastro de locais, setores e departamentos, unificado com a Contabilidade;
– qdastro dos funcionários (servidor público) deve ser utilizando o mesmo cadastrode pessoas da Contabilidade – Cadastro único;

,lição por tipo de processos, permitindo a personalização de cada tipo;
Definiçao da tramitação de um assunto, onde é possível informar o local de destino;
Definição de parâmetros para um estágio como: prazo de execução, se pode concluir, sepode indeferü;
O processo deve automaticamente ser enviado ao ponto de início, após sua abertura;
Um processo nunca pode ser enviado a local, ou encaminhado a etapa, que não estejade$nido como opção para recebê-lo na fase em que
se encontra;
Somente processos definidos como podendo finalizar podem encerrá-lo;
Abertura de Processo pela entidade ou pela internet, acesso direto pelorequerente;
Rotina para avaliação de processos abertos pela internet com controle deatualizaÇao cadastral;
Para processos abertos pela internet, permitindo que somente os processosavaliados e julgados procedentes podem ser abertos no
protocolo geral, caso seja configurado para tal;
êaso os dados do requerente sejam divergentes dos dados que constam da baseda entidade, a atualização dependerá da aprovação de
servidor responsável;
Possibilitar a criação de modelos (pré-definidos), que poderão ser utilizados como base para a criação de novos documentos tanto na

abertura, quanto nas ocorrências,salvando o documento editado como anexo do processo;
Envio de e-mail para o requerente através da abertura do processo pela internet,ou ainda pelo processo de abertura pela entidade;
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Impressão do Processo, com toda a tramitação;
Impressao do Protocolo de Entrega em duas vias, sendo uma via para entidadee a outra para o requerente, em mini impressora e outros

Impressão de Etiquetas com o número do protocolo, nome do requerente eassunto, utilizando formulário de etiquetas disponível no
mercado, sendo o modelo escolhido em A4, possibilitar a escolha da posição da etiqueta;
Pesquisa de processos, com filtros de pesquisa: Processos do operador logado,período, assunto e situação do processo;
Encaminhamento de processo considerando o controle de tramitação ou não;
Possibilidade de indefeHr ou concluir um processo se a etapa atual permitir;
Possibilidade de aceite eletrônico para controle de recebimento e envio;
Possuir assinatura eletrônica para anexos em PDF, sendo possívelencaminhamento do documento para assinatura nas próximas etapas;
A consulta de processos pela Internet deve exigir, além do número doprotocolo o CPF ou CNPJ;
Possibilitar ao requerente, para os processos que foram abertos pela internet,além do acompanhamento, a inserção de novas ocorrências,
além da possibilidade de envio de novos anexos. Permitir emissão de: Documento de acompanhamento das ocorrências e comprovante

modelos;

de encerramento:

PKmitir o cadastro de processos pela internet, com Requerente anônimo (configurados pela entidade), com a possibilidade de informar
tU)no e/ou e-mail pararetorno caso o requerente assim desejar;
Daios do requerente sigilosos, se o requerente solicitar;
Dados dos processos sigilosos, onde somente será exibido para os interessados(requerente e responsável);
Envio de e-mail para o requerente com o número de seus processos e em todasas tramitações do processo, além do, cancelamento e
encerramento;
Na abertura de um processo, verificar se o requerente já ago possui em seu nome outros processos do mesmo assunto, e caso possua avisar
se realmente quer abrirouüo ou lançar nova ocorrência ao existente;
Permitir relacionar Requerentes Adicionais a um processo, no momento daabertura.
Se o processo estiver aguardando alguma solicitação e for paralisado, nãocontar o tempo até o seu andamento;
Possuir agrupamento de processos por assuntos;

Possibilitar seleção de vários processos por assuntos para receber todos aomesmo tempo, dar encaminhamento, anexar arquivos e
suspender/concluir;
Possuir rotina específica onde o operador logado, visualize/üamite os processos conforme conâguração, podendo visualizar/tramitar:
todos, somente os seus ede seu local de lotação;
Permitir a produção, edição, assinatura eletrônica e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a virtualização de

processos e documentos, permitindo atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, ainda que distantes
fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades.
Permitir consultar os processos no portal da transparência, conforme liberaçãopor parte da entidade;
Linguagem de desenvolvimento : em Java

Cadastro geral de contribuintes com inscrição própria permitindo a vinculação domesmo à pessoa preexistente no banco de dados;
Possibilid–ade de unificar cadastros de pessoas por código de inscrição municipal ou pordocumento, tratando possíveis duplicidades de
conversão e velhos cadastros desatualizados, de tal forma que todos os lançamentos e vinculações sejam uní6cados emtela9 pela
administração municipal;
Cadasüo de imóveis, com os campos do BCI configuráveis pela prefeitura;
Disponibilizar atalhos rápidos para consulta ao extrato e às observações cadastrais dorespectivo contribuinte;
Um terreno pode ter v&ias construções, sem a necessidade de cadastrar imóveisdiferentes;
Um ünóvel pode ter vários proprietários, mantendo o histórico das alterações;
Cálculo dinâmico da a 6:açao ideal do terreno considerando todas as edificações daunidade;
Mantém a memória de cálculo do IPTU e das Taxas realimdas pelo sistema nomomento do lançamento;
Permite anexar documentos e imagens ao cadastro;
Permite à prefeittua a conãguraçgo dos campos das cwacterísücas do imóvel eda edificação;
Cadastro de empresas e autônomos. As empresas são classificadas pelo CNAEe os autônomos pela tabela de CBO;
A tela de cadastro de empresa deve disponibilizar links de acesso rápido paraconsultar Atendimento ao conüibuintel Observações
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cadastraisl Alterar Situação da Empresa/Autônomo, Emissão e Renovação de Alvará, Emissgo de Certidão de Baixa deAlvará, Registro
de vistorias e Lançamento de tributos do respectivo cadasüo;
Possibilitar o cadastro online de novas empresas a partir do Portal docontribuinte;

Novos cadastros devem ser registrados com status de ’'pré-cadastro'',permüindo à administração municipal consultar e ativar os mesmos;
Receber novos cadastros de empresas locais a partir do REDESiM;

Cadastro do contrato social das empresas, controlando os sócios e suasparticipações e mantendo o histórico das informações;
Alerta de débitos de pessoa fisica no cadastro de quadro societário da empresa

Históüco de anotações e observações por imóveis e empresas ou contribuinte,podendo configurar emissões de alerta ou restrições de
acesso à CDA;

!.ançamento de IPTUI taxas de serviços uíbanos2 ISSQN, taxas de exercício depoder de polícia, contribuição de melhorias e receitas
d.iversas. Os lançamentos devem suprecedidos de simulações que não interferem na dívida ou nas tabelas ativas. A partü de uma
simulação é possível realizar o respectivo

Emlssão de caFnês - cõm código de barras padrão Febraban ou fichas decompensação e controle de recebimentos com caixa automatizado
e integraçgo comContabilidade;

nação de carnês em formato de arquivo para impressão em gráficasespecializadas;
.permüir o lançamento da parcela única do IPTU vinculada ao convêniode compensação nacional e as demais parcelas em convênio

Febraban (DAM);

ExportaÇao de carnês e documentos de anecadaçgo para Cobrança Registrada;
Instituições bancárias: O sistema deve permitir que a importação e o processamento dos arquivos de retorno bancário, referente aos
pagamentos de créditosdevidos a Adminisüação Mtmicipal;
Baixas a partir de arquivo de retorno dos bancos;

Balxas lançadas e atualizadas "on"line" permitindo a impressão de negativas noinstante seguinte ao registro do pagamento, sem
processamentos "em lote" e sem dados redundantes

Deve ser possível inscrever em dívida ativa por contribuintes porexercício/tributo;
ConfiguraÇao de tabelas de acordo com a legislação tributária-do Município;

Atualização monetáda» juros e multa calculados no momento da utilização,sem a necessidade de processamento periódico com a
parametdzação da forma de acréscimos pelo administrador.
Permitir parametdzação das diversas formas de parcelamentos/REFIS;
Deve pennitir confiWar faixas de parcelamentos com seus respectivos descontos, concedidas por lei, bem como determinar se há ou nao
cálculo de juros PRICE;

Deve permitir determinar se o parcelamento será em moeda corrente ou emoutro índice de indexação financeira (uân, urt, etc);
Parcelamentos em índice deverão tratar de maneira automática a conversãopara moeda corrente somente para o exercício atual;
A tabela de configuração de parcelamento deve permitir também a vinculaçãode tabela de atualização própria para o respectivo
parcelamento;

permitir configurar valores mínimos para parcelamento para pessoa físicae jurídica, bem como determinar valores mínimos por
de parcelas;

Deve permitir controlar o período de validade da lei que permite os refis, tratando para não exibir a opção de parcelamento vencida ao
operador no momento dasimulação do parcelamento;
Permitir simulação de parcelamento/negociação da dívida antes da efetivaçãodo mesmo;
Emissgo de extratos analíticos consolidados por contribuinte, incluindo saldopago, devedor, revisado ou cancelado;
Exportação de arquivo do diário de arrecadação integrado com a contabilidadenos moldes definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;
Possibilidade de o contribuinte emitir certidões na Internet;
Possibilidade de efetuar tantos parcelamentos ou reparcelamentos quantos alegislação municipal permitir, sem a perda dos históricos;
Referente aos parcelamentos, o sistema deve:
Permitir parameüizar faixas de valores por quantidade de parcelas e osdescontos correspondentes de cada faixa;
Configurar valor mínimo por parcela;
Permitir configurar parâmetros para revogação de parcelamentos vencidos;
Manter os históricos no próprio débito, como ano da criação e dívida do débito,acrescendo somente um parcelamento ao o débito original.
No caso de estorno do parcelamento existe a possibilidade de acrescer nova sequência com o saldo restante, ou então, se não houver
nenhuma parcela paga, voltam para as dívidas de origem;
Boletim de cadastro de imóvel, BCI - detalhada e simplificada, geradoindividual e coletivo.
Cadastro de Imóveis Rurais
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Possibilidade de pwametrizar alíquotas de cálculo de ITBI considerando valordo financiamento do imóvel ou faixas de valores;
No lançamento, o valor do ITBI pode soRer descontos legais ou incidência detaxas específicas;
Emissão de certidão de quitação de ITBI;
Possibilidade de registrar nova posse de forma automática, no momento dopagamento do ITBI;
Cadastro de observações restritivas que geram bloqueio de certidão ounotificam o operador quando realiza consulta no atendimento ao
contribuinte;
Emissão de documentos de cobrança administrativa ou judicial, individual oucoletivamente, calculando de maneira automática os

reajustes legais configurados no sistema;
Controle de cobrança de dívida via processo de cobrança judicial;
Controle de autorização de Impress80 de Documentos Fiscais (AIDF);
Permite cobrança de taxa de lixo através de convênio com a Sanepar;
Livro fiscal eletrônico integrado com Sistema de Emissão de Nota FiscaIEletrônica;
Tela de atendimento ao contribuinte que permita através de um único local o acesso a diversas funGionalidades, tais como consulta de
todos os valores lançados atrelados ao contribuinte, emissão de extratos considerando ou nEo valores pagos ou a pagar, geração de guia
=uüação de saldo devedor, lançamento de tributos avulsos como ITBI e guias de arrecadação em geral, certidão de débitos municipais,
Jamentoou reparcelamento de saldo devedor, histórico dos parcelamentos efetuados;
Ermssão de Alvará Eventual, para empresa de fora do município
O recolhimento de receitas diversa deverá ser a partir da emissão de guias derecolhimento em padrão bancário, com cálculo automático
de acréscimos quando em atraso, e considerando o layout do convênio;
O município deve poder gerar de maneira automática as contribuições de melhorias, separando por edital e por exercício, e podendo
selecionar as quantidades deparcelas permitidas e valor pré-configurados para lançamento;
O sistema deve disponibilizar modelos próprios, configuráveis pela prefeitura,para emissão de notificação e contrato que serão entregues
aos contribuintes no lançamento da Contribuição de Melhoria;
O fiscal deverá poder consultar gerar notificações, efetivar e consultar asnotifícações geradas, bem como importar arquivos para geração
automática das notificações e lançamentos de valores de Contribuição de Melhoria;
Linguagem de desenvolvimento : em Java

Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de acesso fornecidapara pessoas definidas pela CONFRATANTE;
Sistema de prevenção e detecção de invasão, bem como ferramentas de análise detráfego de dados;
Sistema de proteção e combate contra incêndios;
Sistema de proteção contra inundações / alagamentos;
Redundância de links de internet fornecidos por mais de uma operadora;
Rçd{mdância de fornecimento de energia elétrica, inclusive com a disponibilidade degeradores no local para acionamento emergencial;
FC,,Àsso de backup onde os backups sejam armazenados em local físico distinto dolocal onde os dados estão localizados.
O data center deve permitir visitas de profissionais indicados pela CONTRATANTEpara validação da estrutura caso solicitado;
Responsabilizar-se por manter o hardware e os softwares atualizados;
Fornecer as licenças do sistema operacional bem como as do sistemagerenciador do banco de dados quando necessárias;
Possuir equipe de profissionais especializados e em número su6ciente para aexecução dos serviços;
Garantir alta disponibilidade dos serviços (24 x 7 x 365) e possuir acordo denível de serviço (gLA) de pelo menos 99%;
Possuir certificações que atestem que o data center atende as normas desegurança da informação;

no 1=o€iÓ Éuiz de
Gerente dl ios

ISP/PIRG: 5.406.O'
CPF: 857.230.619-68
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ANEXO II

AVALIAÇÃO TÉCNICA – PONTUAÇÃO

1.1. A avaliação técnica será efetuada pela Comissão de Licitação no dia da abertuIa deste Edital, após a verificação
de que os aplicativos ofertados cumprem os requisitos estabelecidos no anexo I.
1.2. Haven(mieracionalaoderá ser desjgnada nova data para avaliação do sistemal
=aleira global, pelo conjunto de todos os aplicativos ncitados. Planilha de itens pontuáveis do
sistema ofertado. Cada item assinalado como “Atende” Somará a pontuação apontada em cada módulo. E cada item assinalado como
“Não Atende” não somará nenhuma Dontuação. Pontuaçgo: Pormódulos ou bloco de módulos.

1.4. Para a avaliação técnica, o proponente deverá realizar apresentação conforme anexo II, para análise dacoInissão de avaliação
técnica.

mr 1:9 ;é•3§l

ji:Ée–r;=;;;á=mmi;of;;Mma–=ii> àHMcMi;;8(mM
lara definir uma nova senha;.ário deve ser avisado no momento de lo

físicas e iurídicasos no cadastro dee llti end17àmm) na
2.3. Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro único de pessoas, compartilhado com todos
os módulos:

2.4. As informações relativas à transparência municipal, deverão estar disponíveis no portal de

aansparência de forma automática sem utilização decargas ou rotinas;
2.5. O sistema deve gerar e emitir relatórios de todos os módulos, com opção de

salvamento e exportaçgo para os formatos TXT, XLS, CSV, HTML e PDF.
2.6. Possibilidade de enviar os relatórios gerados pelo sistema via e-mail para um ou vários destinatários
buscando através do cadastro de pessoas, não sendo necessário salvar e anexar para envio;
2.7. Conter em forma de relatório os logs de operação, onde contenha no mínimo os filtros por operador
e intervalo de datas, somente de entras e saidasdos sistemas, com possibilidade de obter o relatório de

forma detalhada ou não de as operações, sendo elas:
2.7.1.Data e hora da ocorrência;

X

X

X

X

X
2.7.2.Logjn e nome do o ldor;
mr o de IP

o

2.7.5.Objeto/Tela envolvida na ação;
2.7.6.Informações da Operação realizada: na inclus80 todas as informaçõesdo registro incluído, na
alteração os dados do registro antes da alteração e os novos dados após a alteração, na exclusão os

X

X
dados do o excluído

KTmaçã=ml=mm) le s irão consumir X
cadastralesta

inela (m===mma X
operadores terão acesso ao alerta.ossa escolher o período de vencimento e

X2.9.1.Na tela do alel loder acessar a tela dos contratos relacionados.
: •:i

1 :EmB mM
@ig

Nifal :HAIiia8 :\:à;

1

3.1.1.Em até 10 dias 50 pontos
3.1.2.Em até 30 dias 30 pontos
3.1.3.Em até 60 dias 15 pontos
3.1.4.Mais de 60 dias 05 pontos

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

r : F5

:_LiB>;??: : F1 F =

a

4.1.2.Validaçao dos dados de entrada enviando mensagens quando a operação comprometer a

integridade dos dados (crítica)

X

X

4.1.3.Permitir verincaçao / rastreamento das alterações realizadas no sistema indicando quem
ldo fez.fez, o que fez e q

#ê®ã3W a
QMrgQ:g Fi’a

4.2.1.Controle de acesso, somente mr

e me=c=one M
4.2.3.Possui teclas de atalho para acesso às funções
WTelas, nomes de campos, relatórios possuem padrão único.
4.2.5.Funcionalidades correlatas dentro do mesmo sistema, sem a necessidade de abrir outros
programas, como PPA, LDO. LOA, Balanço e Patrimônio sem sair da Contabilidade.

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

: M=1€;1}1 :g}:3 fjl F f :4 i+ 2 :JF=

8 M qBiii ab_ii

5.1.1.CoMrmiecG=tegM> 1==a> m
Tribunal de Contas do estado do Paraná. Comprovado atestado de capacidade técnica, em nome da
Proponente,que co: ou tenha Drestado serviço ídica de direito DúblicOpessoaave Que D

:: qÇiii}:88 F 1;%@

10

1:'::; q :1\

Pontuação:
Atende: 15 (quinze) pontos para cada item
Não atende: 0 (zero) lara cada itemntos

:4A +q1Ua a 3t==f-bb}E8 :g ;E
Bl R )Rãe

DE 1+{ #: 8

6.1.1.1. Acesso nativo aos principais bancos de dados relacionais(Oracle, PostGree e Firebird)
sem a troca do executável

6.1.1.2. Instalação do Banco de Dados em ambiente Linux X

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

7.1. Cadastro de produtos com informações relevantes tais como: descrição,classificação, derivação,
código GTIN, unidade de compra, unidade de distübuiÇao, código de Barras, informações referentes a X
estoque mínimo e máximo e ltual de lartilhados com a Licitação00

7.2. Ao cadastrar um material, o usuário dev& ter a possibilidade de anexar docune
lanilhas e relacioná-las a este maü com leitura DorcÓ o de b

7.3. P==mmmnM=iretacionamento c=mm
nelo leiaute do TCE-PR ibunal de Contas do Estado do Paraná). comDartilhadOS com a Li to

7.4. Possuir rotina para geração de âacionamento de itens já existentes no estoque com relação a unidade
de comora e unidade de distribuição (ExemDlo:comorado em caixa e distribuído em Unidade:

X

?:1
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7.5. Possuir cadastro de classificação do produto (grupo, subgrupo e classe),compartilhados com a
Licitaçgo

7.6. Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo: entrada, saída, transferência e
devolução realizando a atualimção do estoque de acordocom cada movimentação realizada;
7.7. A transferência de itens entre almoxarifado/depósitos deverá identificar ositens e seus respectivos
quantitativos que estão em transito, identificando-os em almoxarifado de trânsito ou virtual, o qual não
deverá disponibilizar para movimentação o saldo do material envolvido na transferência até o seu

recebimento no almoxarifado de destino, responsável pela entrega, responsável pelo recebimento;
7.8. Deverá ser possível realizar reserva de entradas de produtos, que serão de uso exclusivo de
determinadas secretarias/departamentos;
7.9. Permitir controle e gerenciamento de lotes dos produtos e datas de Validade, o sistema deverá
também realizar avisos sistemáticos com relaçãoaos itens que estão próximos ao vencimento;
7.10. Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisiçõesao almoxarifado anulando as

X

X

X

X

X
,dades que não ldo as quantidades d: boníveis em estoestoque e sua Lei

7.m&ibilitar integração com o sisters;mcompraRMlização de entrada de materiais, através
as ordens de co

7.12. Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada, através da
jjquida >ós o lançamento da Nota fiscal

7.13. Possibilitar integração com o sistema de contabilidade, para realização de entrada, através da
Entrada quantitativa antes da liquidação;

X

7.14. Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de saídas de materiais através dos
estornos de requisição de compra;

7.15. Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de saídas de materiais através dos
estornos de ordens de compra;
7.16. Possibir aa
estornos da jjquidação

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

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

X
1

X

de ponto de pedido e consumo médio;
7.23. Utilizar centros de custo (secretarias/departamentos) na distribuiÇao de produtos, através das
requisições/pedidos de materiais e/ou saídas demateriais para controle do consumo;
7.24. Gerenciar a distribuição dos produtos com rotina que possibiHte aseparaç80 dos produtos para
envio aos solicitantes;

7.25. Possuir rotina de inventárma1
estiver sendo realizado;

X

X

X

X

X

X

7.26. Possuir gerenciamento de produtos por localização e o endereçoonde o material está estocado,

possibilitando que a localizações sejam definidos pela entidade. Disponibilizando consultas das
localizações dos produtos, contendo endereço de alruazenagem e vencimento dos itens;
7.27. Possibilitar bloqueio de endereços;

7.28. Possibilitar o consultar o status das movimentações de entrada/saída geradas, quando utilizado
coletor de dados

e ram;m lara conferência dos materims -aTo

ôii_é
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=miMms- 1)or produto, nota fiscal e

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

setor
X

X

7.32. Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por:
almoxarifado/depósito; período; materiais vencidos; materiais a vencer
m-Mtir cálculo automáticmr Jm
7.34. Possibilitar emissao de relatório da ficha de controle de estoque,mostrando as movimentações por
material e período com saldo anterior ao período (analítico);
7.35. Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas,
saídas e saldo atual por período;
7.36. Possibilitar emissgo de relatórios de controle de validade de lotes de materiais;

7.37. Permitir emissão de etiquetas de prateleira e paletes para identificaçgo da localização dos materiais
no estoque;

X

X

X

X

7.38. Possuir relatório do consumo médio mensal e anual por material
7.39. Possuir -oduto de: Custo médio. MI[cos por
7.40. Possibilitar consultas de oque e consuino

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

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

DE;ÀÊj i©®i d:8 @

s á pos 1 formar o número do alvará,
o ano de emissão, o requerente, o tipo de alvará (urbano, área livre, rural), as datas de requisição,
expedição, cancelamento e validade, o tipo de projeto, a data fim da obra, o número protocolo, a

localização, a guia da receita, o responsável pela obra, o nome da obra, o tipo de obra, o tipo metragem,
os dados do construtor, eventuais observações, o nome do engenheüo/arquiteto, CREA/CAU,
ART/RRT. Deve ainda possibilitar a renovação de alvará emitido;
8.2. Permitir à administração municipal exportar as informações para INSS (SISOBRANET) sem a
necessidade de redigüação de informações;
8.3. Integrar coin cadastro imobiliário do Módulo Sistema Tributário no momento da emissão do Alvará
e construção para que importe automaticamente as informações necessárias para o preenchimento
oma: IndicaÇao Fiscal, Proprietário, CNPJ/CPF, Endereço, Esquinas, Loteamento, Controle, Quadra e

Lote, possibilitando a edição dos campos: númeroprocesso, número guia, renovação alvará, observação,
CAU/CREA;
8.4. Deve possui cadastro de habite-se onde será possível permitir informar onúmero do habite-se, ano,
número do alvará, ano, área liberada, data de solicitação, data expedição, lei, data vistoria, observação,
protocolo, guia da receita;
8.5. Deve disponibilizar cadastro de pro6ssionais, podendo informar o númerodo registro, o tipo de

I conselho que emitiu o registro e a data de validade do mesmo;
8.6. No cadastro do alvar& o módulo deve disponibilizar integração com demonstrativos de cálculo do
IPTU do imóvel urbano correspondente;

8.7. Ao cadastrar o alvará de construção, o sistema deve permitir consultar as observações cadastrais
que existam para o respectivo imóvel;

8.8. Deve realizar a emissao de alvará e de habite-se, podendo atrelar mais de um habite-se a uma
respectiva obra, mantendo o histórico dos mesmos;

8.9. Tela de cadastro de alvará integrada com Sistema de Tramitação de Protocolos, para vinculação do
processo de origem;

0.

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X
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8.10.Permitir emitir documentos relacionados a regularização dos loteamentos, mantendo um histórico
dos mesmos
8.11.Emissão de alvarás de construção com cadastro de Drofissionais. alvarás de obras Dara imóveis
urbanos e rurais e habite-se com atualizaçãosimultânea no cadastro imobiliário;
8.12.Permitir à administração municipal configurar os tipos de obras de utilização para cadastro e
impressão do alvará e suas conelações ao tipo deobra utilizada para o INSS;

8:}::P:ssTá?taro: :1:r==:?izraTàT::r::::?o:doeaJIÊ:1:e:?o:Ppo=o:::::;:g1:aS:13: ::r;1:rt:::no e

área livre com layouts configuráveis pelaprópria administração municipal, permitindo inserção de
imagens e configuraçgo de texto com campos de mesclarem dos dados informados em tela;
8.15.Deve permitir a personalização e emissão de documento próprio para alvará de obras e habite-se;
8.16.Integração com Sistema de Tramitação de Protocolos, para vinculação do processo de origem;
8.17.Emissão de relatórios de documentos expedidos, podendo filtrar portipo de imóvel, por período de

expedição, por validade, por tipo de documento e por agrupamento de responsável da obra, bairro ou

[

1

loteamento

a wi(iade de redigüação, permitindo
selecionar o tipo de movimento se é com obras ousem obras. bem como a çomDetência deseiad

3:tIt : ;Pce:::: i :: ][: : ::5S:: perDIF:: :ad\e EaeE1t::3:if::â][5:n Fiâ 2::T]:: iI
to de dados entre os módulosain

wí:hIll
: : F 1 ;nPa 1

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

Úpos número do loteamento, dados do
requerente, nome do loteamento, número do protocolo, número da inscriçgo do imóvel, denominaçgo do

imóvel, lote, quadra, matrícula, área total, logradouro e número, complemento, cep, bairro,zoneamento,
proprietários, cota participaçgo, engenheiro/arquiteto responsável, número CREA/CAU, número de
quadras, número de lotes, área total dos lotes, área de uso institucional, área de ruas, largura do passeio
público, largura das vias, tipo de luminárias, espécie de árvores plantadas, número de rotatória, número
de nascentes, número de travessias elevadas, possui área de mato, possui área encharcadas, possui via
paisagística, área de fUndo de vale, áreas de servidão da Copel, áreas de servidao da Sanepar, áreas de
reserva legal, áreas de margens de rodovias;
fl.2. Deve permitir personalizarmMmaiic===Mr ama
Wcelamento de solo, certificado de conclusão deobra entre outros. Para personalizar estes documentos
serão necessárias todas as informações contidas nos cadastros de loteamentos, imóveis, protocolo e
contribuintes;

9.1.3. Deve gerar relatórios diversos como número de loteamentos, por data de expedição, por data de v
conclusão de obra, por proprietários. Tambémpossibilitar consultas em telas.

'ontua
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item

boatos para cada item

TbFs -Fo mMaRFTodFs an nI lis :ontrole ltrimonto ser

Públicas/Intervenção e Licitações, Compras e Contratos e com dados na mesma base.
10.2.Deve estar contido na mesma table-space todas as informações das entidades controladas e em

todos os exercícios, sem a necessidade de mudar de base ou deslogar do sistema para consultar exercícios
diversos;

na;-
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10.3.Possuir padronização do uso de teclas de função, em todo o sistema, de forma a facilitar o seu
ndizado e operaçgo

10.4.Permitir pesquisa rápida dos menus e elaborar menus personalizados, vinculado ao operador, com
a oossibilidade de gerenciamentodos mesmos

10.5.Possibilitar o limitação de acesso a Órgãos, impedindo assim que determinados
usuários tenham acesso às informações destes

10.6.Permitir vincularmmlmImr=mmIK> msMmoMaM
lue seiam liberadas. conformesolicitem senha de ldo nível ltrização

iesrr=1 e%hReste=iadoinício da execução do ex=iam
10.8.Permitir implantação dos saldos de exercícios anteriores separados por processos;
10.9. Todas as entidades devem estar na mesma base, permitindo a emissão de relatórios consolidados;
10.10. Conter log simples em telas de operação, constando a data, hora e operador que cadastrou e data, v
hora e operador que atualizou o registro;

10.11.1. Tabelas Cadastrais; ' X

X
X

10.11.2. Módulo Obras Públicas X
10.11.3. Módulo Planejamento e Orçamento;
10.11.4. Módulo Contábil;

X
X

10.11.5. Módulo Tesouraria: X
10.11.6. Módulo Licitaçõ
c

10.11.8. Módulo Patrimônio;
10.11.9. Módulo Controle Interno;

X
X
X

X

X

X
X
X
X

10.11.10.Módulo Tributário;

10.12. A exportação de arquivos do leiaute do SIM-AM deverá estar separada em módulos e

periodicidade previstos neste arquivo, facilitando o controle dos arquivos a serem gerados;
10.13. Cadastro único de todas as leis/atos, inteorado com os demais sistemas, atendendo os requisitos
previstos no leiaute do SIM-AM.;

10.14. Cadastro de responsável por Módulo do SIM-AM com data inicial e baixa;
10.15. Cadastro de órgão oficial de publicaÇao com data inicial e baixa;

10.16. Cadastro de fonte de recursos com os seguintes requisitos:

l

1

10.18. Permitir cadastrar o Cronograma de
corresponden1 cada inês

10.19.1.

Aplicação de Recurso
SeTcmo Zr

10.19.4. Detalhamento

10.17. Fonte padrão;

Desembolso mês a mês informando o percentual

10.19.5. Nome da fonte de recurso;

e r informar@ontes de recuIgo o oviment@UI Ue Drs:apI
10.21. Permitir informar a data inicial da nova fonte de recurso cadastrada;

10.22. Deverá proibir o cadastro de uma fonte de recurso onde a combinaÇao (Fonte padrão, Origem,
Aplicação de Recurso, Desdobramento eDetalhamento) não esteja prevista nas combinações possíveis
4eterminadas pelos SIM-AM;
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10.23. Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas, atendendo todos os requisitos
revistos no leiaute do SIM-AM;

10.24. Emissão de todos os anexos exjgjdos pela Lei 4.320 relativos ao orçamento e balanço anual na
periodicidade desejada – mensal, anual ou entre meses quaisquer, nos casos em que o relatório torne
esta opção possível, indicando o primeiro e último.
10.25. Todos os relatórios devem ter a opçgo de ser emitidos consolidados com as entidades de um
mesmo banco de dados;
10.26. Permitir o cade

mm=iMa> n-as, =) ;mim=
disponibilizar no portal da transparência de modo automático, concomitante a gravação do mesmo;
10.28. Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e PPA;
10.29. Cadastro de proDramas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o uso de vários
indicadores por programa, onde são informados separadamente - em campos distintos – o nome do

indicador e sua unidade de medida, o valor de medida atual, a meta a ser alcançada e a medição real;
10.30. Cadastro de ações com objetivos, aplicaÇao de recursos anuais, produto e unidade de medida
com seu valor atual, e acompanhamento anual da meta física alcançada e valor realizado;
10.31. OmRmTramMmi=e=ã=maona&K==ãm
de movimento previsto no leiaute do SIM-AM, gerando o Movimento automaticamente e atender as

regras de controle previstoneste leiaute. Deverá manter na base o registro de todos os movimentos e
não somente o último;

10.32. Vinculação das ações com os respectivos programas, conforme especificação no leiaute do

10.33. Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua vinculação com os Programas e Ações, 1
bem como identificação com exigência legal.

10.34. O cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por escopo(PPA, LDO, ECA, PMS)
com numeração distinta, e ter a possibilidade de vinculação dos mesmos entre os escopos, e a

identificação dos não correlacionados conforme as re.ras previstas no leiaute do SIM-AM;

10.35. Identificar os programas e ações cadastrados no escopo PPA, que tenham aplicação na LDO e

fazer a vinculação automática entre estes escopos.

SIM-AM;

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

X

X

X

X

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

10.37. Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei 101 – art. 12);

10.38. Cadastro da Lei Orçamentária Anual (LOA) com a previsao dasreceitas e estimativa da
gespesa;

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

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

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

X

X

X

1

10.42. Cópia automática dos percentuais aplicados no exercício anterior;
10.43. Cálculo automatizado da prouramação financeira de todas as receitas com base no percentual

mmmmr mmmma
bimestral, üimesüal e semestral, com ordenação por fonte de recurso, natureza de despesa e por conta
de despesa, demonstrando a despesa prevista, atualizada e realizada;
10.45. Emitir o relatório consolidado da prooramação financeira da receita,por período mensal e
bimestral, com ordenação por fonte de recurso, conta de receita, categoria econômica e com resumo
geral, demonstrando a receita prevista, atualizada e realizada;

aplicado;

f)tIF

o'ã'i'ã
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10.46. Possuir a Projeção da receita orçamentárIa em atendimento ao artigo 12 de LRF onde a
funcionalidade permite

1 k receita
ou índice

por mínimos quadrados

10.48. ParametHzação livre dos exercícios a serem considerados na prqjeÇao;
10.49. Carregamento automático das receitas e exercícios considerados na projeção;
10.50. Projeçgo automatizada das receitas para os próximos exercícios, aplicando os métodos
configurados;
x

10.52. Opção de backup e restauração dos dados;

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

10.54. Processo de validação de proposta orçamentária, habilitando para execução somente depois de
1 n liberado processo;

Mo.55. Controle orçamentári Fila desãã–aM=&mmma
urupos de Hberaçao por órgão, unidade, funçao, subíunçgo, programa, projeto/atividade, fonte de

recurso e natureza de despesa, sendo possível informar percentual de liberação para cada mês;
10.56. Controlar na execução orçamentária os números de liberações criados, não permitindo a
execução sem a devida liberação informada

10.57. Emissão do demonstrativo da= iançaporómrTdimt1
e subfunção e projeto/atividade;

rj'nf

10.58.1. A apuração da licita

10.58.6. Empenho
10.58.7. Liaui
10.58.8. Previsão de ,ento.

10.58.9 iento:

=Re=iMmMe 1

.itir a imDress80 de assinatura scaneada ddevem >onsável

10.58.2. Homologação da licitação;
10.58.3. Estabelecimento do contrato;

10.58.4. Requisição de compra;
10.58.5. Requisição de empenho;

[

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

10.61. Parametrização de assinaturas por unidade orçamentária, nas notas de empenho, liquidação,
pagamentos e seus respectivos estornos;
10.62. Parametrização de Ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para vinculação
automática na geração do empenho, permitindo alteração quando necessário;
10.63. Editor de documentos que permite criar documentos com texto padrão, mesclando as

informações que corresponde ao processo através deTags;
10.64. Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro único depessoas, compartilhado com
co;ltai>itidaJe, iicitaçgo e’com;as, TriÉuta igo, protocolo, paüimônio ,#otas;- ’
10.65. Controle de vencimento dos documentos/certidões dos fornecedores;

10.66. Cadastro de ocorrências por fornecedores com controle de restrição;

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

1

L

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
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10.68. Contabilização automatizada dos lançamentos contábeis de abertura e encerramento do
exercício

bs e „on-line"lentos inte,10.69. Movimel o mensal com lan

10.70. Geração dos lançamentos contábeis e emissão do balancete contábil e razão para o plano de
1 contas único instituído pelo TCE - PR bem como pelasInstruções Técnicas, conforme eventos

definidos pelo SIM-AM do TCE-PR;

X

X

X

X

X

10.71. O Balancete contábil deve permitir ser gerado de forma consolidada;

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

10.73. Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos pelo fim devigência de forma
automática;

10.74. Cadastro e contabilizaçgo do contrato de rateio de participação em consócios;
10.75. Permitir o cadastro do Cronol de Desembolso

10.76. Permitir o controle de lentos realizados aos Consórciosi(me Ima mo
mmm=adio aFco=1 Fcorrãasne amrma
10.78. Cadastrar e gerar os lançamentos contábeis de forma automática das provisões matemáticas do

10.79. Lançamento automatizado da receita através de parâmetros de conta, % de rateio da fonte e

banco, previamente configurados;

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

10.81. Efetivaçao das alterações orçamentárias somente por iniciativa dooperador, permitindo que a
elaboração do decreto não interfira na execução orçamentária e gerar o Ato de alteração conforme
modelo configurado pela entidade;
10.82. Emitir decreto de ato de alteração previamente configurado, mesclando as informações
inseridas no cadastro de alteração orçamentária de forma automática. O documento gerado deve ficar
gravado no sistema.

10.83. Cadastro dos atos de correção monetária com correção automatizada das receitas e/ou despesas
conforme o índice de correção aplicado;
10.84. Geração automatizada do ato de programação financeira e cronograma mensal de desembolso
conforme configurado nas receitas edespesas;
10.85. Controle de suplementação por superávit, controlando o saldo em separado no momento do
empenho, conforme informação no empenho de grupo de fonte do Exercício ou de Exercício
Anteriores, garantindo que não se empenhe valor de Exercício Anteriores maior do que foi
suplementado Dor superávit;

10.86. Controle cronológico de data e numeração única na execução orçamentária, onde este número
deverá ser gerado no momento da gravaçao, sem processo de renumerar conforme orientação da IN
89/2013 do TCE/PILnão permitindo lançamentos retroativos;
10.87. Controle rigoroso do saldo da dotação, permitindo empenhar dentro do limite
previsto/atualizado;
10.88. Cadastro de histórico padrão para o empenho;

RPPS;
X

X

X

X

X

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

X

X

X
X

10.90. Geração automatizada do empenho por requisiç80 de empenho de diversas origens, permitindo
seleção das requisições a empenhar;

10.91. Um empenho pode aceitar várias liquidações, em documentos distintos e tabelas separadas;
10.92. Possibilidade de reversão de estorno de emDenho:

10.93. N80 permitir a emissão de nota de empenho para fornecedores, sema demonstraçao da
to realizada Delo usuárioregularidade conforme ,e'
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10.94. Não permitir o processamento (gravação) do pagamento sem que se efetive contabilmente todo
lo. aljquidação e o DrÓ1o Emo de lentolento, ou se0 .O D

10.95. Validar no momento do pagamento se já houve a incorporaÇao dobem no momento da
liquidação, se a incorporação não foi realizada não permitir o prosseguimento da gravação do
pagamento

10.96. Possibilidade de limitar empenhos sem licitação por elemento/desdobramento com validaçgo
de avisar ou recusar no momento do empenho;
10.97. Uma liquidação pode aceitar vários pagamentos, em documentos distintos e tabelas separadas;
10.98. Informação dos documentos fiscais nas liquidações com crítica obrigando o total dos
documentos fiscais a ser o mesmo do valor da ljquidação,impedindo o progresso do processo;

10.99. Opção de anexar o documento fiscal na liquidação, identificar a chave de acesso ou o link de
acesso ao documento.

X

3
X

X

X

7
X

X

X

X
X

[

10.100. Informação dos quantitativos por liquidaçao, com possibilidade de integração com
movimento do almoxarifado;

0
10.103. Informação das iniciativas do PPA no empenho e liquidação para controle das metas previstas

i : : i : ! : ::::S;rJ::rE:e:::: se no: ::;= i1: : ::::1:: :ç :: 1i : ::2:: 1 e d e saldo nos pagamentos ;
F

e realizadas;

10.104. Emitir em um mesmo arquivo as notas do processo da despesa envolvida de um determinado
empenho;

10.105. Acompanhamento do empenho através da tela indicando os movimentos realizados
(liquidação, pagamentos, estornos);

10.106. Permitir a inclusão de anexos nos processos de empenho, liquidação e pagamento;
10.107. Permitir busca das liquidações de diárias com ausência de anexo na lei/ato de concessão
10.108. Relação da despesa líquida liquidada que demonstra em ordem sequencial de data todos os
lançamentos de empenho, estorno de empenho e reversão do empenho orçamentária e de restos apagar
em determinado período. O relatório possui filtros que permitem a consulta líquida da despesa sem a
obrigatoriedade de informar o período;

1

[[

X

determinado período

10.110. Lançamentos bancário e consignação a partir dos pagamentos, integrando as retenções e
movimentação bancária;

X

10.111. Qualquer lançamento pode aceitar estornos parciais ou totais, com reversão automática dos
saldos;

É:1ã m
=emlta bancáriiF=m=ãeriM10.112.1

on
I

10.112.4. Consulta em tela de todos os movimentos ligados a uma determinada conta bancária;
10.113. Processamento automatizado do extrato eletrônico, gerando através do arquivo lançamentos
de aplicação, resgate e rendimento de poupança;

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

10.115. Relatório de conferência da remessa/retorno bancária identificando os pagamentos efetivados

banco;

X

X

X

X

l

e/ou rejeitados;
mmmma=: 1=erm1 re conta bancárias com emissão da nota de transferência e da
nota de estorno de lcia



080304

equÊpl©no

10.117. Compensação automatizada através da seleção de vários movimentos e estomos de
movimentos no período informado
o automatizada de todos os movimentos/estornos não compensados

10.119. Fechamento automatizado da compensação e da conciliação de todas as contas bancárias que
não tiveram movimento no período;
10.120. Balancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de recurso:

10.121. Relatório do resultado financeiro Dor fonte de recurso:
:$31 83

mmmiB%zieiiMã;siM lvos estornos=

mmmm=remmmMveml=ã;ãmio
10.122.3. Demonstrativo das contas do realizável

10.123. Controle do movimento de CI lectivos estornoso e seus

ãm=iãrm=3mml =li=oIMI
e lonstraüviRciaGmiãl ação;

;#é : ::8 Mfã#:â

10.126.1. Cadastro da dívida fundada com configuração de vinculação contábil, saldo e
INll lentos automatizados da inscriçãodos os e outros en :os

10.126.2. Cadastro de ingresso e da atualização da dívida e seusrespectivos estornos;
10.126.3. Cadastro da baixa da dívida e seus respectivos estornos;

10.126.4. Cadastro do lançamento contábil da dívida e seus respectivos estornos;
10.126.5. Demonstrativo do extrato da dívida fundada;

e 1ãovencidos para vencidos
e não pagos gerando automaticamente a baixae inscrição da dívida, guardando o histórico do
movimento de cada precatório e a possibilidade de desfazer a movimentação também de forma
automatizada.

L

1

aMe:+TJ;
iã1

10.127.1. Cadastro da transferência financeira de egresso e
estornos;

10.127.2. Emíssao da nota de transferência fInanceira e de estorno

EM

e seus respectivos

@ Cadam®e o de transferência ânancMe M– 1– –-4
10.127.4. Relatório de transferências financeiras; X

U 10.128.1. Inscrição do saldo de restos a pagar automaticamente quando da abertura do v
exercício

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

10.128.3. Relatório consolidado dos restos a pagar contendo toda a sua execução;
10.129. Apuração do resultado orçamentário financeiro, consolidado, de modo mensal e anual, sendo
possível distinguir por fontes vinculadas ou nãovinculadas;
10.130. Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento, com reclassificação contábil
na despesa efetivamente realizada e opção de anexar osdocumentos da prestação de contas onde o
mesmo possa ser disponibilizado no portal da transparência concomitante a gravaçgo do mesmo;
10.131. Permitir o preenchimento da aplicação de recuso utilizada pelo responsável tomador do
adiantamento, informando a devida classificação da despesa;
10.132. Emitir Demonstrativo de Aplicação de Adiantamentos, contendo as informações do empenho,
liquidação e suas datas que originou oAdiantamento;
10.133. Conter no Demonstrativo de Aplicação de Adiantamento as informações comprobatórias
informadas pelo Tomador do Recurso;

exercício;

1

1
1

[

1

X

X
X

:b

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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10.134. O Demonstrativo deverá conter campos para assinatura do Ordenador da Despesa e o
RI onsável pelo Adiantamento;
mb–D-ae=IEiMDiBamalM

10.136.1. Permitir cadastrar os convênios federais e seus respectivos aditivos com opção de v
anexar documentos:

10.136.2. Cadastro do plano de trabalho, contendo as metas, etapas/fase, cronograma
desembolso e plano de aplicação;

10.136.3. Cadastro do responsável pelo convênio federal;

10.136.4. Cadastro da situação do convênio federal, com opção de cadastros de tipos de
situação conforme necessidade da entidade;
10.136.5. Cadastro histórico da data limite para prestaçao de contas com a possibilidade de

informar se a prestação de contas foi aprovada ou n80 e informações para descrição do fato
ocorrido

X

X

mmp=Rtmmr=mnãmm=c;=MsmúK
licitações, contratos, receitas, contrapartida edespesas, de um determinado convênio, onde para
cada consulta, sq,a possível carregar o movimento origem de modo automático;
10.136.7. Emissão do resumo financeiro, contendo as informações de Entradas e Saídas de
recursos, rendimentos de aplicações financeiras, despesas de restituições, quadro de valor
previsto x realizado e valor da devolução do saldo remanescente baseado no percentual
informado no cadastro do convênio;
ções: do cadastro do
convênio; do plano de trabalho com as etapas e fases; do cronograma de desembolso; do plano
de aplicaçao por etapa/fase e consolidado; das contas bancárias do convênio; dos responsáveis;
da situação do convênio; da data limite para prestação de contas; das licitações e contratos
vinculados ao convênio; da execução da receita por exercício e consolidada por tipo de receita;
dos depósitos de contrapartida; da execução da despesa por exercícioe tipo de custeio contendo
as informações c©nsolidadas por elementoda despesa e tipo de custeio; e saldos bancários por
exercício/mês e sendo possível escolher quais dessas informações será emitida no extrato;
10.136.9 'Avisar"Validu período de vigência do Convênio, com as opções de 'Wão validar",
ou "Recusar", e conforme o parâmetro selecionado controlar a sua execução até seu
emoenharnento

3
1 :;+$ g82

10.137.1. Cadastro de beneficiárias e certidao de regularidade com data de validade e chave
de autenticidade

=êo raa=10.137.2

L;,t:: aR• •lt

termo), aditivos, cronograma de desembolso, origem da despesa/fonte, devolução de saldo,
etapa/fase,partícipe, legislação, outras receitas, plano de aplicação, prestação de contas, saldo
bancário e anexos:

10.137.3. Listagem dos instrumentos de transferência;
10.137.4. Cadastro da prestação de contas, devolução de saldo, saldobancário, outras receitas,
consulta empenhos, conta bancária, relatórios, fechamento, e exportação das transferências por
parte das entidades beneficiárias via web;
10.137.5. Controle de operadores que terão acesso ao cadastro da prestaÇao de contas via web;

X

3

X

X
10.137.6
10.137.7
da

mo

Impressão e validação da autenticidade da Certidão via web
Relataa=oiãGi==1=de transferências detalhando a execução

=e=Mmrealizada no SIT do TCE..PRIInDO
EHq 51883:GHMB '»'b:-4 3
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10.139.11.Controle de fechamento e reabertura da MSC, não permitindo lançamentos em
período fechado, validando também ofechamento do executivo se possuir integraçgo entre

/---.,_ entidades no mesmo banco de dados;
e io através de envio para o e-mail 1 v

cadastrado, gerando um token de validaçgo;

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

W7€ M :816
11.1.Cadastro de Veículos/Máquinas integrado ao Patrimônio. Os veículos ou máquinas sob controle
do sistema de ãotas devem estar previamente cadastrados no sistema de patrimônio e somente
atualizado os dados inerentes ao Sistema de Frotas, não permitindo alteração dos dadosoriginais do
Sistema de Patrimônio.

m=CHInO m) ã=Mão podem ser digüados no sistema de controle de

frotas, mas devem ser consultados por estesistema;
lécie/marca/modelo (previamente cadastrados:1.3.us veiculos devem ser classrlrcados por es1

b do veículo!aria de habilitação mínima Dara utili=11.4.Deve haver um cadastro de

10.138.1. Importação dos dados gerados pelo Sistema de Tributação, gerando reconhecimento
prévio dos direitos a receber, lançamento contábil de inscriçgo de créditos em dívida ativa,
realização da receitacontrolando se o crédito estava reconhecimento previamente ou não, com

ibilidades de estornos conforme metodolo: da Drestação de contas do tribunal
Im) nciaeüiMr são doURo 1 ()

10.138.3. Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receitaorçamentária e extra) e

despesa exüa orçamentária diretamente do sistema de folha de Pagamento, bem como os

lançamentos patrimoniais de reconhecimentos dos passivos e provisões (13'’salário, férias, etc.);
10.138.4. Relatórios prévios de conferência;

10.138.5. Permitir visualizar nos empenhos gerados pela integração da folha, os servidores e
seus respectivos valores;

1

X

X

X

Controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma base de10.138.6.

dados;

10.139.1

M
.gl M}

me eXamM
Receita Federal10.139.2

10.139.3. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação;

10.139.4. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde;
10.139.5. Relatórios de apoio para preenchimento da declaraç80 das contas anuais DCA:
Balanço Patrimonial, Receitas Orçamentárias, Despesas Orçamentárias, Despesa por Função,
Execução de Restos aPagar, Despesa por Função – Execuçao de Restos a Pagar, Demonstrativo
das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial;

10.139.6. Matriz de Saldo Contábil (SICONFI-MSC) ;
10.139.7. Possibilidade de integração de outras entidades para exportação da Matriz de saldos
contábeis (MSC);

10.139.8. Permitir à exportação e importação da Matriz de saldos contábeis (MSC);
10.139.9. Balancete e razao contábil da matriz de saldos contábeis,sendo possível no balancete
a visualização consolidada e por informação complementar;

10.139.10.Possibilidade de cadastrar informações complementares em lançamentos contábeis

X
X

a
X

X

X

1

FãÊ€©Mi@8

X

X

[

3;:::

8ã

r



080307

equipl©no

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

mm;FoTmmmMii=lilie;
11.7.Controle de pontuação de inüaç80. Cadastro das pontuações/situação da CNH atualizadas com as

informações disponibilizadas pelo DETRAN, com a pontuação conferida de acordo com o tipo de

11.8.Cadastro de Cursos adicionais e vinculação com os motoristas, devepermitir a visualização no
cadastro do motorista informando o tiDO e data de validade do curso.
11.9.Cadastro de fornecedores integrado com o sistema de contabilidade, devendo no sistema de
controle de üotas, vincular com a atividade permitida(abastecimento, lavagem, manutenção, etc);
11.10. Cadastro de acessórios nos veículos, integrado com o cadastro de produtos do sistema de

licitações e compras:

11.11. Individualização dos acessórios por veículo, atribuindo um código para cada peça, permitindo
eu rastreamento:

1.12. Permitir a visuMm=s

ineação;

q

X

X

X

X

X

X
11.13. Controle da validade de cada acessório. indicando sua :ao ou

aR :1 FL:=;Eq1•â
J+

11.14.1. Pode ser externo, em postos contratados por licitação ou eventual, ou interno, na bomba
do Munic: io
11.14.2. O combustível é um produto cadastrado no sistema de licitações e compras;
11.14.3. Quando o abastecimento se dá por licitação, deve proporcionar o controle de saldos,
impedindo o abastecimento fora dos limites;
11.14.4. As licitações de combustíveis são gravadas apenas no sistema de licitações e compras e
devem apenas ser consultadas paravisualização do saldo, no sistema de #otas;
11.14.5. Deve indicar as médias de consumo e preços unitárbs de abastecimento por veículo;

11.15. Cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e lançamento das ordens serviço,

X

X

X

A
X

informando odutos ou serviços realizados,contendo a importação do XML das notas
fiI 21 ãs:@ it k L:

11.16.1. Moto
1.16.2. Destino

regjstro
8:

11.16.3. Período;
11.16.4. Controle de hodômetro/horímetro;
11.16.5. Cadastro de infrações/multas;

X
X
XFO

11.16.6. Ocorrências div
11.16.7. Agendamento lvio

nanimar e=ntegrado cmMTã> 1=mm&=icitações,
individualizando cada Leu;

)or veículo e posi11.18. Controle de localização dos
:em dos pneuso

M@ ctTf1 :4 BW

11.20.1. Cadastro dos equipamentos de rastreamento com identificação do veículo em que está
instalado

11.20.2. Controle de acesso do operador por: Local de lotação do veículo e tipo de movimentaçgo
(abastecimento, utilização, serviços?etc);
11.20.3. Possibilitar a importação dos dados de utilização dosveículos, via arquivo ’'TXT'’,

1

X

X
conforme leiaute fornecido oela entidad

a
=erando assim os lanl lentos necessário,

g
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11.21.1. Abastecimentos de veículos: cálculo de preço médio por litro, média de consumo por
veículo, modelo, marca, lécie

11.21.2. Análise de consumo de combustível em ordem decrescente de consumo por modelo de
veículo

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

11.22. Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com o sistema de
gerenciamento de cartões para abastecimento -"FITCARD" e "VALECARD'’ ou qualquer sistema a ser
utilizado pelo Município, onde sqja possível a integração mediante layouts disponibilizados;
11.23. Possuir rotina de geração de abastecimentos por solicitações autorizadas pela entidade, onde o
frentista do posto fornecedor, inicia o lançamento na hora do abastecimento através da validação da
solicitação via web, por link fornecido pela entidade, não permitindo abastecimento diferentes com a
mesma ordem e posteriormente após conferencia e liberação doresponsável importar esses lançamentos

oe abastecimentos; .
– 11.24. Exportação de dados para o

.11.25. Sistema deve rodar em ambiente Web - internet e intranet;

qln n • + =

X

X

X

X

r:L::11 =R _

1 X
1

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

iR{Gq321 Bg:81 C

12.1. Cadastro dos servidores do controle interno, integrado com o cadastro de pessoas e servidores da
Contabilidade

M
êgüi:êgid€ífã lãW

=RP==m==ã=aÁãm ldimento

r 12.2. Cadastro dos servidores das secretarias nomeados para responder ao controle interno;
12.3. Cadastro de atribuições dos servidores;

X
X

X

X

X

X

12.4.2. Embasamento legal;

12.4.3. Cadastro de questionários, onde os itens de avaliação possuam a opção de estar ativo, não
sendo necessário a exclusão do mesmo em casos específicos de avaliação pelo qual o item não seja
aplicado
12.4.4. Local e RI lonsávmm=ãe=
12.4.5. Vinculação de atribuição;

12.4.6. Modelo padrão de relatório para o parecer do controlador, sendo possível a configuração
do relatório pelo o usuário;

12.5. Possibilidade de ativar/desativar Procedimento periódicos iá cadastrados
12.6. Permitir is o os de modo automáticomã @@81@1

12.7.1 ,o das atividades;Descril

12.7.2. Aplicação de questionários de avaliação;
12.7.3. Controle do local (secretaria) de aplicação e periodicidade de avaliação;
12.7.4. Anexos de comprovantes/justificativas;
12.7.5. Consulta das pendências: atividades em andamento, questionários em aberto;

X
X
X
X

X12.7.6. Registro de todas as mensagens trocadas entre os membros doControle Intemo e os

responsáveis nos locais, na própria tela do procedimento instaurado pelo Controle Interno;
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12.7.7. Registo do relatório conclusivo referente ao retorno do questionário vinculado ao
rocedimento instaurado

)

4==M 3
1;;p1l!F# #:3iT É H

m2 o das atividades executadas;me;
mma(Ml=Mar cm==M==Z=õ=

MR$1 1;

12.7.9. Possibilidade de imprimir o luestionário do Drocedimentoinstaurado: X

lficas: X
q=!!

FFa1
':&;=n;1

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

13.1. Cadastro de bens da instituição com campos para identificação do nome, plaqueta, detalhamento,
natureza, utilização, categoria, tipo de propriedade, data de aquisição, descriçao do bem, data de
incorporação, data dedesincorporação, valor, número do empenho, número de série, vida útil estimada,
data de término de garantia, número da nota fiscal, inscriçgo municipal (se bem imóvel), fornecedor,
dados do tipo de medidor (se veículo) e saldo anterior do bem;
13.2. Permitir a classificação dos bens por grupo, subgrupo e classe; X
13.3. Permitir anexar imagem ao bem; X 1

13.4. Permitir cadastro histórico de conservação dos bens: X
13.5. Permitir cadastro histórico das ocorrências dos bens: X

13.6. Permitir cadastro histórico dos controles dos bens por tipo decontrole com data de vencimento v
do controle e campo para identificar os controles concluídos;
13.7. Permitir cadastro histórico do responsável e local do bem; X
13.8. Possuir cadastro da entidade de origem do bem em caso de Cisão/Fusão;
13.9. Possuir campos distintos para bens imóveis: medida do bem, coordenada geográfica, matrícula,
número de registro, cartório e localização dot)em;
13.10. Possibilitar consultar na tela do bem sua movimentaçgo, inventários vinculados e seu.vínculo
com obra/intervenção;
mãaZs memliEmMimzRno ==mo –cmacm
(grupo/subgrupo e classe), por local, por responsável, por plaqueta e por fornecedor;
13.12. Relatório de bens com saldo inicial no exercício, saldo na data informada, com opção para
filtrar somente os bens que DOSSuem saldo esomente os bens com saldo zerado:

13.13. Possuir=o cibeZTo=

atribuição, e início e fim de vigência dacomissão;
13.15. Possibilitar o lançamento de bens de terceiros, bem como sua baixa;

13.14. P=Mmcmme%sTa i=mrmrmüma m=1m)

t

X

X

X

X
13.16. Permitir dentro do módulo ,ônio a incorporação dos bens intl do nela jjquil 10

13.17. Possuir tela de movilnl :amc M) =ntos d=naião e desincorD=
13.18. Permitir moviml :ão dos bens em lote de incorporação e lote de baixa dos bens;
13.19. Possuir cadastro de estorno de movimentação dos bens;
13.20. Possuir cadastro de transferência de saldo entre bens e entre contábeis;

13.21. Possuir cadasmcmo alienação de bens e vínculo com os bens alienados para registro
da baixa contábil;

m%rMR=ãmMãicMona mMM%mlm=em
vigência, situação da apólice, número do processo na SUSEP, seguradora, corretor, tipo de cobertura,
ftanquia, valor da cobertura, valor utilizado, parcelas, vencimento e valor das parcelas, vinculação
com empenho, vinculação com cadastro do bem;

1 1

X
X

X

X

=mam> : tipo de conservação, tipo
e tioo de atribuição na comissão de bensde ocorrênci& tipos de controle, tipo de cobertura de apólil
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13.24. Permitir o cadastro de cabeçalho e rodapé do termo de responsabilidade, de carga, de baixa e
de transferência de bens, bem comooermitir criar mais de um modelo oara o mesmo termo
13.25. Permitir o cadastro de classes de depreciação, com campos de vidaútil, taxa anual, taxamensal,
tipo de cálculo e confjguração contábil para vincular a conta de incornoração, de deDreciaç80. e a conta

contábil devariação patrimonial diminutiva, bem como o evento contábil;
13.26. Permitir a configuração da depreciação no cadastro dos bens móveis, com campos para indicar
o mês de início, a classe de depreciação e valor residual;
13.27. Possuir rotina que vincule a configuraçgo de classe de depreciação, mês de início e valor
residual em vários bens selecionados:

13.28. Possuir rotina de cálculo de depreciação dos bens permitindo um lançamento por mês ou
lanl lento acumulado
13.29. Bloquear lanl lentos contábeis demI to nos bens se omm\ me

13.30. Emitir relatório de depreciação de bens resumido/detalhado, porconta contábil e por classe de
o de 61trar Dor babens com o- or conta contábil e somente os bens que atingjram o valor residual

y.\ 13.31. Possuir cadastro de inventário de bens com campos para data de início e fechamento;
QJ 13.32. Possuir no inventário de bens, rotina que permita vincular os bens através de filtros por local,

responsável, fornecedor, empenho, nota fiscal, data de aquisição, data de incorporação fisica, bens
com saldo em determinada data, categoria do bem, grupo, subgrupo e classe, e por nome do bem;
13.33. Possuir relatório que permita filtrar somente os bens em inventário;
13.34. Possuir bloqueio da movimentação dos bens vinculados ao inventário;
13.35. Pemitir exportação do inventário em arquivo e permitir importaçgo do inventário em arquivo
com os dados atualizados no retorno:

13.36. Permitir a conferência e atualização individual do bem no cadastro de retorno do inventário;
13.37. Emitir relatório de análise de bens com comparativo do valor atual no sistema com o valor
avaliado no retorno;

13.38. Emitir relatório de resumo do inventário por contábil com valor atual no sistema comparado
ao valor de reavaliação;
13.39. Emitü relatório de resumo do inventário por contábil detalhando osvalores por bem, com valor
atual no sistema comparado ao valor de reavaliação;
13.40. Emitir o relatório comparativo da situação cadastral do bem, demonsüando somente os

campos com diferenças entre a situação cadastral do bem no sistema e a situação cadastral no retorno;
13.41. Possuir rotina que simula o fechamento do inventário, emitindo um relatório de críticas antes
do fechamento:
13.42. PosMt mal, a transferência

–die responsável e local, a reavaliaÇão a maior ou menor e a incorporaçgo de bens novos pertencentes
ao inventário, mas não localizados no cadastro da entidade;
13.43. EmiF=ãm=mmiom) 8%mmMo Ze===> Fã

1

a emissão deCOII

ml MrmM=RómZe ;&= os de controles
13.45. Permitir emissão do termo de carga dos bens com filtros Dor local. resoonsável Delo bem e

r::2: s !veT:1fi:!: :Oe::! ;iE; = r: :pp1::1:1 : :Tr:5::: :: iii:t;;::1LQi: :db1:ll::l= ;:fbPe= = : ::3 adçoãFIttEt::
por responsável, permitindo a configuração dotexto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
13.47. Permitir a emissão do termo de baixa de bens individualizado por bem ou a relação de bens
por responsável, permitindo a configuração do texto do cabeçalho e rodapé no corpo do relatório;
13.48. Permitir a emissão do termo de transferência de bens com filtros pelo local e responsável de

origem e local e responsável de destino da transferência, permitindo a configuração do texto do

4

1
cab lo e rod no corDO do relatório
m-9. m=ell==iorm=M) eTim7> ame mFvm=ãna
seguradora, corretor, bem segurado e tipo de cobertura, detalhando as informações de coberturas

;elas e bens se

X

X

X

X

X
X
X

3
X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X
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13.50. Emitir relatório por conta contábil e a relação de bens que demonstre os valores de saIda
anterior, incorporação, desincorporação e saldofinaI, com filtro por código de bem e conta contábil
13.51. Emitir relatório de saldo contábil do bem, demonstrando o saldo final do bem em determinado
intervalo de datas

13.52. Emitir relatório por conta contábil e tipo de movimento dos bensque demonstre os valores de

saldo anterior, incorporação, desincorporação e saldo final;
13.53. Emitir relatório de movimentação dos bens com opção de detalhar a descrição do movimento;
13.54. Permitir a impressão de etiquetas do patrimônio;
13.55. Possuir rotina que realiza a transferência de responsável/local dosbens patrimoniais em lote
com opção de parametrizar o envio de e-mail de aviso ao responsável;
13.56. Possuir rotina que registra o estado de conservação dos bens em lote;

13.57. Possuir rotina que registra ocorrência dos bens em lote;
13.58. Possuir rotina que registra tipos de controle dos bens em lote;
13.59. Possuir rotina que registra a data de desincorporação dos bens em lote;

1

X

X
X

X

X
X
X
X

r

13.60. Possuir rotina que atualiza o cadastro dos bens que pertencem ao mesmo lote
b- '

13.61. Possu=qujM==EM=entre co
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14.1. Cadastro de fornecedores com quadro societário, certidões e contasde despesa compartilhados

1

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

com a contabilidade. Emitir documentos para o fornecedor através de modelos estipulados pela
entidade. Lançamento de ocorrências de lançamentos para o fornecedor com marcação para
bloqueio/desbloqueio e controle de data inicial e final.
14.2. Possuir a solicitação de Cadastro “online” de fornecedores, com envio da documentação
necessária para a abertura do cadastro na entidade.Possuir rotina para aprovação ou não deste cadastro,
pelo responsável.

14.3. Cadastro de produtos e serviços permitindo classificação em nrupos e subgrupos;
14.4. Cadastro de Unidade de medida relacionada a unidade de medida fornecida para Prestaçgo de
Contas ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná'

14.5. Cadastro de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, informando
as portarias ou decretos que as designaram, permitindo informar também os seus membros, atribuições

I J designadas e natureza do cargo, vinculado com a lei/ato que designou a mesma.
v 14.6. Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as indicações das dotações

orçamentárias – órgão, unidade, projeto ou atividade,natureza de despesa, fonte de recursos e
complemento da natureza - respeitando os saldos orçamentários. Controlando a obrigatoriedade das
açõesdo Plano Plurianual (PPA) relacionadas. Emitir documentos relacionados a solicitação, através
de modelos estipulados pela entidade. Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG,
BMP, GIF e JPG), Texto (txt, doc, docx e odt), Planilhas (xls, xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt,
Ppt*).
14.7. Permitir a realizaçgo de cópia de solicitações de material/serviço ou compra direta, já
realizados pela entidade, de forma a evitar a realizar ocadastro novamente de dados de processos
similares

14.8. Permitir que ao vincular as dotações orçamentárias aos produtosseleciollados, para solicitação
do processo licitatório, seja feito o rateio dasquantidades/valores através de rotina que possibilite tanto

L

l

o rateio manual quanto automático;

s:

B
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14.9. Permitir o gerenciamento das solicitações de compras para processos de licitações “multi-
secretaria”. Onde a Licitação ocorre por uma secretaria principal, onde será realizado todo o

gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e ordens de compra e, exista a indicação das

secretarias participantes, onde caberia somente a emissão da ordem de compra referente a sua
solicitação;
14.10. Permite o gerenciamento de cotas (possibilidade de remanejamento de cotas entre as

secretaüas);
14.11. Abertura dos processos de compras com a vinculação para acompanhamento e controle do
processo inicial de compra até o pagamento;
14.12. Cadastro de cotações recebidas, deve possuir rotina com aplicaçãodos preços médios, mínimos
e máximos automaticamente para formação de preços dos processos licitatórios, permitindo aplicar
para os itens individualmente;
14.13. Além do cadastro de cotações manual, possuir meio de leitura de cotações a partir de meio
magnético e também cadastro online;

14.14. O sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pelaentidade, possibilitando sua
utilização para procedimento de formação de preços para fixação do valor máximo nos processos
licitatórios:

14.15. Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se o processo não for
deferido, com definição de etapas a seremseguidas possibilitando determinar nas etapas as seguintes
opções: Iniciar/finalizar processo, indeferir, realizar o comprometimento do saldo e determinar o
tempo máximo. Ao finalizar cada etapa enviar e-mail para oresponsável indicado;
14.16. Possibilidade de gerenciar e acompanhar a situação da dotação (interligado com o sistema de
orçamento), lançando previsões na fase inicial do processo, e acompanhamento até a fase de
compras/empenho;
14.17. Possibilidade de acompanhamento de despesas através liberações mensais dos grupos de
despesas, através da utilização das liberações do saldonas solicitações e emDenho.

14.18. O status do procao mMa ou dmo aol=óriÍp=itindo à pessoa interessada

consultar a real situação e o local onde se encontra, deve ser consultado a partir da solicitação de
compra original, tornando desnecessário conhecer os demais números de processo, bastando ter em

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

_14.20. Geraçao da==ntMtes a cacüTaseToT>rocZmatóx
editais, pareceres, ofícios, etc, sendo gerados a partir de modelos pré-definidos, com a gravação na
base de dados dos documentos emitidos, os modelos devem ser alterados pelos operadores;

14.21. Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada documento, guardando em
base todos os modelos criados;

14.22. Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as informações de processos el ou
licitações, com dados de itens, contas e outrosque sqjam inerentes ao documento; .

14.23. Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados, permitindo uma
rápida recuperação no momento em que for necessário;

14.24. Inserção de anexos nos seguintes formatos: Imagens (PNG, BMP,GIF e JPG), Texto (txt, doc,
docx e odt), Planilhas (xls, xlsx e ods) e outros (csv, pdf, dwg, ppt, pptx). Com controle de tamanho
do arquivo;

14.25. Campo para disponibilizar links, ou seja, caminhos para localizaçãode arquivos armazenados
em pastas locais ou caminhos nara link de págjnas na internet ou endereços externos;

14.26. Permitir através de liberação ou não a publicação dos editais e seus anexos na
do Portal da Transparência, bem como as atas edocumentos pertinentes, permüindo o download

X

X

X

X

X

X

F

X

X

X
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14.27. Cadastro de Dr01 com a emissão de m de o e indicação de vencedores

r ;1=hi;;eI=KIMiM=asos de informaçõmrigZi@
cadastro dos fornecedores e visando o bom andamento do processo Hcitatório, possibilitar exigir no
preenchimento essas informações, sendo elas tais como: dados cadastrais, quadro societário,
representante e conta bancária do fornecedor, validade da proposta. Em casos de propostas de
medicamentos constantes no BPS (Banco de Preço da Saúde),as informações são: “Registro Anvisa”
e “CNPJ Fabricante”:

14.29. Leitura de propostas a partir de meio magnético com geraçgo automática dos mapas;
14.30. Possuir rotina que auxiHe na separação de lotes/itens exclusivos para ME;
14.31. Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos oslances, preservando todas
as rodadas até a seleção do vencedor, possibilitar a visualizaçgo dos lances na tela, de forma prática e
ágil, permitir efetuar lancespor lote ou item, com opção de: desistência/declínio do lance, reiniciar
rodada ou item, excluir rodada, tornar inexequível e também permitir que o pregoeiro estipule o valor
do lance mínimo durante os lances do pregão;

IO deà3l?id:::::1 LEIa :#;v3TS ene]íclos concedIdOS às M[E :pp e crlténos e reglona lzaçgo
14.33. Possibilitar o cadastro da inabilüação do participante, indicando adata e o motivo da
inabilitação e, nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item seja inabilitado permitir que o
pregoeiro já identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para negociação e indicação de novo

14.34. Modalidade registro de preços, com o controle das quantidades licitadas/adquiridas;
14.35. Possibilitar o lançamento de pontuação e índices para os itens daslicitações com julgamento
por preço e técnica, possibilitando a classificação automática do vencedor de acordo com a pontuação
efetuada na soma dos critérios de pontuação.
14.36. Leitura de respostas do questionário de pontuação, a partir de meiomagnético com geração

automática do quadro para conferência dos avaliadores;
14.37. Cadastrar contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento,como publicações, seus

aditivos e reajustes, permitindo também gerenciar o período de vigência e execução dos contratos.
Identificar os aditivos do tipo acréscimo, diminuição, equilü)rio, rescisão, apostilamento ou outros.
Realizando o bloqueio caso ultrapasse os limites de acréscimos ou supressõespermitidas em Lei (§ l'’
do Art. 65 da Lei 8.666/1993);
14.38. Cadastrar os responsáveis pelo acompanhamento do contrato, tais como: gestor, fiscal e

Controlador de Encargos Sociais e TributárIos. Permitir lançamentos de ocorrências para
gerenciamento de contratos. Permitir vinculação contábil para: execução dos contratos (Atos

,dotencial, em execução e executadas) e Retenção Extra (Retenção ao RGPS e Imposto de renda retido
na fonte - IRRF)
14.39. Controle dos contratos, ULuazenando os documentos, e controlando vencimentos e saldos de

quantidade e valor;
14.40. Permitir através de liberação ou não a publicação dos contratos na Internet no site da Entidade
através do Portal da Transparência;
14.41. Possibilidade de emissão de solicitação de empenhos com integração com a Contabilidade e

no momento do empenho, só é necessário informar o número da solicitação correspondente buscando
automaticamente todas as informações necessárias, com emissão de documento para impressão eenvio
por e-mail para fornecedor, responsável pela autorização da despesa, etc;
14.42. Possibilidade de emissão de solicitação de compra, com emissão de documento para impressão

e envio por e-mail para fornecedor e solicitantes;
14.43. Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no sistema, seja ele
padrão e/ou modelo pré-definido;L

vencedor
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14.46. Possibilitar üüegração através de arquivos de exportação e importação com o sistema de Bolsas
de Licitações, Leilões - '’BLL", ’'LICITANET" e '’BBMNET'’ ou qualquer sistema a ser utilizado pelo
Município, onde sqja possível a integração mediante layouts disponibilizados.
14.47. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes ao: Mural de
Licitações e Módulos: 05 - Licitações e 06 - Contratos,de acordo com as regras vigentes do TCE-PR X

Pontuação
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item

pontos para cada item
iI m

X{aFI

15.1.1. Deverá seTe=MTo==m=m=simmM=mm1B:
elo menos, as sei Ões

e m(1
15.1.3. Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de acesso fornecida

pessoas definidas pela CONTRATANTE;

1

1

1

X

15.1.4. Sistema de prevenção e detecção de invasão, bem como ferramentas de análise de tráfego

15.1.5. Possuir instalações de computação flexíveis, com in#aesüutura flexível, conexões de
rede redundantes e energia em cada instalaçgo de hospedagem;
15.1.6. Disponibilizar consulta de métricas para acompanhar o nível de disponibilidade do
serviço;
15.1.7. Assistência com solicitações de serviço técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana;
15.1.8. Responsabilidade por manter o hardware e os softwares atualizados;
15.1.9. Disponibilizar de componentes monitorados, como CPU, memma ==MeM
outros, gerando alertas, seguindo padrões de investigação e resoluções de desvios que possam

mm=mãmm=mo mm==mm
serviço (SLA) de pelo menos 99%;
15.1.11. Senhas de acesso criptografadas ou acesso dos operadores via certificado digital;
15.1.12. Os acessos ao sistema devem ser liberados pelo Administrador do sistema, após a
análise de uma solicitação de acessoenviada pelo usuário, através de formulário próprio
15.1.13. Uma senha provisória deve ser gerada pelo próprio sistemade forma automática, e

enviada por email ao usuário, de forma que garanta a orivacidade no acesso:

automaticamente após período máximo deinatividade;
15.1.15. Deverá ser mantido um registro (log) de todos os erros(exceções) que ocorram durante
a execução do sistem& sendo demonstrados em relatório formato pdf;
15.1.16. Possibilitar o acesso (login) para os usuários do sistema pormeio de certificados digitais,

!oln_r_ail,ge,9ga::s111119 .d:,_clwlsp!.!!?a3 pqsil?!9 <ICP:p{apI>1

de dados;

ocorrer

15.1.14. Deverá contromzn tempoT sgannHmmM

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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15.2.1.BRm=tmm=Gm=miFcm=a
de formulário próprio;
15.2.2. Os textos para o envio dos e-mails da Nota Fiscal e Cancelamentos deve ser configwável
pelo administrador

X

X

15.2.3. O sistema deverá pennitir o cancelamento de NFS-e pelo próprio prestador, desde que a
competência ainda esteia em ldamento

15.2.4. Somente as notas dentro da competência atual poderão ser canceladas, exigindo o motivo
do cancelamento
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15.3.5. Possibilitar ao prestador, vincular usuários, tanto físicas quanto jurídicas, ao seu cadastro
permitindo a emissão de notas e controle damovimentaçgo do prestador.

15.4.Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeraçao sequencial crescente controlada pela
Prefeitura, devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tübutáüamunic baI;
15.5. Permitir parametrizar textos e dados dos e-mails enviados pelosistema, obrigatoriedade ou não
do CPF/CNPJ do tomador da nota no momento da emissão;

15.6.O sistema deve permitir a emissgo de Notas Fiscais com mais de um serviço na mesma nota,
mesmo que com alíquotas diferentes entre si;

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

15.8. Emíss80 das Guias de Recolhimento somente a partir do dia em que o administrador definir como
o fechamento da competência;

15.9. Ao fechar a competência, conforme parâmetro definido pelo administrador, não será mais
possível emitir, receber ou cancelar Notas para areferida competência.
15.10. O sistema deve controlar o imposto a ser pago no Município e opago no domicílio do tomador
do serviço, fazendo as compensações no momento da geração das guias de recolhimento;

l[tTDeQaZ;;admi&raimt ar o acesso de um tipo de usuário ao sistema, liberando
ou bloqueando acesso às telas;
15.12. Deve ser possível a emissão de blocos eletrônicos de RPS’s de maneira que fique claro quais
foram utilizados, quais foram cancelados e quaisestão livres para uso.

F

1

15.13. Se houver retenções e ou deduções, estas deverão ser informadas no momento da emissão da
dos oelo administrador do sistema.Nota Fiscal; os limites máximos de dedução devemser confii

lo usuário. Esta nova15.14. Permitir ao administrador a geração de nova senha para um df

senha deverá ser enviada por e-mail ao usuário

15.15. O documento do tomador deverá passar por validação de dígitos nomomento da emissão da
Into caso não seia válidoimoedindo o pros:110'

15.2.5. O motivo do cancelamento, data, hora e responsável pelo cancelamento, deverão constar
na nota canGelada;

15.2.6. Por decisão do administrador poderá ser aceito tomador sem identificação de documento
através de uma pré confígwaç8o;

X

15.2.7. Possibilitar a edição do texto da Ficha de Solicitação de Acesso pelo administrador do X

15.2.8. Ao ser cancelada, a nota será enviada por e-mail ao tomador, de forma automática;
15.2.9. Após a competência estar fechada - quando o administrador define que não podem mais
ser acrescentadas notas e a guia deve ser gerada -a única forma de cancelar uma Nota Fiscal
emitida dentro da competência fechada é com a intervenção do administrador, com o registro da
ocorrência e o motivo da exceção.
15.2.10. Relatório para apurar o ISSQN, contendo todas as notas emitidas ou recebidas, com os
devidos valores de Imposto a pagar oua recolher, podendo ser emitido por competência (mês e

ano) ou por exercício (ano); O relatório deverá ter a possibilidade da emissao em PDF ou CSV.
15.2.11. As empresas que não tiveram movimentaçgo do iss na competência fechada, deverão 1

receber por e.mail a notificação de queprecisam emitir a declaração de sem movimento para dar X

15.3.1. A logo que será impressa na nota; ' X

sistema;

baixa

X =••

X

X
1

lonsável e o envio de cópia das notas por e-mail15.3.2. O contador
e er a necessidade de escrever
em cada emissão de nota.

iNo eTá=arãiM=ilmpida IIa
:o da nota ou declaração de serviçosdi

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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15.17. Permitir emissão de carta de correção. Quando da emissão da carta de correção, esta será

anexada imediatamente no arquivo PDF da imagem danota original;
15.18. Permitir a consulta de autenticidade da NFS-e;
15.19. Possuir relatórios de gerenciamento, tais como: Evolução da arrecadação geral e por prestador,
prestador que não emitiu GR, prestadores sem informação de movimento, resumo do movimento,
apuração do ISS, bloco eletrônico, relatório de retenções, ocorrências;
15.20. A integração com os demais módulos tdbutários, quando do mesmo fornecedor do Nota Fiscal
Eletrônica, será de responsabilidade do contratado:
15.21. Empresas do Município - é responsabilidade do sistema Tributáriomanter atualizados os dados

referentes às empresas do Município e fazer o envio para sistema Nota Fiscal Eletrônica;
15.22. Empresas de fora do Município – os dados serão mantidos em ambos os sistemas e deve haver
comunicação para manter os dois atualizados;
15.23. O cadastro de serviços e alíquotas do Município, conforme Lei Complementar n'’ 1 16/03, será

(-\ cadastrado e atualizado no sistema Tributário eenviado para o módulo de Nota Fiscal Eletrônica;
\ia 15.24. As guias de recolhimento serão geradas no módulo de Nota Fiscal Eletrônica e recebidas no

sistema Tributário, sem gerar conflito entre ambos;

15.25. O livro de apuração do ISS eletrônico deverá ser enviado pelomódulo Nota Fiscal Eletrônica
para o sistema Tributário, contendo detalhamento de todas as notas emitidas pelo prestador, com os

serviços classificados com suas respectivas alíquotas;
15.26. A comunicação entre o sistema Tributário e o sistema Nota Fiscal Eletrônica deverá ser pela
Internet, com o uso do protocolo SSL garantindo umduto de comunicação seguro, com identificação
do servidor e do cliente atravésde certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do
usuário através de nome ou código do usuário e senha;
15.27. Possibilitar a qualquer usuário do sistema realizar pesquisa de âmcionalidade utilizando
palavra-chave, e ainda, permitir o acesso através do resultado da busca;
15.28. Deverá haver controle de autorizações de emissão de RPS’s sendo liberado uma quantidade
analisada pelo administrador do sistema.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15.29. No caso de Notas com alíquotas diferentes o sistema deve calcular corretamente o Imposto a

15.30. Por mt7-cmt Mil
parametdzada desde que o contribuinte tenha utilizado pelo menos 50% dos RPS’s já autorizados,
caso contrário a liberação necessitará de ação do administrador;
15.31. Os itens de serviço da Nota terão as alíquotas cadastradas na lista de serviços, não sendo

possível a alteração pelo emissor se o Imposto for devidono Município;
15.32. O sistema deve disponibilizar uma opção para cancelamento do RPg. O mesmo aparecerá com
a palavra "cancelado11 em vermelho destacadosobre a not&
15.33. N bloco de RPS's, quando um RPS já foi utilizado, deverá constar onúmero da nota gerada pela
conversão, dados do tomador, data, código do serviço e o total do RPS.
15.34. O sistema deve permitir ao usuário copiar as informações das últimas notas constantes no
sistema, trazendo informações de tomador, serviçoe valores. Sendo possível a edição, exclusão ou
adiç80 de informações.

pagar,

15.35. Permitir a deâniçgo de papéis para cada tipo de usuário: PF, Empresa do município, autônomos
e administrador. Podendo editar e criarvárbs papeis, de forma que cada acesso seja diferenciado um

729 =1 t1939T}=[:@n19.à: epige?_qe_Tle»p\\:

X

[?a

m==;mFT=:m;=mosm'm
deverá disponibilizar uma série de interfaces para troca de mensagens XML assinadas
djgjtalmente(utilizando certificados ICP-Brasil

X

mdm
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15.36.2. O sistema deverá disponibilizar um manual com layoutsreferente aos xml's de envio,
recebimento, consulta, cancelamento, para o desenvolvimento do webservice do usuário.
15.36.3. Estas interfaces podem ser acessadas pelos sistemas dos contribuintes, permitindo que
as empresas integrem seus próprios sistemas de informações com o Sistema de Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas (NFS-e).;

15.36.4. A documentação referente à troca de informações entre o sistema de NFS-e e o

contribuinte deverá ser mantida atualizada no portal do NFS-e, tendo a possibilidade de baixar o
xml das notas;

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

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item

atende: 0 (zero) pontos para cada item

1§

=al

1318;É

I
16.1.2. Data base:

16.1.3. Data de início da obra/intervenção;
16.1.4. Prazo de execuçao;

16.1.5. Valor da obra/intervenção;

16.1.6. Número e Ano da obra/intervençao;
16.1.7. Tipo de intervenção;
16.1.8. Tipo de Obra;
16.1.9. Classificação do tipo de intervenção;
16.1.10. Classificaçao do tipo de obra;
16.1.11. Unidade de medida;

16.1.12. Regime de execução;
16.1.13. Dimensão;

16.2. Possuir integração com o módulo de contabilidade pública e orçamento;
+fx, 16.3. Possuir integração com o módulo de controle patrimonial;

\316.4. Permitir o cadasaamento da MaUícula CEI, CND de Ob,a;

16•5. Permitir informar os responsáveis técnicos com seu devido tipo de responsabilidade e seu número
de documento normativo:

16.6. Possuir gerenciamento de acompanhamento, onde seja possível informar o

acompanhamento, pessoa responsável pelo acompanhamento e data do referido
acompanhamento;

16.7. Permitir para os tipos de acompanhamento de origem medição, cadastrar o tipo de medição,
percentual físico, contrato e aditivos para execução indireta e documento comprobatório legal sobre a
mediçao efetuada;

16.8. Pemlitir para os tipos de acompanhamento de origem Paralisação, cadastrar o motivo e

documento comprobatório legal sobre a medição efetuada;

16.9. Permitir para os tipos de acompanhamento de origem Cancelamento, cadastrar documento
a medição efetuada;

tipo
tipo

1

comprobatório legal sobre

;trar as informações referente às Planilhas de orçamento, onde seja possível
informar o bo de Dlanilha de c ItO, valor, data e do( to comorobatório 1

6.10. Permitir cada

uiiiei]

1

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
de
de

X

X

%
rn

11

-':+
}êi !??1:
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16.11. Permitir informar programações periódicas, com a informação da data e tipo de escopo a serem

16.12. Permitir elencar os responsáveis e os itens a serem verificados por determinado escopo;
16.13. Possibilidade de cadastrar o tipo de escopo de programação conforme a necessidade da

16.14. Permitir relacionar a obra/intervenção a uma devida Ação do orçamento;
16.15. Possibilitar a inserção de anexos em diversos formatos de arquivos;
16.16. Emitir relatórios contendo as informações integradas ao módulo de controle patrimonial
16.17. Permitir a impressão do termo de recebimento definitivo para as obras/intervenção com
acompanhamento igual a concluí® '-

/Rende: 5 (cinco) pontos para cada item
atende: 0 (zero) pontos Dara cada item

17.1.Possibilitar a utilização do mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de

realizar cópias periódicas ou processamento emlote, disponibilizando as informações em tempo real.
17.2. Atender a LEI COMPLEMENTAR N'’ 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 e a LEI N'’ 12.527, DE
18 DE NOVEMBRO DE 20 11.

X
realizados;

X

entidade;

X
X
X

Pontuação

X

X

X

X

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

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

17.5.Possuir instrumentos de acessibilidade aos usuários, como: permitira seleção de alto contrastes,
ampliar e reduzir a visibilidade de tela, teclas de atalho; bem como opção para a tradução das
informações disponíveis no portalem Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
17.6.Possuir mapa do site e ferramentas de pesquisa.
17.7.Possuir relação das consultas mais acessadas.

17.8.Exibir ao usuário o caminho de páginas percorridas durante o seuacesso.
17.9. Permitir cadastro de oara exibiuentes e as n o no Dortalltas tivas resDO

17.10. Possibilitar a customização da interface do sistema, podendo inserMnagem de plano de fundo
o de menu principal e seus relatórios, bem como criar novos menus e DUblicaçõesalterar a descri

17.11 ponibilizar a data e o responsável da atualização 'os customizáveis no sistema.os re

17.12. Disponibilizar na emissão dos relatórios, a data de emissão das informações presentes no
documento

17.13. Permitir a emissão dos relatórios em vários formatos. sendo eles: PDF. RTF. XLS. CSV

7:{vJ1J ;::1::::r 1:::1:3É •::::1;:1:tf::r::T:1; 11::)i]:) : 3 e:rJ111 srelató Ms ü PoM da Trans Dar ência

I s do Município, como:

17.16. Permitir cadastrar informações gerais como: endereço, telefone, e-mail e horário de
atendimento.
17.17. Possibilitar a inclusao de link do formulário de dido de acesso à informação
17.18. Possibilitar ci ;ífico incluir a estrutura o: lizacional das entidades0

lltas com informações dos Recursos Humanos do Municíoio, como

17.20. Consulta do q o de cargos

17.21. Consulta do quadro funcional
17.22. Consulta da relação dos servidores ativos, inativos e comissionados
17.23. Relação de salários por função de forma detalhada
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17.24. Possuir consultas com informi ões da Administraç80 do M :lo, como
n2mmme ntendo RMaéms lotes/itens, fornecedores vencedores, lances,
}roDOstas e os resDectivos Contratosvinculados.

17.26m= dAMe t mumdocurnento gerado nas
licitações pode ser divulgado imediatamente após ageração, sem a necessidade de gerar arquivos ou
copiá-los para pastas específicas;
17.27. Consulta dos Fornecedores impedidos de licitar;

17.28. Consulta dos Contratos e Atas de Registros de Preços, com os respectivos Aditivos, contendo
informações do nome do fornecedor, vigência do contrato, responsáveis do contrato e a respectiva
Licitaç80 vinculada.
17.29. Possuir na consulta dos Contratos todos os documentos e anexos gerados no contrato, sem a

lecífiluivos ou coPiá-loS Dnecessidade de gerar
17.30. Possuir consulta de produtos cotados e contratados

mms=mslção===m
17.32. Consulta dos convênios contendo informações detalhadas sobre os recursos recebidos ou

concedidos, bem como dados da prestação de contas dos respectivos recursos;
17.33. Relação de bens patrimoniais, bem como os recebidos e cedidos.
17.34. Relatório de veículos relacionados a frota da entidade;

X

X
X

17.35. Relação dos materiais em estoque com informações detalhadas do produto, contendo seu

respectivo saldo;

m6mFmMm> mdMmBmienios, em andamento
o de gráficoatendimentos e inde: lo dIa 01

17.37. Possuir consultas com informações das Receitas e Despesas do Município, como:

17.38. Consulta da receita prevista e arrecadada, com valores por exercício, mês e dia, podendo filtrar
por conta de receita específica.

17.39. Comparativo da receita prevista e arrecadada, contendo a visão dasreceitas resulnidas (contas
sintéticas) e detalhadas (contas analíticas), sendo possível nas receitas analíticas visualizar as fontes
de recursos.

17.40. Permitir visualizar as receitas previstas e atualizadas, pelo valor líquido das deduções e pelo
valor bruto, com as deduções demonstradas deforma separada.

X

X

X

X

17.41. Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidaçõese pagamentos, incluindo as
retenções efetuadas, consolidando os saldos a jjquidar e a

=lada; com valore=mamiT42.mo m Besa e:

OI 17.43. Consulta das despesas empenhadas por compra direta, com valores por exercício, mês e di&
17.44. Consulta de diárias concedidas, com informações do nome do servidor, data inicial e final da
diária, número de diárias, bem como valor pordiáda e total das diárias, possuindo informações dos
empenho& liquidações e pagamentos vinculados.
17.45. Consulta detalhada dos Documentos Fiscais da Liquidação, contendo a opção para baixar os
documentos fiscais anexados; e acessar de forma automática a NF-E através da chave de acesso.

17.46. Consulta das despesas de Prestação de Contas de Adiantamento, com dados como: nome do
servidor, data e valor da prestaÇao, situaçgo daprestação de contas, histórico e anexos relacionados.
17.47. Possuir consultas com informações do Orçamento e Execução Orçamentária do Município,

17.48. Relatórios do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei
Orçamentária Anual – LOA.

como

17.49. Relatórios do orçamento e da execução orçamentária em conformidade com a Lei 4.320/64

X

X

X

X

X

X
7.50. Relatórios da execução e fonsabilidade Fiscalo fiscal em conformidade com a Lei de RI

17.51. Relatórios de execução orçamentária e financeira em conformidadecom a Instrução Normativa
89 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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Mntidades controladas, de forma
consolidada ou por Entidade.
17.53. Permitir consultar informações com filtro por Período; X

17.54. Consulta das informações das Audiências Públicas. X
17.55. Consulta das Leis e Atos do Município. X

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item

X

Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
Ó:i t @

a hos oferecidos aos contribuintes, com agjlidade
@

e segurança, possibilitando acesso às informações através da internet em ambiente responsivo. Para tal
deverá conter no mínimo o que segue:

_ 18.2. Deve permitir acesso ao módulo web, que poderá ser feito através de certificado digital, ou através

(Da senha web, a qual será obtida peloconuibuinte por meio do preenchimento de um cadastro eletrônico;
–18.3. A solicitação para acesso eletrônico deverá possibilitar pré análise àadministração municipal,
permitindo aos responsáveis solicitarem ao contribuinte o envio de documentos necessários para tal

18.4. Deve ainda permitir que o contribuinte envie, em anexo à solicitação de acesso, os documentos
exigidos pela prefeitura;
18.5. Deverá ter dispositivo de segurança, a fim de evitar ataques de hacker, como por exemplo o
validador de acesso não sou robô recaptcha, oumesmo digitar caracteres pré informados.
18.6. Deve disponibilizar a consulta detalhada de débitos do contHbuintelogado, permitindo filtrar um
ou todos os tipos de cadastros vinculados a este;

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

18.8. Ao responsável logado deverá ser possível o cadastro de instituições financeiras sob sua
responsabilidade;

liberação;

X

X

X

X

X

X

X

X

18.9. Emitir segunda via do carnê de IPTU informando o número de cadastro ou indicação fiscal, sem a
necessidade de se logar.
18.10. Emitir e validar Certidão Nl ra de Débitos de Tributos Mobiliários
18.11. Emitir e validar certidão de O to de ITBI

1 do Imóvel 'alor Venal
f8Rmm=1=1 =Ma moÀnR==s rna=cm
mie De=c=nódUlo m
18.15. Ao contribuinte logado será permitido o envio e validaçgo dosarquivos relativos ao módulo
DESIF

18.16. Deve permitir acesso ao módulo DEC

o de todas as mensagens recebidas,
bem como detalhes da data de envio, data limite leitura e data de leitura

o=Ma =MaM outros contribuintes podee
todos os seus outot ltes;

18.19. Permitir o envio de declarações de ITBI Online por operadores autorizados pela administração
municipal, permitindo digitar as informações relativas à transação imobiliária, tais como: dados do
imóvel, adquüentes e seus respectivos percentuais, valor da transação, alíquotas envolvidas, tipo de

X

lavratura e anexos de comprovação da

18.20. Na emissão da declaraçãomBI online deverá ser gerado número de protocolo de envio, para
controle;
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18.21. Após a análise da administração fiscal, o operador logado deverá poder consultar as solicitações
enviadas, deferidas ou indeferidas, bem comoemitü as respectivas guias de ITBI para pagamento ou
consultar as informações de indeferimento;
m=áiHsm> mania=©aã=c==?a=MR3 mGãm) v=
validar todas as informações das solicitações digitadas e enviadas para validação, bem como os

respectivos anexos enviados para comprovaÇao da transação;
18.23. A tela de gerenciamento da administração fiscal deverá apresentar pelos menos as informações:
número do protocolo, adquhente principal, documento do adquirente, data da declaração, dados do
transmitente principal, inscrição municipal do imóvel, status da análise e link para ações da fiscal;
18.24. O dados exibidos em tela, devem estar em fonnato de tabela e devem conter operadores
çonfiguráveis de consulta como: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Nao Contém, Contido
em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre, além de permitir exibir ou ocultar o seletor de
colunas, permitir também a ordenação das colunas disponíveis na consulta, incluindo a possibilidade de
utilizar mais de uma coluna ao mesmo tempo paraordenar os dados nos formatos ascendente (do menor

=i::: 3l:rr1:gtr:3=:eo:ddoa::$:1:::=:::::3?::H=:?::x::?!nüdadedeüens We podem ser
18.25. A análise da transação pela administração fiscal deverá permitir oindeferimento da solicitação,
disponibilizando campo próprio para inserir a Justificativa de indeferimento;
18.26. Deve permitir a simulação de parcelamento de dívida, para tal deverá fazer login através de
certifIcado digital ou senha web.

18.27. Deve permitir atualizar os dados para correspondência dos cadastros da pessoa física logada;
18.28. Disponibilizar a opção de solicitação de cadastro online para empresas do município,
possibilitando preencher os campos necessários tais como, dados da empresa, dados dos sócios, ramo

6

X

X
de atividade, entre outros, eainda anexar os documentos necessários:

18.29. Devine WWWo%a> oziaiman
possibilitando o Of =mitir ou não a emissão do alvará..or

18.30. Para empresas com CNAE de baixo risco será possível configurar emissão automática de alvará
de funcionamento;

18.31. Permitir à administração municipal a ediçgo de textos informativos para compor a página do
Portal do Contribuinte;

X

X

18.32. Ooç80 emitir certidão de inscrição municiM
Pontuação

Ide: 5 (cinco) pontos para cada item
,ra cada itematende: 0 (zero lontos5 iS@ 7

ll para 6:

!1:8i:

lresas e autônomos.
!;= g

X

19.1.Possuir cadastro pessoa fisica único (integrado com os demais sistemas), com os seguintes dados:
endereços, contatos (e-mails e telefones),RG, Título de Eleitor, CTPS, CNH, Certificado de reservista,
entre outros;

19.2.Realizar a validação do número de CPF e PIS/PASEP no cadastro da pessoa física.;
19.3.Permitir upload de foto e documentos no cadastro de pessoa física;
19.4.Possuir cadastro de servidores/ârncionários, tais como (estatutários, comissionados, agentes
políticos, celetistas, estagiários, jovem/menor aprendiz, conselheiro tutelar, aposentados e

pensionistas) possibilitando a gest80 da situação dos mesmos;

X

X
X

X

+
MFm=ãm=iasmme es, para fins do cálculo do salário família e deduç80 no
imposto de renda (para cada servidor/funcionário);

19.7.Possuir o controle automático referente a Previdência e Imposto de Renda dos
servidores/âlncionários, que acumulam mais de um cargo,respeitando a faixa de cálculo e o teto
previdenciário se houver;

X

a
[nà

n : :

5%ó:é-é

1
+.;,
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19.8.Possuir validação nas alterações e ou inclusões de dados, no cadastro pessoa física e

servidores/füncionários, não permitindo concluir a gravaç80 sem que todos os campos estejam
oreenchidos

19.9.Possuir o cadastro das tabelas e níveis salariais conforme plano de os e salários

19.10. Possuir cadastro de jornada de trabalho, com a possibilidade de permitir flexibilização de
jorna(h I

19.11. Possuir cadastro de tipos de previdência e suas tabelas de vigências respectivas,
permitindo cadastrar dois ou mais regimes de previdência própria;

X 1

X

[

19.12. o Mência
mn;snr Mc r;liam) ao ma omínÜI=o aoi: Rei; :ênci

19.14. Possuir cadastrmZMTelããma Mole e vh==ç====m
estagiário;

19.15. Possuir cadastro de beneficiários de pensão alimentícia, possibilitando a parametrização das
fórmulas de forma automática ou a opção de lançamento de valores manual para o cálculo e

X

X
controlando a vigência decada beneficiárioa
19.16. Possuir aparametrização do recolhimento da previdência sobre ovalor do cargo efetivo, quando
o servidor for nomeado em um cargo em comissão
19.17. Permitir cadastrar adns lências sem interferir no cálculo

19.18. Possuir o cadastro do adicional tempo de serviço, possa am=r11
anos, percentual e vigência;

19.19. Possuir cadastro pl=ia&==ã=m1
e seus dependentes, com parametrizações paraas regras de inclusgo e exclusão

1

19.20. Possibilitar realizar os cadastros dos tipos afastamentos, como porexemplo, atestados, licença
maternidade, auxílio doença, licença sem vencimento:

19.21. Possuir o lançamento dos afastamentos do servido ar o motivo do
afastamento e data de início e término;

19.22. Possuir o reajuste dos níveis salariais possibilitando de forma parcial ou total informando o
percentual a ser reajustado;

19.23. Possuir cadastro do tempo de serviço anterior, e possibilidade de realizar a consulta da soma
4os tempos serviço (anterior e atual);

19.24. Possibilidade de consultar averbação do tempo de serviço e caso houver tipo adicional de tempo

19.25. Possuir os cadastros de outros vínculos empregatícios com opção de informar os valores de
base e contdbuiçgo;

19.26. Permitir o lançamento das férias controlando o período aquisitivo automático, com opção de
adiantamento do 13'’ salário e abono pecuniário;

19.27. Permitir emissao de aviso e abono de férias, possibilitar o controle de férias (lançadas, vencidas,
a vencer e a possibilidade de emissão de relatóriopua controle de férias vencidas.
19.28. Possuir o histórico de todos os períodos aquisitivos de férias e período de gozo dos servidores,
desde a admissão até a exoneração;

19.29. Possuir o cadastro de férias individual com o controle das regras conforme parametrização
prévias (afastamento por doença e faltas);

19.30. Possuir o cadastro de férias coletivas por cargo e local de trabalhocom o controle das regras
conforme parametrização prévias (afastamento por doença e faltas);
19.31. Possibilitar a emissgo do recibo e aviso de férias de cada servidor/funcionário;

19.32. Possuir cadastro de verbas, possibilitando classificar os tipos como: vantagem, desconto,

=àoa): p 11a[]r a o s e a c 1L1l o s 2 G o ][]1h e ][]1H ( oo s::1:1( 13 : 1:1:r teili 1 C1 8 ft: ) s G

Al
ãçto 11(Ht::bialLta,

=:::1:ph( Çã 0F ( 1:E1

de serviço;

db d á1 1tr tri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

[

L

[

L 1
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19.36. Possuir no cadastro de cargos o controle de permissão para lançamento de horas extras,
adicional noturno, plantões diurno e noturno. ificada e extinção do[0 :0

19.37. Possuir controle de redutMMiG;al de fãGM=rizáa–ãranF
forma automática no cálculo para os servidores/funcionários que ulüapassarern o valor do teto 1

etrizado

19.38. Possuir o cadastro e controle de funções gratificadas com a parametrização da quantidade de
e valor:

19.3ü=aMiMi=mm;emmáTEZ=TenTe–p=miRim
to inferior;com rernuii

19.40. Possi:mimaraamKRama itmm=M=onm
Rasos, plantões, adicional noturbo e valores;

19.41. Possuir a a .o de tento manual das diárias mo =1i(m=aBmM
)r»ulIa da base de cálculo mmmiostos M&Gmnkíeiã
19.43. Possuir o cadastro de rescisão com DOSsibilida os motivc

19.44. Possuir a elnissgo do termo de ExoneMo 7;Ziores ea=M–oIi
Contrato de Trabalho conforme a Lei n'’ 1057/20 12 de 06/07/2012

19.45. Possuir o cadastro d=cãã=mim=e=ãoT=
mimKwGKJa ais=Mta==aTm
19.47. Possuir no cadastro de licença prêmio a possibilidade do lançamento de mais de um período de

ozo e pecúnia para o mesmo período aqujsitivo

19.33.Pe=MãMiama=ã;aicm>m=rniRicTiIi=OTaTo
ou vínculo empregatício;

19.34. Permitir ocadiaeZMr=Fãim) =ia&mmo Raizai=
para auxiliar no cálculo das verbas;

19.35. Permitir o cadastramento dos cargos do quadro de pessoal com nomínimo: descriçgo, grau de
jl®rKgQ, CBO, área de atuação, função, local, referência salarial inicial e final e quantidade de vagas;

X

X

X

19.48. Possuir o processamento da licença prêmio, listando os servidores com ou sem direito conforme
parametrização prévia, possibilitando gravar deforma automática;
19.49. Possuir a parameüizaÇao das verbas para a margem consignável, possibilitando também a

X

emissão da carta margem conforme parametrizaçãorealizada com a informação do valor total da
gem, valor utilizado e valor disDonível

19.50. Possibilitar a execução de cálculos e simulações conforme o tipo de movimentação, por
lo, adiantamento, mensal. décimo terceiro. férias. lcisão e rescisão comolementar:

19.51. Possibilitar a par) ao do 13' com opção de pagamento parcelado ou
inte

i(5fiiiiligIa > a–dBamGai=
exista cálculo executado
19.53. Possuir o histórico mensal dos valores calculados de cada servidor, possibilitando realizar a

consulta de meses anteriores;

19.54. Possibilitar a execução do cálculo ou a simulação de forma individual (por pessoa);
19.55. Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento gerando em formato planilha com
todas as verbas calculadas (vantagem, desconto, base de cálculo e patronal);
19.56. Gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, através da homologação,

X

X

X

X

X

cancelamento e exclusgo dos cálculos;
=M=raMme=ção salarial informando o percentu
19.58. Possuir visualização e impressão de demonstrativo de pagamento (holerite), com opção de gerar
a data de aniversário ou uma mensagemespecíüca;
19.59. Possibilitar a geração da remessa bancária conforme o layout do banco conveniado,
possibilitando gerar por grupo ou total;

19.60. Possuir as parametúzações contábeis do servidor diretamente com o orçamento
atividade, fonte de recurso e Drupo fonte padrão);
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19.61. Realizar a integração contábil, validando as informações e gerar mensagem de inconsistência
se alguma parametrização não estiver de acordo com o orçamento, informando matrícula e nome do
servidor

19.62. Gerar arquivos referente aos cadastros e movimentação para integração com o ponto eleuônico
de forma manual e automática;

19.63. Possibilitar a parametdzação e a importação de dados referente a movimentação gerada no
ponto eletrônico como hora extra, adicional noturno,falta, atraso;

19.64. Possibilitar o cadastro de um representante bancário;
19.65. Possuir a importação e o gerenciamento dos empréstimos consignados, controlando de forma
automática ou manual, com opção derealizar ou não o desconto em folha de pagamento informando o

19.66. Possuir o cadastro das empresas que fornecem o auxílio transporte;
19.67. Possuir o cadastro da quantidade de vale transporte utilizado pelo servidor;
19.68. Possuir rotina para cálculo referente ao auxílio transporte com possibilidade de realbar o
pagamento e desconto em folha de pagamento, controlando o valor máximo de desconto conforme
percentual estabelecido em lei;

19.69. Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGED, RAIS, SEFIP, DIRF, SIOPE,
SIPREV e MANAD;
-mm=GmMmmMi=mma=RgiiTbm
M@@oXLe®@@@___
19.71. Çerar os arquivos para atender o cálculo atuarial;

motivo;

[

19.72. Gerar arqujvo atender a qualificação cadastral conforme

19.73. Atender o eSocial conforme o calendário e layout disponibilizados;

19.74. Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento, comprovante de

com direito

Tarefas

rendimento, acha Êmcional e recibo de férias;

19.75. Possibilitar puametrizar e gerar a guia para o Fundo de Previdência Municipal;
19.76. Possuir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o formulário e o cadastro da avaHaçgo
de desempenho com o cálculo da notafinal;
19.77. Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo doçadasüo com o servidor;
19.78. Possibilitar a parametüzaÇao das regras para conceder a progressão salarial automática;
19.79. Possuir o processamento daprogressão salarial, com listagem dos servidores com e sem direito
conforme parametrização prévia, possibilitando oavanço salarial de forma automática dos servidores

/\ 19.80. Possibilitar parametrizar e gerar listagem de dados cadastrais dos servidores/funcionários;
' W’ 19.81. Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam executados em um Gerenciador de

19.82. Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado por vínculo empregatício;
19.83. Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em uma única verba a ser visualizada

1

no demonstrativo de pagamento;
19.84. Possuir o histórico das alterações referente cargo, nível salarial, lotação dos
servidores/füncionários na ficha funcional:
19.85. Possuir o controle do “status” dos servidores/funcionários, referentes afastamentos, férias,
licenças, atestado médico;
19.86. Possibilitar emitir a ficha funcional dos servidores/funcionários contendo: dados pessoais,
documentação pessoal, endereço, dados funcionais, afastamentos (licenças sem vencimento, atestado
médico, licenças), períodos de férias e licença prêmio, atos (portarias), histórico salarial, cursos e
avaliação funcional;
19.87. Possuir a pesquisa servidores/funcionários por: matrícula, nome, CPF, RG, cargo;

19.88. Permitir registrar todos os atos legais como portarias, decretos para cada servidor/funcionário;
19.89. Possuir o relatório analítico da folha de pagamento, possibilitando a emissão com filtros e

agrupamentos diversos;

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

3
X

X
X

X

X

1
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19.90. Possuir relatórios gerenciais para controle do fechamento da folha de pagamento de todas as
verbas (vantagens e descontos

U9jPQssuir a ficha financeira com toda a movimentação financeira de cada servidor/funcionário
19.92. Possuir relatório com os valores previdenciários referente a base de contribuição e retenção de
cada servidor/fUncionário;

19.93. Possuir relatório anica completa,
contas contábeis. verba e servidor/funcionário:

19.94. Possuir relatórios sintéticos visualizando o total empenhado, retenções e realizável;
19.95. Possuir relatórios gerencial de férias;

19.96. Possuir relatório dos lançamentos realizados de férias por servidor/funcionário;

X

X

X
X
X

19.97. Possuir listagem da liceu lrêmio contendo os oeríodos e os servidores/funcionários;
19.98. Possuir relatório3=cial–Mmisi=láimMivTRr==Am
informando o valort01 valor utilizado e valor ponível de cada servidor/funcionário
19.99. Permitir a to e o processamento do vale alimentação, com opção de gerar uma
listagem com o valor de cada servidor/funcionário e ototal nor centro de custo

19.100. Possuir o controle de servidores/ ms cedidos e recebidos
e -es de aDOsentadOS e oensionistas

cadastrados na folha de pagamento para realizaçgoda importação no sistema SIPREV via aplicação;
19.102. Permitir cadastrar processos administrativos e possibilitar o cadastro das informações de
suspensão de exigibilidade de acordo com o layout do eSocial;
19.103. Possuir tela para cadastrar autônomo, com o cadastro de pessoas único, ter os seguintes
campos para preenchimento: Classificação Brasileira deOcupação (CBO), categoria do trabalhador,
quantidade de dependentes para desconto do IRRF e a função.
19.104. Possuir a opção para informar o autônomo já cadastrado, campo para informar a data de
lançamento, percentual ISS, valor base previdência e valor retido, tipo do serviço prestado e o valor.
19.105. Possuir o cálculo das RPAs listando os valores referente à base de cálculo, vantagens e

o mmm
19.107. Possuir recibo pagamento referente as RPAs.
19.108. Possuir a opção de gerar em um mesmo arquivo as informações da RPA para serem enviadas

descontos

à SEFIP

X

X

X

X

X

X
X

X

1

19.109. Possuir relatório por competência com os valores da base previdência, patronal e valor
ldose

Tf3; ={ii8% Fã§fê P 8i)::{;B é::• ff?

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

Í3 i=4:6 ã @€@@11

fs©ermitindo todo trâmite sem utili m
20.2. Cadastro de locais, setores e dI =lITca70Inr no m) adi
macIaimiaos (s;Ma3 mM=m=QMoTpio=
da Contabilidade – Cadastro único

L 20.4. Definição por tipo de processos, permitindo a personalização de cada tipo;
20.5. Definição da tramitação de um assunto, onde é possível informar o local de destino;
20.6.Definição de parâmetros para um estágio como: prazo de execução, se pode concluir, se pode
indeferir=

X
X

X
f

1

20.7. O pro lós sua aberturao deve automaticamente ser enviado ao ponto de início,
mT;nBr o =aR ou enmmo=eta);Ml ma definido

lara recebê-lo na fase emcomo o Le se encoii

mTomente proc=ml=cmo podendo finali) m
acioTema;mm;raoeta entidade ou Dem uerente

b.6:6}

kqi{.
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I MomG) 1 Ae @W8BaBE
20.12. Para processos abertos pela internet, permitindo que somente osprocessos avaliados e julgados
procedentes podem ser abertos no protocolo geral, caso sqja configurado para tal;

X

20.13. Caso os dados do requerente sejam divergentes dos dados que constam da base da entidade, a
o deoenderá da aDro' ionsáve,o de servidor

mossibititam-fão de mom> iennidat
criaÇao de novos documentos tanto na abertura, quanto nas ocorrências, salvando o documento editado
como anexo do Drocesso

20.15. Envio de e-mail para o requerente através da abertura do processo pela internet, ou ainda pelo
processo de abertura pela entidade;
20.16. Impressao do Processo, com toda a tramitação;
20.17. Impressão do Protocolo de Entrega em duas vias, sendo uma viapara entidade e a outra para o
requerente, em mini impressora e outros modelos;
20.18. Impressão de Etiquetas com o número do protocolo, nome do requerente e assunto, utilizando

X

X

X

o de etiquetas disponível no mercado,sendo o modelo escolhido em A4, possibilitar a escolha
b da etjque

20.19. Pesquisa de processos, com filtros de pesquisa: os dooperador logado, período, assunto e
situação do

Ri0=lcaminhr M não

20.21. Possibilidade de indeferir ou concluir um processo se a etapa atual permitir;
20.22. Possibilidade de aceite eletrônico para controle de reGebimento e envio;
20.23. Possuir assinatura eletrônica para anexos em PDF, sendo possível encaminhamento do
documento para assinatura nas próximas etapas;
20.24. A consulta de processos pela Internet deve exigir, além do número do protocolo o CPF ou CNPJ;
20.25. Possibilitar ao requerente, para os processos que foram abertos pela internet, além do
acompanhamento, a inserção de novas ocorrências, além da possibilidade de envio de novos anexos.

Permitir emissão de: Documento de acompanhamento das ocorrências e comprovante de encerramento;
20.26. Permitir o cadastro de processos pela internet, com Requerente anônimo (configurados pela
entidade), com a possibilidade de informutelefone e/ou e-mail para retorno caso o requerente assim

20.27. Dados do requerente sigilosos, se o requerente solicitar;
20.28. Dados dos processos sigilosos, onde somente será exibido para os interessados (requerente e

desqju

X
X

X

X

X

X

X

X
responsável);
,0.29. Envio de e-mail para o requerente com o número de seus processos e em todas as tramitações do

ocesso, além do, cancelamento e encerramento:

20.30. Naabertwadeumo m tmm>
do mesmo assunto, e caso possua avisar serealmente quer abrir outro ou lançar nova ocorrência ao

20.31. Permitir relacionar Requerentes Adicionais a um processo, no momento da abertura.

@ Fae Tue
20.32. Se o processo estiver aguardando alguma solicitação e forparalisado, não contar o tempo até o

existente;

seu andamento:

2u.34. POSSIbIIItar seleÇao de vários processos por assuntos para recebertodos ao mesmo tempo, dar
encaminhamento, anexar lender/concluir:!uivos e

20.35. Possuir rotina específica onde o operador logado, visua] os processos conforme
odendo visualizar/tramitar: todos.somente os seus e de seu local de l01 to

20.36. Permitir a prodto s dent;o-mr
sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos, permitindo atuação simultânea de
várias unidades ac)mesmo tempo em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente, reduzindo o
tempo de realização das atividades.

X
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20.37. Permitir consultar os processos no portal da transparência, conforme liberação por parte da v
entidade

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

7=aMiTe=e=iibliIi;inTMm3 M) m;Ml=Êçmmm>
preexistente no banco de dados;

21.2.Possibilidade de unificar cadastros de pessoas por código de inscrição municipal ou por
documento, tratando possíveis duplicidades deconversão e velhos cadastros desatualizados, de tal forma
que todos os lançamentos e vinculações sqjam unificados em tela, pela administraçãomunicipal;
21.3.Cadastro de imóveis, com os campos do BCI configuráveis pela prefeitura;
21.4. Disponibilizar atalhos rápidos para consulta ao extrato e às observações cadastrais do respectivo

\c Mstrar imóveis diferentes;
i @e
21.7. Cálculo dinâmico da a âação ideal do terreno considerando todas asedificações da unidade;
21.8.Mantém a memória de cálculo do IPTU e das Taxas realizadas pelosistema no momento do

2m7tMmaioTm=o >

Atendimento ao contribuinte, Observações cadastrais, Alterar Situação da Empresa/Autônomo,
Emiss80 e Renovação de Alvará, Emissão de Certidão de Baixa de Alvará, Registro de vistorias e
Lançamento de tributos do respectivo cadastro;
21.13. Possibilitar o cadastro online de novas empresas a partir do Portal do Contribuinte;
21.14. Novos cadastros devem ser registrados com status de "pré-cadastro", permitindo à administração
municipal consultar e ativar os mesmos;

/«,ontdbuinte:

lançamento;

21.9. Permite anexar documentos e imagens ao cadastro;

21.10. Permite à prefeitura a configuração dos campos das características do imóvel e da edificação;
21.11. Cadastro de empresas e autônomos. As empresas são classificadas pelo CNAE e os autônomos

bela tabela de CBO:

1

X

X

X

X
X
X

X

X

21.15. Receber novos cadastros de em locais a partir do REDESIM;

21.16. Cadastro do contrato social das empresas, controlando os sócios esuas participações e mantendo
histórico das informações

] ado da empresa
21.18. Histórico de anotações e observações por imóveis e empresas ou contribuinte, podendo

configurar emissões de alerta ou restrições de acesso à CDA;
21.19. Lançamento de IPTU, taxas de serviços urbanos, ISSQN, taxas de exercício de poder de polícia,
contribuição de melhorias e receitas diversas. Oslançamentos devem ser precedidos de simulações que
não interferem na dívidaou nas tabelas ativas. A partir de uma simulação é possível realizar o respectivo
21.20. Emissão de carnês - com código de barras padrão Febraban ou fichas de compensação e controle
de recebimentos com caixa to com Contabilidadeo eintel

o de carnês em formato de :cializadas21.21. E: bressão emore .casuivo

21.22. D 9ve permitir o lançamento da parcela única do IPTU vinculada monvênio de compra
nacional e as demais )las em convênioFebraban

to de cara=tmMe laI21.23. Re
21.24. Instituições bancárias: O sistema deve permitir que a e oprocessarnento dos arquivos
de retorno bancário, referente aos p lentos de créditos devidos a Administração Munic
21.25. Baixas a de !uivo de retorno dos bancos;

m=Mma=%n> J Mma MZem
o do pagamento, sem oçessamentos "em lote" e sem dados redundantesao

9
F) frE
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21.27. Deve ser oossível inscrever em dívida ativa por contribuinte, por exercício/tributo;

21.28. Configuraç80 de tabelas de acordo com a legislação tributária do Município;
21.29. Atualização monetária, juros e muIta calculados no momento da utilização, sem a necessidade

de processamento periódico com aparametrizaçgo da forma de acréscimos pelo administrador.
21.30. Permitir parametrização das diversas formas de parcelamentos/REFIS;
21.31. Deve permitir configurar faixas de parcelamentos com seus respectivos descontos, concedidos
por lei, bem como determinar se há ou nao cálculo de juros PRICE;
21.32. Deve permitir determinar se o parcelamento será em moeda corrente ou em outro índice de
indexação financeira (uÊn, un, etc:

X

21.33. Parcelamentos em índice deverão tratar de maneira automática a conversão para moeda corrente
somente para o exercício atual;
21.34. A tabela de configuração de parcelamento deve permitir também a vinculação de tabela de
atualização própria para o respectivo parcelamento;
21.35. Deve permitir configurar valores mínimos para parcelamento parapessoa física e jurídica, bem

pcomo determinar valores mínimos Dor faixa de Darcelas:

\JiM=$;a;=RãBia;BBãBal;vai(lat
a opção de parcelamento vencida ao operador nomomento da simulação do parcelamento;
21.37. Permitir simulação de lamento/n ociação da dívida antes da efetivação do mesmo

mxtratianalíticomlidados Mmio saldo pago, devedor,
revisado ou ;elado

21.39. Exportação de arquivo do diário de arrecadação integrado com a contabilidade nos moldes
definidos nelo SIM-AM do TCE-P
21.40. Possibilidade de o contribuinte emitir certidões na Internet;

21.41. Possibilidade de efetuar tantos parcelamentos oureparcelamentos quantos a legislação municipal
permitir, sem a perda dos históricos;
21.42. Referente aos parcelamentos, o sistema deve:

X

X

X

X

X

21.43. Permitir parametrizar faixas valores

correspondentes de cada faixa;

21.44. Configurar valor mínimo por parcela; .
21.45. Permitir configurar parâmetros para revogação de parcelamentos vencidos;
21.46. Manter os históricos no próprio débito, como ano da criação e dívida do débito, acrescendo

por quantidade parcelas descontos

F

somente um parcelamento ao o débito original. No caso de estorno do parcelamento existe a

possibilidade de acrescer nova sequência com o saldo restante, ou então, se ago houver nenhuma parcela
voltam as dívidas de orjgem

do individual e coletivo1.47. Boletim de cadastro de Imóvel, BCI - detalhada e simolificad:IMi;@mMM
21.49. Possibilidade de parametrizar alíquotas de cálculo de ITBI considerando valor do financiamento
do imóvel ou faixas de valores;
REal 1 ( 4
21.51. Emissão de certidão de quitação de ITBI;
21.52. Possibilidade de registrar nova posse de forma automática, no momento do p%qamento do ITBI;
21.53. Cadastro de observações restritivas que geram bloqueio de certidãoou noti6cam o operador
quando realiza consulta no atendimento ao contribuinte;
21.54. Emissão de dOcrLnentos de cobrança administrativa ou judicial, individual ou coletivamente,
calculando de maneira automática os reqjustes legais configurados no sistema;
21.55. Controle de cobrarça de dívida via processo de cobrança judicial;
21.56. Controle de autorzação de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF);
21.57. Permite cobrança de taxa de lixo através de convênio com a Sanepar;
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21.59. Tela de atendimento ao con&ibuinte que permita através de um único local o acesso a diversas
ârncionalidades, tais como consulta de todos os valores lançados atrelados ao contribuinte, emissão de
extratos considerando ou não valores pagos ou apagar, geração de guia para quitação de saldo devedor,
lançamento de tI{bUtOS avulsos como ITBI e guias de arrecadação em geral, certidão de débitos
municipais, parcelamento ou reparcelamento de saldo devedor, histórico dos parcelamentos efetuados;

im). Er=ssão de Alvará Eventual,> @s Wwu@leb
21.61. O recolhimento de receitas diversa deverá ser a partir da emissão deguias de recolhimento em

padrão bancário, com cálculo automático de acréscimos quando em atraso, e considerando o layout do

21.62. O município deve poder gerar de maneira automática as contribuições de melhorias, separando
por edital e por exercício, e podendo selecionar as quantidades de parcelas permitidas e valor pré-
configurados para lançamento;
21.63. O sistema deve disponibilizar modelos próprios, configuráveis pelaprefeitura, para emissão de

notificaçgo e contrato que serão entregues aos contribuintes no lançamento da Contübuiç80 de

mTá=m=bo
bem como importar arquivos para geraçãoautomática das notificações e lançamentos de valores de
Contribuição de Melhoria:

Pontuação:
Atende: 5 (cinco) pontos para cada item

convênio

Melhoria

Não atende: 0 (zero) pontos para cada item
MÓ3

22.1.Segurança de acesso aos dados hospedados por meio de credenciais de acesso fornecida para
pessoas definidas pela CONTRATANTE;
22.2. Sistema de prevenção e detecção de invasão, bem como ferramentas de análise de tráfego de dados;
22.3, Sistema de proteção e combate contra incêndios;
22.4. Sistema de proteção contra inundações / alagamentos;
22.5. Redundância de links de internet fornecidos por mais de uma operadora;
22.6. Redundância de fornecimento de energia elétrica, inclusive com a disponibilidade de geradores

acionamento emergencinÓ local D

m ProMmãMe o–sl;;m1 ios em local físico distinto do local onde
os dados estão localizados.

> mr zonCONTRATANTE para
f)rlidação da estrutura caso solicitado

2.9. Responsabilizar-se por manter o hardware e os softwares atualizados
22.10. Fornecer as licenças do sistema operacional bem como as do sistemagerenciador do banco de

dados quando necessárias;

22.11. Possuir equipe de profissionais especializados e em númerosufíciente para a execução dos
serviços;
22.12. Garantir alta disponibilidade dos serviços (24 x 7 x 365) e possukacordo de nível de serviço
(SLA) de pelo menos 99%;

_22.13. Pos?uir.fer@@ej q}}e ejes!!p que o @9=1 t 91 ?!elqe a!!prT?! ge seg1193 W_jr@}@.

X

X

X

XE
o e rm)3
a

-cão mt im
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RG: 5.40704-1-6
CPF: 857.230.619-6

76.838.717/8883~48
BOYIPLANO SgSTEMAS LT’!)À

R' s”tü c«"Pgg#’gg%e%!ag2gã- VIla

TOLEDO.PR



CISQis,membeÍIÍI 0 330

TiC €rwonx

www.iqnet.certification.com

JQNet, the assocIatIon of the world's fIrst class
ceruncauon bodIes, is the largest provIder of management

System CerURcaUon in the world.
IQNet is composed of more than 38 bodIes and counts

over 250 subsldlades aU over the globe.
CERTIFICADO N'

42333/22/AN
CERTIFICATE No.

Para informações referentes
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validity of the certificate, you
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www.dna.org
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A referência deve ser feita nas

informações documentadas
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norma que não podem ser
aplicadas ao escopo do sistema
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Ay'qPÃO BATISTA NUNES, 50 - SALA 02 - QD G1 B1 LOTE GL IB PARTE A - 13288-162 - VINHEDO - SP - BRASIL
Reference is to be made to the

relevant documented information
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www.iqnet-certification.com

IQNet, tIre assocIatIon of the world's fIrst class
cerüfleatIon bodIes, is the largest provIder of management

System CeRIRcaüon in the world.
IQNet: is compased of more than 30 bodIes and caunts

over 150 subsldlaries all over the globe.
CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No.

42333/22/AN

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:

Other operaüonal units covered by the management system of: Para informações referentes
à validade deste certificado

visite o site www.dna.org

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
www.fina.orgOrganização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão

Organization operating in accordance with the requirements of the Mztagement System standard

ISO 9001 :2015
Unidades Ooeracionais / Onerational units
(Razão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

Ativitidades específicas / Specific field(s) of
activities

DATA CENTER CAMPINAS AV. PIERRE SIMON LAPLACE. 1211
---–MPINAS (SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER FORTALEZA TRAVESSA FRANCISCO MARROCOS
PORTELA, 1161 MARACANAÚ (CE) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER HORTOLÂNDIA 1,2 e 3 RUA PAPA JOÃO PAULO I1, 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
HORTOLÂNDIA (SP) BRASIL TELECOMUNiCAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER JUNDIAÍ 1

757 JUNDIAÍ (SP) BRASIL
RUA PRESBÍTERÓVES SOUZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER JUNDIAi 2

JUNDIAÍ (SP) BRASIL
AV. BEIRUTE (LO M 11 P 1 LOGÍSTiCO), 863 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PRO./IDER

DATA CENTER OSASCO (SP) AV ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
OSASCO (SP) BRASIL ULECOMUNICA(,,ÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PRO ./IDER

DATA CENTER PAULÍNIA RUA SEBASTIÃO CARDOSd
(LOTEAMENTO JARDIM ONIKAWA) - SNa PARQUE BRASIL, 500
ÉAULÍNIA (SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PRO./IDER

DATA CENTER RIO DE JANEIRO AV. CORONEL PHIDIAS TAVORA.
513 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVI(,,OS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

–--TA SUMARÉ 1 e 2 RUA PROJETADA, 165 SUMARÉ BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

MATRIZ VINHEDO AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 VINHEDO
(SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

Data de revisão
Revision date 25.01.2022
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www.iqnet-certification.com

tQNet, the assocIation of the world’s fIrst class
cerüncauon bodIes, is the largest provIder of management

system Certtncatlon in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodIes aId catmts

over 150 subgdlaHes all over the gIo 'e.
CERTIFICADO N'

EMS-8062/AN
CERTIFICATE No.

Certificamos que o Sistema de Gestão Ambiental de

It is hereby certified that the Environmental Management System of

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Para informações referentes
à validade deste certificado

visite o site www.dna.org
AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES. 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI - VINHEDO (SP) BRASIL

For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
www.dna.org

nas seguintes unidades operacionais / in the following operational units

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI Vinhedo (SP) BRASIL

E UNiDADES LISTADAS NAS pÁCINAS SEGUINTES /ÂND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING RA6ES

Encontra-se em conformidade com a norma
IAF:33

Is in compliance with the standard

ISO 14001 :2015

Para aCs) seguinte(s) atividade(s) / For the following field(s) of activities

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

A validade deste certifimdo depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma audItoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão
The validity of this ceni6cate is dependent on an annual / six monthly audit and an a complete review, every three years, of the management system

O uso e validade deste cerüfiado está suJeita à conformIdade com o documento RINA Regulamento para Certifica#o de Sistemas de Gestão Ambiental

The use and the validity of this certificate 8/8 subject to compliance with the RINA document Rules for the CeRification of Environmental Management S»tems

04/01/2016

Primeira emissão
First Issue

16.04.2020

18.01.2021

Simone Farinolli

Data de revisão
Revision date

Certification Americas
Region, Director

Validade
Expiry Date

14.06.2023

Data da decisão de recertificação
Renewal decision date 15.06.2020 For the issuing office:

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Alameda Oscar Niemeyer, 288 6ala 501 Wova Lima 4MG
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CERTIFICADO N' EMS-8062/AN
CERTIFICATE No..

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operational units covered by the management system of:

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A

Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão
Organization operating in accordance wiih the requirements of the Management System standard

ISO 14001 :2015
Unidades ODeracionais / Onerational units
(Razão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

_ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV
( -})BERTO PINTO SOBRINHO, 350 OSASCO (SP) BRASIL

ACENTY DATA CENTERS ETELECOMUNICAÇÕMAV:
BEiRUTE (LO M 11 P 1 logística), 863 JUNDIAI (SP) BRASIL

ASCENTr DATA CENTERS E TELECOMUNiCAÇÕES s/A AV. JOÃO
BATISTA NUNES, 50 VINHEDO (SP) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV.
PIERRE SIMON LAPLACE, 1211 CAMPINAS (SP) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA 14,
1161 FORTALEZA (CE) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA
CORONEL PHIDIAS TAVORA. 513 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

mm CEmRS E TEE RUA PAPMrA(,,ÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
bÃO PAULO I1, 4 HORTOLÂNDIA (SP) BRASIL TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA
PRESBÍTERO PLÍNIO ALVES SOUZA, 757 JUNÓIAÍ (SP) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA
PROJETADA, 165 SUMARÉ (SP) BRASIL

ASCENTr DATA CENTERS E TELECOMUNiCAÇÕES s/A RUA
SEBASTIÃO CARDOSO (LOTEAMENTO JARDIM ONIKAWA) - SNa
PARQUE BRASIL, 500 lá.141-oa5 PAULiNIA (sp) BRASIL

Data de revisão
Revision date 18.O1 .2021
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Accredlted Organization:

THE tNTER&ATiaqAL CERTF}CATioN NErWDRK

www.iqnet.certification.com

IQNet, the assocIatIon of the world's first class
cerüncatlon bodIes, is the largest provIder of management

System CeRlfiatlon in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodIes and counts

over ISD $ubsldlades all over the glob&

Para informações referentes
à validade deste certificado

visite o site www.dna.org

For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
wwwBrina.org

AtMtidades específicas 1 Specific field(s) of
activities

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOi4UNICAÇ'ÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERViCE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇ'ÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOÂ4UNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇ'ÃO DE SERVI(,,OS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATION S SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

CISQ é a Federação ItaIIana dos organià
de C8rBficacã; de SIstemas de Gestãà. !

c/SQ fs the ItaIIan Fegerat Ion of . }
manaaement system Certaication Bodies u
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www .iqnet.certification.com

IQNet, the assocIatIon of the world's fIrst class

certtncatlon bodIes, is the largest provIder of management
System CerdflotIon in the world,

IQNet is aomposed of more than 30 bodIes and counts
over ISO subsldl8rles all over the globe.

CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No.

EMS-8062/AN

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operaüona 1 units covered by the management system of: Para informações referentes

à validade deste certificado
visite o site www.dna.org

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A For information canceming
validity of the certificate, you

can visit the site
Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard
www.dna.org

ISO 14001 :2015
Unidades Oneracionais 1 Onerational units
(Razão Social . Endereço do site / Registered name - Site address)

Ativitidades especificas / Specific field(s) of
activities

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
< AVESSA FRANCISCO MARROCOS PORTELÀ, 1161 - GALPÃO A,

ALAOI MARACANAÚ (CE) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE
PROVIDER

Data de revisão
Revision date 18.01.2021
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THE WTERNATtORAL CERnFicATiON NerwoRK

www .iqnet..certification.com

IQNet, the assocIatIon of the world’s fIrst class
ceruncatlon bodIes, is the largest provIder of management

System Cerüf:aIIen in the world.
IQNet is compesed of more than 30 bodIes and COIltItS

over ISO subsldlarles all over the glob a

CERTIFICADO N'
ITSMS-1 OO/20

CERTIFICATE No.
CERTIFICAMOS QUE O SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - VINHEDO (SP) BRASIL

NAS SEGUINTES UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - VINHEDO (SP) BRASIL

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA / /S IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO/IEC 20000-1 :2018
PARA ACS) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S) / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI QUE SUPORTA O FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE,
SOLUÇÕES DE DATA CENTER E SOLUÇÕÉS DE CONEXÃO EM NUVEM. DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE

SERVIÇOS

fAF:33

THE IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM SUPPORTfNG THE PROVISION OF CONNECTIVIW, DATA CENTER
SOLUTIONS AND CLOUD CONNECT SOLUTIONS IN ACCORDANCE WITH THE SERVICE CATALOGUE.

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semesüal e de uma auditoria oompleta, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão

The validity of this certificate is d8p8ndent on an annual audit and on a complete ©vj8y/, every three years, of the management system.

O uso e validade deste certIficado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para ceRifiação de Sistemas de Gestão de Servi®s de
Teuloloaia da Informado

The use and validity of this certificate aro subject to compliance with the RINA Rules for the cedification of Information Technology Service Management Swt6ms.

Primeira emissão
First Issue 18.06.2020

17.06.2023
Validade
Expiry Date

Data de revisão
Revision date

Jefferson Carvalho Da Silva

18.06.2020 Certification Americas Region
Director

1
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

www.cisq.com
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www .iqnet.certification.com

CERTIFICADO N'
!QNet, the assocIatIon of the world's fIrst class

cerüflcaUon bodIes, is the largest provIder of management
System Certlf}caNon in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodIes and counts
over ISD subsldlades all over the globe.BCMS-1 9/22

CERTIFICATE No. Para informações referentes
à validade deste certificado

visite o site www.dna.org
CERTIFICAMOS QUE O SISTEMA DE GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

OPERADO POR For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
www.fina.org

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE BUSINESS CONTINUIT/ MANAGEMENT SYSTEM
OPERATED BY

ASCENTY DATA CENTERS E
TELECOMUNICAÇÕES S/A

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI 13.288-162
VINHEDO (SP) BRASIL

NAS SEGUiNTES UNIDADES OPERACIONAIS 1 IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI Vinhedo (SP)
BRASIL

E UNIOAOES LISTAOAS NAS pÁ61NAS SEGUINTES / ANO OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWIN6 PAGES

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA / 18 W COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 22301 :2019
PARA ACS) SEGUINTE(S) ATIViDADE(S) / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

IAF:33

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES DELIVERY

The vaMy of this certificate is dependent on an annual/ six monthly audit and on a complete review, every thrB8 years, of the man8g8m8nt system

O uso e vaIIdade deste certificado está sujeito à conformIdade com o documento RtNA: Regulamento para a certificação de Sistemas de Gestão de Continuidade de Negócios

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RtNA Rules for the certiRcation of Business Continuity Manag8ment Systems

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada três anos, reaIIzada no Sistema de Gestão

Primeira emissão
First Issue

17.02.2022

Data de revisão
16.02.2025 Revision date

Validade
Expiry Date 17.02.2022

Simone Farinelli

Certification Americas
Region, Director

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy & g
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CISQ é a Federação Italiana dos
de Certificação de Sistemas de Gestão

C/SQ is the Italian Federation of
management syst8m GertificêUon Bodi8s
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CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No.

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operaüonal units covered by the management system of:

ASCENTY DATA CENTERS E
TELECOMUNICAÇÕES S/A

Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão
Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

ISO 22301 :2019
Unidades Oneracionais 1 Onerational units
.(Razão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

pATA CENTER CAMPINAS AV. PIERRE SIMON LAPLACE. 1211
CAMPINAS (SP) BRASIL

DATA CENTER FORTALEZA TRAVESSA FRANCISCO MARROCOS
PORTELA, 1161 MARACANAÚ CCE) BRASIL

DATA CENTER HORTOLÂNDIA 1.2 e 3

HORTOLÂNDIA (SP) BRASIL
RUA PAPA JOÃO PAULO Ii, 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

DATA CENTER JUNDIAI 1

757 JUNDIAÍ (SP) BRASIL
RUA PRESBITERO PLiNIO ALVES SOUZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOÜUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

DATA CENTER JUNÓIAÍ 2 Á\[BEIRUT+ {LO M IIP 1 LOGÍéTICO), 863 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
JUNDIAI (SP) BRASIL - ' TELECOÚUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

DATA CENTER OSASCO (SP) AV ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
OSASCO (sp) BRASIL nLECOMUNICAÇ'õES

DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

DATA CENTER PAULÍNIA RUA SEBASTIÃO CARDOSO
(LOTEAMENTO JARDIM ONIKAWA) - SN' PARQUE BRASIL, 500
ÉAULINIA (SP) BRASIL

DATA CENTER RIO DE JANEIRO AV. CORONEL PHIDIAS TAVORA,
513 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

DATA CENTER VINHEDO AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES. 50
VINHEDO (SP) BRASIL

Data de revisão
Revision date 17.02.2022

THE wr8RMATtaNALCEF11FiCATiaN N€rwoRK

www.iqnet-certification.com

!QNet, the assocIation of the wodd's fIrst class
certIRcaUon bodIes, is the largest provIder of management

System Certlncaüon in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodIes and counts

over 150 subsldlades all over the globe,BCMS-19/22

Ativitidades específicas / Specific field(s) of
activities

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY



CISQ is a member of 00 93 3 8
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www.iqnet-c8rtificatian.com

CERTIFICADO N'
tQNet, the assocIation of the world's fIrst class

certJncaaon bodIes, is the largest provIder of management
System CertlfiaUon in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodIes and counts
over ISO subsldlarles an over the globe,CERTIFICATE No..

BCMS-1 9/22

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operational units covered by the management system of:

ASCENTY DATA CENTERS E
TELECOMUNICAÇÕES S/A

Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão
Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

ISO 22301 :2019
Unidades Oneracionais / Onerational units

J,$azão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

LTA:mmT8mLmiM
Ativitidades específicas / Specific field(s) of

activities

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOÜUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION SERVICES
DELIVERY

MATRIZ VINHEDO
BRASIL

AV. JOÃO BATISTA NUNES, 50 VINHEDO (SP) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES ASCENTY
ASCENTY DATA CENTER AND TELECOMMUNICATION
SERVICES DELIVERY

{Data de revisão
Revision date 17.02.2022

#
www.cisq.com
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THE ttfrERHATio$w CERiiFiCATiON NETWORK

www.iqnet-certification.com

ZQNet, the assocIatIon of the world’s fIrst class
cuURcaHon bodIes, is the largest provIder of management

System Certlncaüon in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodIes and counts

over ISO subsldIaries 811 over the globe,

CERTIFICADO N'
603/20

CERTIFICATE No.
CERTIFICAMOS QUE O SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMA(,,ÃO OPERADO POR

IT iS HEREBY CERTIFf ED THAT THE INFORMATiON SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - VINHEDO (SP) BRASIL Para informações referentes
à validade deste ceíiificado

visite o site www.dna.org
NAS SEGUINTES UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

For information conceming
vaiidity of the certificate, you

can visit the site
www.fina.org

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI Vinhedo (SP)
BRASIL

E UNiDADES LiSTADAS NAS pÁGiNAS SEGuiNTES / AND OPERATiONAL UNrrs iN THE FOLLOWiNG PAGES

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO/IEC 27001 :2013 IAF:33

PARA ACS) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S) / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD COMPUTING, SEGURANÇA LÓGICA E FiSICA,
E TELECOMUNICAÇÕES. STATEMENT OF

APPLICABILITY VERSION 2.8
DATED 23/03/2021

DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATf ON, CLOUD COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURIW,
AND TELECOMMUNICATIONS

O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o regulamento aplicável do RINA

Tbe use and validity of this cen#içatB aru subject to compliance with th8 rel8vant RINA rules
A validada deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma audItoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão

The validity of this certificate is dependent on an annual/ six monthly audit and on a complete review, evew three years, of the management system

Primeira emissão
First Issue

22.04.2020 Data da decisão de recertificação
Renewal decision date 19.06.2020 Organização com Sistema de Gestão da Qualidade

certificado desde:

Validade
Expiry Date 06.05.2023

Data de revisão
Revisian date

07/05/2014

04.08.2021

Data de validade do ciclo de certificação anterior 06/05/2020
e auditoria de recertificação finalizada em 05/05/2020

Simone Farinelli

Previous ceítification crc/e expiry date 06/05/2020
and renewal audit ended on 05/05/2020

’Region, E

SSI N' 001 G
É ervices S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
SJgnaevry of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognltlon Agreements

CISQ é a Faderação Italiana dos
de Certificação de Sistemas

C/SQ is the Italian Federation of
manag8mént system Cea#ication Bodies
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CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No.,

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operaüonaí units covered by the management system of:

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

ISO/IEC 27001 :2013
Unidades C)neracionais 1 Onerational units
(Razão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV.
–'RUTE (LO M 11 P 1 l,gí,ti„}, 863 JUNDIAÍ (SP) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV.
CORONEL PHIDIAS TAVORA, 513 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV. JOÃO
BATISTA NUNES, 50 VINHEDO (SP) BRASIL

ASCEND’ DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV. PIERRKOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
SIMON LAPLÂCE, 1211 CAMPINAS (SP) BRASIL COMP-UTING, SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E

TELECOMUNICA(,,ÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION. CLOUD
COMPUT'NG, LOGICAL AND PHYSiCAL SECURITY AND
TELECOHMUNICATIONS.

;CENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV
BERTO PINTO SOBRINHO, 350 OSASCO (SP) BRASIL

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
GUALCOLDA No 2100 2, QUILICURA SANTIAGO - CHILE CILE

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA
CASTELO, 165 SUMARÉ (SP) BRASIL

Data de revisão
Revision date 04.08.2021

SSI NO 001 G

Slgnatory of EA, IAF and IUC
Mutual Recognition AgreemenB

<}}[NI ean
THE trírEn&ÀTiow.CEHnncÂnoNn€íWORX

www.iqnet-certification.com

iQNet, the assocIatIon of the world's fIrst class

cerüRcation bodIes, is the largest provIder of management
System CertIfi@dan in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodies and caunts
over 150 subsldlades all over the globe.603/20

Para informações referentes
à validade deste certificado

visite o site www.dna.org

For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
www.riaa.org

Ativitidades específicas 1 Specific field(s) of
activities

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMP-UTING, SEGURANÇA LÓGiCA E FiSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION, CLOUD
COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMPUTING, SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION, CLOUD
COMPUT'NG, LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOIqMUNICATIONS.

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMPUTING, SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION, CLOUD
COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMPUTING, SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION. CLOUD
COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMPUTING. SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA AND
TELECOMINICA c,,ÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION. CLOUD
COMPUTING. LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMP-UTING. SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION. CLOUD
COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

9
8

www,cisq,com v \ !

CtSQ é a Federação Italiana dos Organismoê
de Certificacão de Sistemas de Gestão 3

CISQ is the Italian Federation of

A
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CISQ is a member of
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THE WTERNATiONALCERnFiCATiON NETWORK

www.iqnet.certification.com

IQNet, the assocIatIon of the world's fIrst class

certJflcatlon bodIes, is the largest provIder of management
System Certlficaüon in the world.

IQNet is compased of more than JO badles and counts

over 150 subsldlades all over the globe.
CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No..

603/20

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operational units covered by the management system of: Para informações referentes

à validade deste certificado
visite o site www.fina.org

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
www.fina.orgOrganização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

ISO/IEC 27001 :2013
Unidades Oneracionais / Onerational units
(Razão Social . Endereço do site / Registered name - Site address)

Ativitidades específicas / Specific field(s) of
activities

ASCENTr DATA CENTERS E TELEcoMUNiCAÇÕES s/A
a)ÃO PAULO II. 4 HORTOLÂNDIA (sp) BRASIL

RUA PAPA SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMP-UTIN6, SEGURANÇA LÓGICA E FiSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION, CLOUD
COMPUTING. LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA
PRESBÍTERO PLiNIO ALVES SOUZA, 757 JUNÓIAÍ (SP) BRASIL

SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
COMP'UTING. SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E
TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION, CLOUD
COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICA(,,ÕES S/A RUA SOLUÇÕES DE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
SEBASTIÃO CARDOSO (LOTEAMENTO JARDIÚ ONIKAWA) - SN' COMP-UTING, SEGURANÇA LÓGICA E FiSICA E
PARQUE BRASIL, 500 1ã.141-O05 PAULINIA (SP) BRASIL ' TELECOMUNICA('ÕES.

DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION, CLOUD
COMPUTING. LOGICAL AND PHYSICAL SECURITY AND
TELECOMMUNICATIONS.

ASCENTy DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES s/ÀMESSASOLUçõKDE DATA CENTER EM COLOCATION, CLOUD
FRANCISCO MARROCOS PORTELA, 1161 MAãACANAÚ (CE) COMP-UTING. SEGURANÇA LÓGICA E FÍSICA E

BRASL ’ TELECOMUNICAÇÕES.
DATA CENTER SOLUTIONS IN COLOCATION. CLOUD
COMPUTING, LOGICAL AND PHYSICAL SECURIW AND
TELECOMMUNICATIONS.
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Data de revisão
Revision date 04.08.2021

CISQ é a Federação Italiana dos Organismoê
de Certificacão de Sistemas de Gestão 5

CISQ is the Italian Federation of

d\SSI N' 001 G P 8COITIwwv

Slgnatory of EA, IAF and iIAC
Mutual RewgnlUon Agreements
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+Tb&hl CEnnFnAnoN NETWORK

www.iqnet-certification.com

IQNet, the assocIatIon of the world's first class
ceRIRcaUon bodIes, is the largest provIder of management

System Certlficatlan in the world.
!QNet is composed of more than 30 bodIes and counts

over 150 subsldlaHes all over the globe.CERTIFICADO N'
ABMS,.,200/20

CERTIFICATE No.
CERTIFICAMOS QUE O SISTEMA DE GESTÃO ANTISSUBORNO DE Para informações referentes

à validade deste certificado
vigte o site www.dna.orgIT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM OF

=CENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
For information concem'-Ig

validity of the certificate, yau
can visit the site

www.dna.org

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - CEP: 13.288-16 - VINHEDO (SP) BRASIL

NAS SEGUINTES UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

AVENIDA JOÃO BA-ISTA NUNES, 50 - CEP: 13.288-1 6- VINHEDO (SP) BRASIL

E UNiDADES LiSTADAS NAS pÁGiNAS SEGuiNrÉS / AND OPERATiONAL UNrrs iN THE FOLLOwiNG PAGES

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA / /S IN COMPLIANCE W\TH THE STANDARD

ISO 37001 :2016
PARA ACS) SEGUINTE(S) ATIVIDADE(S) / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES.

PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

A validade deste certificado depende do resultado de auditoria mínIma anual e de uma auditoria completa, a cada três anos (ciclo de certificação), reaIIzada no Sistema de Gestão

The validity of this c8rtificate is d8p8ndent on an annual / six monthly audit and on 8 complete review, every three years, of the management system
O uso e a vaIIdade deste certIficado estão sujeitos à conformIdade com o documento RINA Regularnento Para Certificação de Sistemas de Gestão Antissubomo

The use and validity of this certificate ara subject to compliance with the RINA document: Rules for the Cedification ofAntibrib8ry Management Systems
Organização com Organization w/1h
Sisterna de Gestão Management
da Qualidade System certified
certificado desde: since 1

Primeira emissão
First Issue 30.12.2020 Simone Farinelli

Data de revisão
Revision date 24.08.2021

Certification Americas
Region, Director

Validade
Expiry Date

31/O1/2019

31.01.2025

Data da decisão de recertificação
Renewal decision date 24.08.2021

RINA Brasil Serviços Técnicos Ltda
Alameda Oscar Niemeyer, 288 8ala 501 .Nova Lima -MG 5

FF&;

ÉBKkK%18 4A www.cisq.com
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CISQ é a Federação Italiana dos Organismos de
Certifiação de Sistemas de Gestão

C/SQ is the Italian Federation of
management system Gerüfication BodiesAcreditação CGCRE válida somente para a RINA Brasil

CCC:RE accroditation valid onjy for RINA Brasil
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CERTIFICADO N' ABMS-200/20
CERTIFICATE No.

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operational units covered by the management system of:

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A

Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão
Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

ISO 37001 :2016
Unidades Oneracionais / ODerational units
(Razão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

DATA CENTER CAMPINAS AV. PIERRE SIMON LAPLACE, 1211
– MPINAS (SP) BRASIL

DATA CENTER FORTALEZA TRAVESSA FRANCISCO MARROCOS
PORTELA, 1161 MARACANAÚ (CE) BRASIL

DATA CENTER HORTOLÂNDIA 1,2 e 3 RUA PAPA JOÃO PAULO I1, 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

HORTOLÂNDIA (SP) BRASIL ULECOÚUNICAÇ,ÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

DATA CENTER JUNDIAI 1 RUA PRESBÍTERÓÀÍNO
757 JUNDIAI (SP) BRASIL TELECOMUNICAÇÕES.

PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

DATA CENTER JUNDIAÍ 2 AV. =IRUTE (LO M 11 P 1 LOCÍSTICO), 863 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

JUNDIAI (SP) BRASIL - ’ ' TELECOÚUNICAÇÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

DATA CENTER OSASCO (SP) AV ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
OSASCO (SP) BRASIL TELECOMUNICAÇÕES.

DATA CENTER PAULÍNIA RUS

(LOTEAMENTO JARDIM ONIKAWA) - SN' PARQUE BRASIL, 500
ÉAULINIA (SP) BRASIL

}\TA CENTER RIO DE JANEIRO AV. CORâIlnmE
513 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

DATA CENTER VINHEDO AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES. 50
VINHEDO (SP) BRASIL

DATA SUMARÉ 1 e 2 RUA CASTELO, 165 SUMARÉ (SP) BRASIL

AV. JOÃO BATISTA NUNES, 50 VINHEDO (SP)MATRIZ VINHEDO
BRASIL

Data de revisão
Revision date 24.08.2021

Acreditação CGCRE válida somente para o RINA Brasil
DOnDe nnnnn#1:+n+l«bn + 8+1:+1 nebh 8 &\e DIRIA Dnnnll

CISQ is a member 89034 3

U<}}FFdIetE –
THE wrERRATiaNALCERnFiCATiON NEWfORK

www .iqnet-certificaüon.com

!QNet, Ore assocIatIon of the world's first class
cerURcat ion bodIes, is the largest provIder of management

System Certlnc3uon in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodIes and counts

over ISD subsldlades all over the globe.

Para informações referentes
à vaIIdade deste certificado

visite o site www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.fina.org

Ativitidades específicas / Specific field(s) of
activities

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES.

PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇ'ÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIQNS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇ'OS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES.
PROVISION OF DATA CENTER AND TELECOMMUNICATIONS.
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'íBgeíE
THE WÍERNAT)ONALCERriFiCAnON NavfORK

www.iqnet..certification.com

IQNet, the assocIation of the world's first class
cerUflcaUon bodIes, is the largest provIder of management

System Certlfi@Han in the world,
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts

over 150 subsldlades all over the globe.
CERTIFICADO N'

OHS-4586
IERTIFIC;ATE No.,

Certificamos que o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional de

It is hereby certified that the Occupationai Health and Safety Management System of

ASCENW DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
AV. JOÃO BATISTA NUNES, 50 - SALA 02 - QD G1 B1 LOTE GL 1 B PARTE A - 13288-1 62 - VINHEDO - SP - BRASIL

nas seguintes unidades operacionais / in the following operational un as

Para informações referenres
à validade deste certificado

visite o site www.dna.org
AM)ÃO BATISTA NUNES, 50 - SALA 02 - QD G1 B1 LOTE GL IB PARTE A - 13288-162 - VINHEDO - SP - BRASIL

For information concem:-Ig
validity of the certificate. you

can visit thugte
wwwndnaeorg

E UNiDADES LiSTADAS NAS pÁciNAS SEGUiNTES / AND OPERATioNAL UNrrs iN THE FOLLOWiNG PAGES

Encontra-se em conformidade com a norma

Is in compliance with the standard

ISO 45001 :2018
Para aCs) seguinte(s) atividade(s) / For the following field(s) of activities

IAF:33
IAF:31

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICAT}ONS SERVICE PROVIDER

O uso e validade deste certificado está sujeito à conformidade com o documento RINA : Regulamento para Certificação de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional

The use and validity of this cediRcate aru subject to compliance with the RINA document: Rules for the Cerüíication of Occup8tion8f Health and Safety Management Systems

A validade deste certificado depende do resultado de uma auditoria anual/semestral e de uma auditoria completa, a cada três anos, realizada no Sistema de Gestão

Tbe valídity of this ceüiRcate is depend8nt on an annual / six monthly audit and on a oompjgte review, every three years, of the manag9ment system

Primeira emissão
First Issue 25.01.2022

Validade
Expiry DaTe 24.01.2025

Data de revisão
Revision date 25.01.2022

Simone Farinelli

Certification Americas

mR R,Tim
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

www.cisq.com
g
g
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ANSI National Accreditation Board

A CCR EDITED # CISQ é a Federação Italiana dos Organismos
de Certificação de Sistemas de Gestão

MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFICATION BODY C/SQ is the Italian Federation of

manaanmont svqtom eortif:nat irIa Rar{ian
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www.iqnet-certification.com

IQNet, the assocIatIon of the world's fIrst class
certJncatlon bodIes, is the largest provIder of management

System Certlncatlon in the world.
IQNet is oomposed of more than 30 bodIes and counts

over ISD subsldlades all over the globe,
CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No„

OHS-4586

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operaüonal units covered by the management system of: Para informações referentes

à validade deste certificado
visite o site www.rina.org

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A For information conceming
vaIidity of the certificate, you

can visit the site
Organização que opera de acordo com os requisitos da Norma de Sistema de Gestão

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard
www.rinaaorg

ISO 45001 :2018
Unidades Oneracionais / ODerational units
(Razão Social - Endereço do site / Registered name - Site address)

Ativitidades específicas / Specific field(s) of
activities

DATA CENTER CAMPINAS AV. PIERRE SIMON LAPLACE, 1211

/W4PINAS (SP) BRASIL
IbM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER FORTALEZA TRAVESSA FRANCISCO MARROCOS
PORTELA. 1161 MARACANAÚ (CE) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER HORTOLÂNDIA 1,2 e 3 RUA PAPA JOÃO PAULO I1, 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E

HORTOLÂNDIA (SP) BRASIL TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER JUNDIAÍ 1 RUA PRESBÍTERO PLÍNIO ALVES SOUZA, PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE DATA CENTER E
757 JUNDIAI (SP) BRASIL ULECOi4UNICAC,,ÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER JUNDIAI 2 AV. BEIRUTE (LO M ll P 1 LOCISTICO), 863PRÉSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
JUNDIAi (SP) BRASIL - - TELECOÚ4UNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER OSASCO (SP) AV ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
OSASCO (SP) BRASIL TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER PAULÍNIA RUA SEBASTIÃO CARDOSO
(LOTEAMENTO JARDIM ONIKAWA) - SN' PARQUE BRASIL, 500
ÉAULÍNIA (SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA CENTER RIO DE JANEIRO AV. CORONEL PHIDIAS TAVORA,

33 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

DATA SUMARÉ 1 e 2 RUA PROJETADA, 165 SUMARÉ BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOÜUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

MATRIZ VINHEDO AVENiDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 VINHEDO
(SP) BRASIL

PRESTAÇ,ÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

$Data de revisão
Revision date 25.01.2022

@
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A CCR EDITED

aS=BilIMeEIB
MANAGEMENT SYSTEMS

CERTIFICATION BODY P
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CERTIFICATE No.,
CERTIFICAMOS QUE O SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA DE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM OF
Para informações referentes
à validade deste certificado,

visite o site www.dna.org

ASCENTY DATA CENTERS E
TELECOMUNICAÇÕES S/A

For information conceming
validity ofth9 certificate, you

can visit the site
www.dna.org

AVENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI - VINHEDO (SP)
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NAS SEGUINTES UNIDADES OPERACIONAIS / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

v«ENIDA JOÃO BATISTA NUNES, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI Vinhedo (sp)
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E UNIDADES LiSTADAS NAS pÁGINAS SEGUlhrrES / AND OPERATiONAL UNiTS iN THE FOLLOWiNG PAGES

ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM A NORMA//S IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 50001 :2018

PARA A (s) SEGUiNTE(s) ATiViDADE(s) / FOR THE FOLLOWiNG FiELD(s) OF ACTívrriES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATiONS SERViCE PROVIDER

A validade deste certIficado depende do resultado de uma 3uditorta annuaUsemestíal e de uma completal a cada tíês anos. íeallzada no sistema de gestao

The validüy of this certificate is dependent on an annua t/six monthly audit and on a complete nviewl eve/y thíee yearsr of the management system
O uso e validade deste certifiado está sujeito à conformidade com o documento RINA: Regulamento para Cerüfíca®o de Sistemas de Gestão de Eneí9ia

7718 use and validity of this certificate are subject to compliance with the IUNA document: Rules for the CeRification of Energy Management Systems
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CERTIFICADO N'
CERTIFICATE No. Energy MS-254

Outras unidades operacionais abrangidas pelo sistema de gestão de:
Other operational units covered by the management system of: Para informações referentes

à validade deste certificado
visite o site www.rina.org
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Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard
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For information conceming
validity of the certificate, you

can visit the site
Wwwerina.org

ISO 50001 :2018
Unidades Oneracionais / Onerational units
(Razão Social - Endereço do site / Registered name n Site address)

Ativitidades específicas / Specific field(s) of
activities

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV.
EIRUTE (LO M 11 P 1 logístico), 863 JUNDIAI (SP) BRASIL

CORONEL PHIDIAS TAVORA, 513 RIO DE JANEIRO (RJ) BRASIL

a
ASCENW DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV. JOÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
BATISTA NUNES. 50 VINHEDO (SP) BRASIL TELECOÜUNICAÇ,ÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS ETELECOMUNICAÇ3ES s/Álv. PIERRnRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
SIMON LAPLACE, 1211 CAMPINAS (SP) BRASIL TELECOÜUNICAÇ,ÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A AV
ROBERTO PINTO SOBRINHO, 350 OSASCO (SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇ'ÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA
CASTELO, 165 SUMARÉ (SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOÉ4UNICAÇ'ÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇ,ÕES S/A RUA PAPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
JOÃO PAULO I1, 4 HORTOLÂNDIA (SP) BRASIl TELECOMUNICAÇÕES

DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A RUA

RRESBÍTERO PLÍNIO ALVES SOUZA, 757 JUNÓIAÍ (SP) BRASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOMUNICAÇÕES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

fs-c=mmmmMRmmEEmmmF
SEBASTIÃO CARDOSO (LOTEAMENTO JARDIM ONIKAWA) - SN'
PARQUE BRASIL, 500 1á.141-o05 PAULÍNIA (SP) 8RASIL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
TELECOiAUNICA(,pãES
DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER

ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A TRAVESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER E
FRANCISCO MARROCOS PORTELA, 1161 MARACANAÚ (CE) TELECOMUNICAÇÕES
BRASIL DATA CENTER AND TELECOMUNICATIONS SERVICE PROVIDER
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CeNificado
Regra / Norma Técnica: Regras de Certificação da TÜV Rheinland baseada na norma

ANSI / TIA 942: 2017 – Telecommunications Infrastructure Standard for
Data Center,

Número do Certificado: TUV 19.0006 - R3

Empresa Certificada: ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ 13.743.550/0007-38

Data Center São Paulo 02

Avenida Roberto Pinto Sobrinho, n'’ 350 – Vila Menck - Osasco - SP -
Brasil - CEP 06.268 - 120.

Escopo: DC 02 - DATA CENTER em conformidade com o projeto, construção,
montagem, operação e sustentabilidade, atendendo o nível de
classificação TR3.

Esquema de Certificação: Análise dos projetos civis, elétricos, refrigeração, segurança, controle de
acesso, CFTV, detecção e combate a incêndio, redes elétricas,
aterramento e lógica d3 todas as salas que compõem o Data-Center.
Acompanhamento e \'erificação da conformidade e integridade: - dos
equipamentos com as especificações constantes na documentação; - das
instalações, montage11s e execuções da obra para constatação da
conformidade com as especificações do projeto; - das medições, testes e
verificação do funcionamento e desempenho dos equipamentos,
acessórios, sistemas, em condições nominais de uso, além do
processamento e interfaceamento entre eles e os diversos ambientes e
facilidades. (

Validade: Este certificado é valido de 22/04/2022 até 22/04/2023.

Efetivação: 14/04/2022 - Origem: PIP 22.016 (11/03/2022).

Tiago Gabriel Maluly Paulo Roberto Haipek

Gerente Técnico de Inspeção Diretor Serviços Industriais

É
TUV Rhei.I,nd Duct,r Ltda. I CNPJ: 47.096.581/0001-70 1 Av. Francisco Matarana, 1400 6'’ andar 1 São Paulo / SP CEP:05001-903

A*
@

TüVRheintand')i\
PreciseIy Right. iwww.tuv.com
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ORACL€''
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CLOUD DA ORACLE

Este Contrato de Serviços de Cloud da Oracle (este “Contrato”) é celebrado entre a Oracle do Brasil Sistemas
Limitada (“Oracle”, “Nós”, “Nos” ou “Nosso/Nossa/Nossos/Nossas”) e o indivíduo ou entidade que firmou este
Contrato conforme identificado no bloco de assinatura abaixo (“Você”). Este Contrato estabelece os termos e
condições que regem os pedidos de compra feitos sob este Contrato.

1. USODOSSERVIÇOS

1.1 Nós disponibilizaremos os serviços da Oracle listados em Seu pedido de compra (os “Serviços") a Você de
acordo com este Contrato e Seu pedido de compra. Salvo disposição contrária prevista neste Contrato ou no Seu
pedido de compra, Você tem o direito, não exclusivo, mundial e limitado, de usar os Serviços, exclusivamente
para Suas operações comerciais internas, durante o período definido em Seu pedido de compra (o “Período de
Serviços”), a menos que este Contrato ou Seu Pedido seja rescindido antecipadamente. Você poderá permitir que
Seus Usuários (conforme a definição abaixo) usem os Serviços para este fim e Você será responsável pela
garantia do cumprimento do Contrato e do Seu pedido de compra por parte dos Seus Usuários.

1.2 As Especificações de Serviço (Service Descriptions) descrevem e regem os Serviços. Durante o Período
de Serviços, Nós podemos atualizar os Serviços e as Especificações de Serviço (com exceção do Contrato de
Processamento de Dados, conforme a definição abaixo) para refletir alterações nas leis, regulamentações, regras,
tecnologia, práticas do setor, padrões de uso do sistema e disponibilidade de Conteúdo de Terceiros (conforme a
definição abaixo), entre outros. As atualizações da Oracle aos Serviços e às Especificações de Serviço não
reduzirão materialmente o nível de desempenho, funcionalidade, segurança ou disponibilidade dos Serviços
durante o Período de Serviços do Seu pedido de compra.

1.3 Você não poderá causar ou permitir a outros: (a) usar os Serviços para assediar qualquer pessoa; causar
danos ou prejuízos a qualquer pessoa ou propriedade; publicar qualquer material que seja falso, difamatório,
ofensivo ou obsceno; violar direitos de privacidade; promover intolerância, racismo, ódio ou dano; enviar e-mail
em massa não solicitado, junk mail, spam ou correntes; infringir direitos de propriedade; ou violar de qualquer
maneira a legislação, portarias ou regulamentos el n vigor; (b) executar ou divulgar qualquer teste de referência
(benchmark) ou de disponibilidade dos Serviços; (c) executar ou divulgar qualquer teste de desempenho ou
vulnerabilidade dos Serviços sem aprovação prévia por escrito da Oracle ou executar ou divulgar descoberta de
rede, identificação de porta e serviço, verificação de vulnerabilidade (vulnerability scanning), descoberta de senha
G3assword cracking) ou teste de acesso remoto dos Serviços; ou (d) usar os Serviços para executar mineração
de moedas digitais ou criptomoedas (o cumprimento desta cláusula 1.3 - (a) a (d) é definido como “Política de
Uso Aceitável"). Além dos direitos que Nós temos neste Contrato e no Seu pedido de compra, Nós temos o direito
de efetuar ações corretivas se a Política de Uso Aceitável for violada, incluindo, mas não limitado a, remover ou
desativar o acesso ao material que viole a política supramencionada.

2. REMUNERAÇÕES E PAGAMENTO

2.1 Todas as remunerações devidas vencem em 30 (trinta) dias, contados a partir da data da fatura. Você
concorda que, uma vez celebrado, os montantes pagos não serão reembolsados e o Seu pedido de compra não
poderá ser cancelado, salvo hipótese de rescisão expressamente prevista neste Contrato ou em Seu pedido de
;,ompra. você concorda em pagar todos os tributos sobre vendas, valor agregado ou tributos similares previstos
na léi vigente que Nós devemos pagar com base nos Serviços solicitados por Você, com exceção dos tributos
incidentes sobre Nossa renda. As remunerações por Serviços listadas no Seu pedido de compra não incluem
tributos e despesas.

2.2 Se você ultrapassar a quantidade de Serviços solicitados, Você deverá contratar e pagar as remunerações
pela quantidade excedida imediatamente.

2.3 você compreende que você poderá receber diversas faturas pelos Serviços solicitados. As faturas serão
apresentadas a Üocê de acordo com a Política de Padrões de Faturamento da Oracle, que podem ser acessadas
em http://www.oracle.com/us/corporate/contractsnrwoicinq-standards-policy-1863799.pdf.

3. DIREITOS DE PROPRIEDADE E RESTRIÇÕES

Cloud Cloud Services Agreement (CSA)_v040119_BR_POR Page 1 of 9
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3.1 Você ou Seus licenciadores mantêm toda a propriedade, inclusive direitos de propriedade intelectual, em
relação ao Seu Conteúdo (conforme a definição abaixo). Nós ou Nossos licenciadores detemos toda a
propriedade, inclusive direitos de propriedade intelectual, dos Serviços, trabalhos derivados dele e tudo aquilo
que for desenvolvido ou entregue por Nós ou em Nosso nome sob este Contrato.

3.2 Você poderá ter acesso a Conteúdo de Terceiros através do uso dos Serviços. Salvo disposição em
contrário em Seu pedido de compra, toda a propriedade e direitos de propriedade intelectual sobre o Conteúdo
de Terceiros e o uso de tal conteúdo serão regulados por contrato em separado entre Você e o terceiro.

3.3 Você Nos concede o direito de hospedar, usar, processar, exibir e transmitir Seu Conteúdo para fornecer
os Serviços de acordo com este Contrato e Seu pedido de compra. Você tem a responsabilidade exclusiva pela
precisão, qualidade, integridade, legalidade, confiabilidade e adequação de Seu Conteúdo e por obter todos os
direitos relacionados ao Seu Conteúdo requeridos pela Oracle para a prestação dos Serviços.

3.4 Você não poderá causar ou permitir a outros: (a) modificar, fazer trabalhos derivados, desmembrar,
descompilar, fazer engenharia reversa, reproduzir, republicar, baixar (download) ou copiar qualquer parte dos
Serviços (incluindo estrutura de dados ou materiais similares produzidos pelos programas); (b) acessar ou usar
os Serviços para construir ou apoiar, direta ou indiretamente, produtos e serviços concorrentes com os da Oracle;
ou (c) licenciar, vender, transferir, ceder, distribuir, terceirizar, permitir timesharing ou uso de service bureau,
explorar comercialmente ou disponibilizar os Serviços para qualquer terceiro, exceto conforme permitido por este
Contrato e por Seu pedido de compra.

4. CONFIDENCIALIDADE

4.1 Em virtude deste Contrato, as partes podem divulgar entre si informações que são confidenciais
(“Informações Confidenciais"). As Informações Confidenciais serão limitadas aos termos e preços sob este
Contrato e Seu pedido de compra, Seu Conteúdo hospedado nos Serviços e a todas as informações claamente
identificadas como confidenciais no momento da divulgação.

4.2 Não serão consideradas como Informações Confidenciais de uma parte as informações que: (a) sejam ou
se tornem parte do domínio público sem ação ou omissão da outra parte; (b) estavam na posse legítima da outra
parte antes da divulgação e que não tenham sido obtidas pela outra parte direta ou indiretamente ca parte
divulgadora; (c) sejam legitimamente divulgadas a outra parte por uma terceira parte sem restrição para a
divulgação; ou (d) sejam desenvolvidas independentemente pela outra parte.

4.3 Cada urna das partes concorda em não divulgar Informações Confidenciais da outra parte a terceiros que
não os estabelecidos a seguir, por um período de 5 (cinco) anos a partir da data de divulgação da Infcrmação
Confidencial pela parte divulgadora para a parte receptora. Nós protegeremos a confidencialidade do Seu
Conteúdo hospedado nos Serviços enquanto tais informações estiverem hospedadas nos Serviços. Cada uma
das partes poderá divulgar as Informações Confidenciais apenas aos funcionários, agentes ou subcontratados
que são obrigados a protegê-las contra divulgação não autorizada com o mesmo nível de cuidado exigido neste
Contrato. Cada uma das partes poderá divulgar as Informações Confidenciais da outra parte em processos
judiciais ou a uma entidade governamental, se for exigido por lei. Nós protegeremos o sigilo de Seu Conteúdo
hospedado nos Serviços de acordo com as práticas de segurança da Oracle definidas como parte das
Especificações de Serviço aplicáveis ao Seu pedido de compra.

5. PROTEÇÃO DE SEU CONTEÚDO

5.1 Com o intuito de proteger o Seu Conteúdo fornecido à Oracle como parte da prestação dos Ser/iços, a
Oracle cumprirá com as proteções administrativas, físicas, técnicas, outras proteções e outros aspectos
aplicáveis de gerenciamento de sistema e de conteúdo, disponível em
http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services/index.html.

5.2 Na medida em que Seu Conteúdo incluir Dados Pessoais (conforme a definição do termo nas políticas de
privacidade de dados aplicável e no Contrato de Processamento de Dados), a Oracle cumprirá
adicionalmente o seguinte:

a. As políticas de privacidade da Oracle aplicáveis
http://www.oracle.com/us/leqal/privacy/overview/index.html; e

aos Serviços, disponíveis em

b. A versão em vigor do Contrato de Processamento de Dados para Serviços de Cloud (o "Contrato de
Processamento de Dados"), a menos que seja disposto de outro modo em Seu pedido. A versão do /'H"
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Contrato de Processamento de Dados aplicável ao Seu pedido (a) está disponível em
https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html#data-processinq e está
incorporada a este documento por referência e (b) permanecerá em vigor durante o Período de Serviços
do Seu pedido de compra. Em caso de conflito entre os termos do Contrato de Processamento de Dados
e os termos das Especificações de Serviço (incluindo qualquer política de privacidade da Oracle
aplicável), os termos do Contrato de Processamento de Dados terão precedência.

5.3 Sem prejuízo do disposto nas cláusulas 5.1 e 5.2 acima, Você é responsável por (a) qualquer notificação,
consentimento e/ou autorização necessários com relação ao provisionamento do Seu Conteúdo e ao nosso
processamento do Seu Conteúdo (incluindo qualquer Dado Pessoal) como parte dos Serviços, (b) qualquer
vulnerabilidade de segurança e as consequências de tais vulnerabilidades, decorrentes do Seu Conteúdo,
incluindo qualquer vírus, cavalo de Troia, worm ou outras rotinas de programação prejudiciais contidas em Seu
Conteúdo e (c) qualquer uso que Você ou Seus Usuários façam dos Serviços de uma maneira que seja
incompatível com os termos do Contrato Master. Na medida em que Você divulgue ou transfira Seu Conteúdo a
um terceiro, nós não seremos mais responsáveis pela segurança, integridade ou confidencialidade de tal conteúdo
fora do controle da Oracle.

5.4 A menos que seja especificado de outra maneira em Seu pedido (incluindo as Especificações de Serviço),
Seu Conteúdo não poderá conter nenhum dado sensível ou especial que imponha obrigações específicas de
segurança de dados ou de proteção de dados à Oracle, que sejam além daquelas especificadas nas
Especificações de Serviço ou diferentes destas. Se disponível para os Serviços, Você poderá comprar de Nós
serviços adicionais (p.ex., Oracle Payment Card Industry Compliance Services) projetados para lidar com
requisitos específicos de segurança de dados ou proteção de dados aplicáveis a tais dados sensíveis ou especiais
que Você busca incluir em Seu Conteúdo.

6. GARANTIAS, RESSALVAS E RECURSOS EXCLUSIVOS

6.1 Cada parte declara que firmou legitimamente este Contrato e que tem poderes e autoridade para fazê-lo.
Nós garantimos que durante o Período de Serviços executaremos os Serviços tomando cuidados e usando
habilidades comercialmente razoáveis em todos os aspectos materiais descritos nas Especificações de Serviço.
Se os Serviços prestados a Você não forem executados conforme garantido, Você deverá nos enviar prontamente
uma notificação por escrito descrevendo a deficiência nos Serviços (incluindo, quando aplicável, o número de
solicitação do serviço Nos notificando sobre a deficiência nos Serviços).

6.2 NÓS NÃO GARANTIMOS QUE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS SEM ERROS E INTERRUPÇÕES,
QUE CORRIGIREMOS TODOS OS ERROS DOS SERVI(,,OS, OU QUE OS SERVIÇOS ATENDERÃO AOS
SEUS REQUISITOS OU EXPECTATIVAS. NÓS NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
PROBLEMAS RELACIONADOS AO DESEMPENHO, OPERA(,,ÃO OU SEGURANÇA DOS SERVIÇ,OS
RESULTANTES DE SEU CONTEÚDO, CONTEÚDO DE TERCEIROS OU SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

6.3 PARA QUALQUER VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS ACIMA, SEU RECURSO EXCLUSIVO E A NOSSA
RESPONSABILIDADE INTEGRAL SERÃO A CORREÇÃO DOS SERVI(,,OS DEFICIENTES QUE CAUSARAM A
VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU, SE NÃO PUDERMOS CORRIGIR SUBSTANCIALMENTE UMA VIOLAÇÃO DE
FORMA COMERCIALMENTE RAZOÁVEL, VOCÊ PODERÁ RESCINDIR OS SERVIÇOS DEFICIENTES E NÓS
O REEMBOLSAREMOS OS VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE PELOS SERVIÇ,OS RESCINDIDOS QUE
SERIAM PRESTADOS NO PERÍODO SEGUINTE À DATA EFETIVA DA RESCISÃO.

6.4 NA MEDIDA EM QUE NÃO FOREM PROIBIDAS POR LEI, ESTAS GARANTIAS SÃO EXCLUSIVAS E
NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS INCLUINDO GARANTIAS
PARA SOFTWARE, HARDWARE, SISTEMAS, REDES OU AMBIENTES OU CONDIÇÕES DE
COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

7.1 SOB NENHUNA HIPÓTESE AS PARTES OU SUAS AFILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR
QUALQUER DANO INDIRETO, EMERGENTE, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO OU EXEMPLAR. OU

QUAISQUER LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA. (EXCLUINDO AS REMUNERAÇÕES SOB O
CONTRATO MASTER), DE VENDAS, DE DADOS, DE USO DE DADOS, DE IMAGEM OU DE RÉPUTAÇÃO.

7.2 EM HIPÓTESE ALGUMA, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA ORACLE E NOSSAS AFILIADAS
DECORRENTE OU RELACIONADA A ESTE CONTRATO OU SEU PEDIDO, SEJA CONTRATUAL OU POR
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ILÍCITO CIVIL, OU DE OUTRA NATUREZA, ULTRAPASSARÁ OS VALORES TOTAIS EFETIVAMENTE PAGOS
SOB SEU PEDIDO PELOS SERVIÇOS QUE DERAM ORIGEM À RESPONSABILIDADE DURANTE OS DOZE
(12) MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO EVENTO QUE DEU ORIGEM A TAL RESPONSABIUDADE
SOB O RESPECTIVO PEDIDO DE COMPRA.

8. INDENIZAÇÃO

8.1 Se um terceiro reivindicar contra Você ou a Oracle (“Beneficiário", que poderá referir-se a Você ou nós
dependendo de qual das partes tenha recebido o Material), que qualquer informação, design, especificação,
instrução, software, serviço, dados ou material (coletivamente, “Material”) fornecido por Você ou nós (“Provedor”,
que poderá referir-se a Você ou nós dependendo de qual das partes tenha fornecido o Material) e utilizado pelo
Beneficiário violem os direitos de propriedade intelectual do autor da reivindicação, o Provedor, arcando com
todas as custas e despesas, defenderá o Beneficiário contra a alegação e indenizará o Beneficiário pelos danos,
responsabilidades, custos e despesas judiciais relativos à reivindicação do terceiro ou por um acordo aprovado
pelo Provedor, se o Beneficiário fizer o que se segue:

a.

b.
c.

notificar o Provedor prontamente, por escrito, em até 30 (trinta) dias após o Beneficiário ter recebido a
notificação da reivindicação (ou antes disso, se assim exigido pela lei aplicável);
dar ao Provedor o exclusivo controle da defesa e de quaisquer negociações de acordo; e
fornecer ao Provedor todas as informações, poderes e assistência necessários para se defender contra
a reivindicação ou fazer um acordo.

8.2 Se o Provedor entender ou se for determinado que o Material do terceiro possa ter infringido direitos de
propriedade intelectual, o Provedor poderá optar por modificar o Material para que se torne não infringente
(preservando substancialmente sua utilidade ou funcionalidade) ou obter uma licença que possibilite a
continuidade de uso. Se essas alternativas não forem comercialmente razoáveis, o Provedor poderá rescindir a
licença e solicitar a devolução do respectivo Material e reembolsar qualquer remuneração paga antecipadamente
e não utilizada que o Beneficiário tenha pago à outra parte por tal Material. Se tal devolução afetar materialmente
a nossa capacidade de cumprir suas obrigações sob o respectivo pedido, então nós poderemos, mediante
notificação por escrito com trinta (30) dias de antecedência, rescindir o pedido de compra. Se tal material for
tecnologia de terceiros e os termos da licença de terceiros não permitir a nós rescindir a licença, então poderemos,
mediante notificação prévia por escrito de 30 das, encerrar os Serviços associados com tal Material e reembolsar
qualquer remuneração pré-'paga não utilizada para tais Serviços.

8.3 O Provedor não indenizará o Beneficiário se o Beneficiário (a) alterar ou utilizar o Material fora do escopo
de uso identificado na documentação de usuário ou de programa do Provedor ou das Especificações de Serviço,
ou (b) usar uma versão do Material que tenha sido substituída, se a reivindicação de infração pudesse ter sido
evitada pelo uso de uma versão atualizada e inalterada do Material que tenha sido disponibilizada ao Beneficiário.
O Provedor não indenizará o Beneficiário caso uma reivindicação de infração esteja baseada em qualquer Material
não fornecido pelo Provedor. Nós não indenizaremos Você, caso uma reivindicação de infração seja baseada em
qualquer Conteúdo de Terceiros ou Material de um portal de terceiros ou outra fonte externa acessível ou
disponibilizado a Você pelos Serviços, ou através deles (por exemplo, uma publicação em mídia social de um blog
ou fórum de terceiros, uma página Web de terceiros acessada através de um hyperlink, dados de marketing de
provedores de dados terceirizados, etc.).

8.4 Esta Seção 8 estabelece o recurso exclusivo das partes para quaisquer reivindicações por infração ou
danos.

9. VIGÊNCIAE RESCISÃO

9.1 A menos que este Contrato seja rescindido antecipadamente, Você poderá fazer pedidos de compra rigidos
pelo presente Contrato por um período de 5 (cinco) anos a partir da data em que Você firmar este Contrato. Este
Contrato continuará a reger qualquer pedido de compra durante o Período de Serviços de tal pedido de compra.

9.2 Os Serviços serão fornecidos pelo Período de Serviços definido em Seu pedido de compra.

9,3 Nós podemos suspender Seu acesso e uso ou o acesso e uso de Seus Usuários dos Serviços, se
entendermos que (a) há uma ameaça significativa à funcionalidade, segurança, integridade, ou disponibilidade
dos Serviços, ou qualquer conteúdo, dados ou aplicativo nos Serviços; (b) Você ou Seus Usuários estão
acessando ou usando os Serviços para cometer um ato ilícito; ou (c) há uma violação da Política de Uso Aceitável.
Quando for razoavelmente praticável e permitido por lei, Nós forneceremos a Você uma notificação antecipada
de tal suspensão. Envidaremos esforços razoáveis para restabelecer os Serviços imediatamente após
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determinarmos que o problema que causou a suspensão foi resolvido. Durante o período de suspensão, Nós
disponibilizaremos Seu Conteúdo (como ele existia na data de suspensão) a Você. Nenhuma suspensão sob este
parágrafo não eximirá Você da Sua obrigação de efetuar os pagamentos sob este Contrato.

9.4 Se uma das partes violar materialmente um termo deste Contrato ou de qualquer pedido de compra e deixar
de corrigir a violação em até 30 dias após notificação por escrito especificando a violação, então a parte infratora
estará em falta e a parte não infratora poderá rescindir (a), no caso da violação de qualquer pedido, o pedido sob
o qual a violação tiver ocorrido; ou (b), no caso de violação do Contrato, o Contrato e quaisquer pedidos que
tenham sido feitos sob o Contrato. Se nós rescindirmos qualquer pedido, conforme disposto na sentença anterior,
Você deverá pagar, em até trinta (30) dias, todas as quantias devidas até tal rescisão, assim como todas as
quantias que ainda não estiverem pagas pelos Serviços sob tais pedidos de compra, além dos tributos e despesas
relacionados. Exceto para não pagamento de remunerações, a parte não violadora poderá concordar, a seu
critério exclusivo, em estender o período de 30 dias, desde que a parte violadora continue seus esforços razoáveis
de sanar a violação. Você concorda que se Você estiver em falta com este Contrato, Você não poderá usar os
Serviços solicitados.

9.5 No término do Período de Serviços, nós disponibilizaremos Seu Conteúdo (como ele existia no término do
Período de Serviços) para Sua recuperação durante o período de recuperação estabelecido nas Especificações
de Serviço. No final de tal período de recuperação, exceto conforme possa ser exigido por lei, excluiremos ou
tornaremos irrecuperável qualquer um dos Seus Conteúdos que permanecerem nos Serviços. Nossas práticas
de exclusão de dados são descritas em mais detalhes nas Especificações de Serviço.

9-6 As disposições que sobrevivem ao término ou rescisão do Contrato são aquelas referentes à limitação de
responsabilidade, indenização e outras que, por sua natureza, devem sobreviver.

10. CONTEÚDO DE TERCEIROS, SERVIÇOS E WEBSITES

10.1 Os Serviços podem permitir que Você encaminhe links, transfira Seu Conteúdo ou Conteúdo de Terceiros,
ou de outro modo, acesse websites, plataformas, conteúdo, produtos, serviços e informações de terceiros
(“Serviços de Terceiros”). A Oracle não controla e não é responsável por Serviços de Terceiros, Você é o
responsável exclusivo por cumprir os termos de acesso e usar os Serviços de Terceiros e, se a Oracle acessar
ou usar qualquer Serviço de –erceiros em Seu nome para facilitar a execução dos Serviços, Você será o
responsável exclusivo por garantir que tal acesso e uso, incluindo através de senhas, credenciais ou tokens
emitidos ou disponibilizados de outra forma a Você, sejam autorizados pelos termos de acesso e uso de tais
serviços. Se Você transferir ou causar a transferência de Seu Conteúdo ou Conteúdo de Terceiro dos Serviços a
um Serviço de Terceiros, ou oUro local, essa transferência constituirá uma distribuição por Sua parte e não por
parte da Oracle.

10.2 Todo Conteúdo de Terceiros que nós disponibilizamos é fornecido no estado em que se encontra ("as is")
e conforme a disponibilidade (“as available"), sem qualquer tipo de garantia. Você reconhece e concorda que não
somos responsáveis e não temos nenhuma obrigação em controlar, monitorar e corrigir Conteúdo de Terceiros.
Nós nos isentamos de todas as responsabilidades decorrentes ou relacionadas ao Conteúdo de Terceiros.

10.3 Você reconhece que: (i) a natureza, tipo, qualidade e disponibilidade do Conteúdo de Terceiros podem ser
alterados a qualquer momento durante o Período de Serviços e (ii) as funcionalidades dos Serviços que-interagem
com terceiros, -ais como FacebookTM, YouTubeTM e TwitterTM, etc. dependem da disponibilidade contínua das
respectivas interfaces de programação de aplicativos (APIs) de tais terceiros. Nós podemos atualizar, alterar ou
modificar os Serviços nos termos deste Contrato como resultado de uma alteração ou indisponibilidade do
Conteúdo de Terceiros, dos Serviços de Terceiros ou APIs. Se algum terceiro deixar de disponibilizar o Conteúdo
de Terceiros ou APIs em condições razoáveis para os Serviços, conforme determinado por nós a Nosso exclusivo
critériol nós poderemos deixar de fornecer acesso ao Conteúdo de Terceiros ou Serviço de Terceiros afetado sem
qualquer responsabilidade perante Você. Quaisquer alterações a Conteúdo de Terceiros, Serviços de Terceiros
ou APIs, incluindo a sua indisponibilidade durante o Período dos Serviços1 não afetam Suas obrigações sob este
Contrato ou pedido de compra aplicável e Você não terá direito a qualquer reembolso, crédito ou outra
compensação devido a tais alterações.

ll. MONITORAMENTO DE SERVIÇOS, ANÁLISES E SOFTWARE DA ORACLE

11.1 Nós monitoraremos os Serviços de maneira contínua para facilitar a operação dos Serviços pela Oracle;
para resolver Suas solicitações de serviço; para detectar e lidar com ameaças à funcionalidade, segurança,
integridade e disponibilidade dos Serviços, além de qualquer conteúdo, dados ou aplicativo nos Serviços e para
detectaF e lidar com atos ilícitos ou violações da Política de Uso Aceitável. As ferramentas de monitoramento da
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Oracle não colelam ou armazenam nenhum dos Seus Conteúdos hospedados nos Serviços, exceto conforme for
necessário para tais fins. A Oracle não monitora e não trata de problemas com software que não seja da Oracle
fornecido por Você, ou qualquer um de Seus Usuários, que não seja armazenado, ou executado nos Serviços, ou
através deles. As informações coletadas pelas ferramentas de monitoramento da Oracle (excluindo o Seu
Conteúdo) também podem ser utilizadas para auxiliar no gerenciamento do portfólio de serviços e produtos da
Oracle, para ajudar a suprir as carências em suas ofertas de serviços e produtos e para efeitos de gerenciamento
de licença

11.2 Nós podemos (i) compilar dados estatísticos e outras informações relacionadas com o desempenho,
funcionamento e utilização dos Serviços, e (ii) utilizar os dados dos Serviços de forma agregada para segurança
e gestão de operações, para criar análises estatísticas e para fins de pesquisa e desenvolvimento (as cláusulas
“i" e “ii” são referidas coletivamente como "Análises de Serviço"). Nós podemos disponibilizar as Análises de
Serviço ao público; no entanto, as Análises de Serviço não incorporarão Seu Conteúdo, Dados Pessoais ou
Informações Confidenciais de forma a permitir a sua identificação ou qualquer indivíduo. Nós detemos todos os
direitos de propriedade intelectual em tais Análises de Serviço.

11.3 Nós podemos fornecer a Você a capacidade de obter determinados Softwares da Oracle (conforme a
definição abaixo) para uso com os Serviços. Se nós fornecermos Software da Oracle a Você e não especificarmos
termos em separado para tal software, então tal Software da Oracle é fornecido como parte dos Serviços e Você
tem o direito não exclusivo, mundial e limitado de usar tal Software da Oracle, sujeito aos termos deste Contrato
e Seu pedido de compra (exceto para elementos do Software da Oracle licenciados separadamente, cujos
elementos licenciados separadamente sejam regidos pelos termos em separado aplicáveis), exclusivamente para
facilitar Seu uso dos Serviços. Você pode permitir que Seus Usuários usem o Software da Oracle para este fim e
Você é responsável pelo cumprimento dos termos de licença por parte dos mesmos. Seu direito de usar qualquer
Software da Oracle será extinto no que ocorrer primeiro entre nossa notificação (através de publicação na web ou
de outro modo) ou o término dos Serviços associados com o Software da Oracle. Sem prejuízo do referido
anteriormente, se o Software da Oracle for licenciado a Você sob os termos de licença em separado, então seu
uso de tal software será regido pelos termos em separado. Seu direito de usar qualquer parte do Software da
Oracle, que é licenciado sob termos em separado não é restringido de nenhuma maneira por este Contrato.

12. EXPORTAÇÃO

12.1 As leis e regulamentos dos Estados Unidos e quaisquer outras leis e regulamentos locais de exportação
aplicáveis regem os Serviços. Tais leis de controle de exportação regem o Seu uso dos Serviços (incluindo dados
técnicos) e quaisquer entregáveis (deliverables) de Serviços fornecidos sob o Contrato, e Você e ambas as partes
concordam em cumprir tais leis e regulamentos de exportação (incluindo os regulamentos "considerado
exportação" e "considerado reexportação'’). Você concorda que nenhum dado, informação, programas de
software e/ou materiais resultantes dos Serviços (ou produtos diretamente derivados deles) será exportado, direta
ou indiretamente, em violação a essas leis, nem será utilizado para qualquer finalidade proibida por essas leis,
incluindo, entre outros, a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas ou ao desenvolvimento de
tecnologia de mísseis.

12.2 Você reconhece que os Serviços são projetados com recursos para que Você e os Seus Usuários acessem
os Serviços independentemente do local geográfico e para transferir ou mover de outra maneira Seu Conteúdo
entre os Serviços e outros locais, como estações de trabalho de Usuários. Você é o único responsável pela
autorização e gerenciamento de contas de Usuário em vários locais geográficos, além de controle de exportação
e transferência geográfica de Seu Conteúdo.

13. FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes será responsável por falha ou atraso na execução, se causados por: um ato de guerra,
hostilidade ou sabotagem; caso fortuito; pandemia; interrupção elétrica, de Internet ou de telecomunicações, que
não seja causada pela parte obrigada; restrições do governo (inclusive negação ou cancelamento de licença de
exportação, de importação ou outra); ou outro evento fora do controle razoável da parte obrigada. Ambas as
partes envidarão esforços razoáveis para minimizar os efeitos de um caso de força maior. Caso tal evento se
estenda por um período superior a trinta (30) dias, qualquer uma das partes poderá cancelar os Serviços não
prestados e os pedidos de compra afetados, mediante notificação por escrito. Esta Seção não exime nenhuma
das partes da obrigação de tomar as medidas razoáveis para seguir seus procedimentos normais de recuperação
de desastres ou da Sua obrigação de pagar pelos Serviços.

14. LEI VIGENTE E JURISDIÇÃO
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Este Contrato é regido pelas leis materiais e processuais do Brasil e ambas as partes concordam em se submeter
à jurisdição e foro exclusivos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer litígio
decorrente deste Contrato ou a ele relacionado.

15. NOTIFICAÇÃO

15.1 Qualquer notificação necessária sob este Contrato deverá ser fornecida à outra parte por escrito. Se Você
tiver um litígio contra a Oracle, ou se Você desejar fornecer uma notificação conforme a Seção Indenização deste
Contrato, ou se Você se tornar sujeito à insolvência, falência, recuperação judicial ou outro processo judicial
similar, Você enviará prontamente notificação por escrito para: Oracle do Brasil Sistemas Ltda., na Rua Dr. José
Áureo Bustamante, 455, Morumbi Business Center, Vila São Francisco, CEP 04710-090, São Paulo, SP, em
atenção à Diretoria Jurídica.

15.2 Nós podemos fornecer notificações aplicáveis a nossos clientes de Serviços através de uma notificação
geral no portal da Oracle dos Serviços e notificações específicas a Você através de mensagem eletrônica dirigida
a Seu endereço de e-mail registrado em nossas informações de cadastro, ou por meio de comunicação escrita
enviada por correio para Seu endereço registrado em nossas informações de cadastro.

16. CESSÃO

Você não poderá ceder este Contrato ou dar ou transferir os Serviços, ou uma parte dos Serviços, para outra
pessoa jurídica ou física.

17. OUTROS

17.1 Nós somos uma contratante independente e cada uma das partes concorda que não existe nenhuma
parceria, joint venture ou relacionamento de representação entre as partes.

17.2 Nossos parceiros comerciais e outros terceiros, incluindo qualquer terceiro com o qual os Serviços tenham
integrações, ou que sejam mantidos por Você para prestar serviços de consultoria, serviços de implantação ou
aplicativos que interajam com os Serviços, são independentes da Oracle e não são agentes da Oracle. Nós não
somos responsáveis, nem estamos vinculados a quaisquer problemas com os Serviços ou Seu Conteúdo, que
sejam decorrentes de quaisquer atos de qualquer parceiro comercial ou terceiros, a menos que o parceiro
comercial ou terceiro esteja fornecendo Serviços como nossa subcontratada em um vínculo solicitado no presente
Contrato e, desta forma, apenas na medida em que formos responsáveis por nossos recursos sob este Contrato.

17.3 Se qualquer termo deste Contrato for considerado inválido ou inexequível, as disposições restantes
permanecerão efetivas e tal termo deverá ser substituído por um termo consistente com o propósito e intento
deste Contrato.

17.4 Exceto para ações de não pagamento ou violação dos direitos de propriedade da Oracle, nenhuma ação,
independente da forma, resultante ou relacionada a este Contrato pode ser levantada por qualquer parte mais de
dois anos após a causa de ação ter acumulado.

17.5 Antes de firmar um pedido de compra regido por este Contrato, Você será o único responsável por
determinar se os Serviços atendem a Seus requisitos técnicos, comerciais ou regulatórios. A Oracle cooperará
com Seus esforços para determinar se o uso dos Serviços padrão é compatível com esses requisitos.
Remunerações adicionais podem ser aplicáveis a qualquer trabalho adicional realizado pela Oracle ou alterações
nos Serviços. Você é o único responsável por Sua conformidade regulatória relacionada ao Seu uso dos Serviços.

17.6 Mediante o envio de uma notificação por escrito, com antecedência de 45 dias, e não mais que uma vez a
cada 12 meses, a Oracle pode auditar o Seu uso dos Serviços de Cloud para garantir que ele esteja em
conformidade com os termos do pedido de compra aplicável e este Contrato. Qualquer auditoria deste tipo não
deverá interferir de maneira não razoável em Suas operações comerciais regulares.

Você concorda em cooperar com a auditoria da Oracle e prestar assistência razoável e acesso às informações
solicitadas razoavelmente pela Oracle.

A execução da auditoria e os dados não públicos obtidos durante ela (incluindo resultados ou relatórios resultantes
da auditoria) estarão sujeitos às disposições da seção 4 (Confidencialidade) deste Contrato.
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Se a auditoria identificar alguma não conformidade, Você concorda em remediar (que pode incluir, entre outros,
o pagamento de quaisquer remunerações por Serviços de Cloud adicionais) tal não conformidade em até 30 dias
após a notificação por escrito dessa não conformidade. Você concorda que a Oracle não será responsável por
nenhum custo incorrido por Você na cooperação com a auditoria.

18. INTEGRALIDADE DO CONTRATO

18.1 Você concorda que este Contrato e as informações incorporadas a ele por referência escrita (incluindo
referências às informações contidas em uma URL ou política referenciada), juntamente com o pedido de compra
aplicável, é a integralidade do contrato para os Serviços solicitados por Você e substitui todos os contratos ou
declarações vigentes ou anteriores, por escrito ou verbais, relativos a tais Serviços.

18.2 É expressamente acordado entre as partes que os termos do Contrato e qualquer pedido de compra da
Oracle substituem os termos de qualquer ordem de compra, de qualquer portal de compra pela Internet ou
qualquer outro documento semelhante que não seja da Oracle e que nenhuma condição em quaisquer ordens de
compra, portal ou outro documento semelhante que não seja da Oracle aplica-se aos Serviços solicitados. Em
caso de divergência entre os termos de qualquer pedido de compra e o Contrato, o pedido de compra terá
precedência. No entanto, a menos que expressamente indicado em contrário, os termos do Contrato de
Processamento de Dados terão precedência sobre quaisquer termos inconsistentes em um pedido de compra.
Este Contrato e os pedidos de compra sob ele não podem ser modificados e os direitos e as restrições não podem
ser alterados ou canceladas, exceto por escrito e assinado ou aceito online pelos Seus representantes autorizados
e por representantes autorizados da Oracle. Não obstante, a Oracle poderá atualizar as Especificações dos
Serviços, incluindo a publicação de documentos atualizados nos websites da Oracle. Nenhuma relação de
terceiros beneficiários é criada por este Contrato.

19. DEFINIÇÕES DO CONTRATO

19.1 "Software da Oracle” é qualquer agente de software, aplicativo ou ferramenta que a Oracle disponibiliza a
Você para download, especificamente com a finalidade de facilitar o Seu acesso, operação e/ou uso dos Serviços.

19.2 "Documentação do Programa" refere-se aos manuais do usuário, janelas de ajuda, arquivos “read me"
(leia-me) dos Serviços e qualquer Software da Oracle. Você poderá acessar a documentação online em
http://oracle.com/contrqcts ou em algum outro endereço especificado pela Oracle.

19.3 “Especificações de Serviço" significa os seguintes documentos, conforme aplicável aos Serviços sob Seu
pedido de compra: (a) as Políticas de Hospedagem e Fornecimento de Cloud da Oracle, a Documentação do
Programa, as descrições de serviço da Oracle e o Contrato de Processamento de Dados descritos neste Contrato;
(b) Política de privacidade da Oracle, disponível em http://www.oracle_com/us/leqal/privacy/overview/index.html;
e (c) quaisquer outros documentos da Oracle que sejam referenciados ou incorporados em Seu pedido de compra.
O disposto a seguir não se aplica a nenhuma oferta de Serviço da Oracle que não seja de Cloud adquirido em
Seu pedido de compra, como serviços profissionais: as Políticas de Hospedagem e Fornecimento de Cloud da
Oracle e Documentação do Programa. O disposto a seguir não se aplica a nenhum Software da Oracle: as
Políticas de Hospedagem e Fornecimento de Cloud da Oracle, descrições de serviço da Oracle e o Contrato de
Processamento de Dados.

19.4 “Conteúdo de Terceiros” significa todos os softwares, dados, textos, imagens, áudio, vídeo, fotografias e
outros conteúdos e materiais, em qualquer formato, que são obtidos ou derivados de fontes de terceiros externas
à Oracle e que Você pode acessar através, dentro ou em conjunto com a Sua utilização dos Serviços. Exemplos
de Conteúdo de Terceiros incluem feeds de dados de serviços de redes sociais, feeds RSS de publicações de
blogs, mercados e bibliotecas de dados da Oracle, dicionários e dados de marketing. O Conteúdo de Terceiros
inclÜi materiais de fonte de terceiros acessados ou obtidos através do Seu uso dos Serviços ou qualquer
ferramenta fornecida pela Oracle.

19.5 “Usuários" refere-se, para os Serviços, aos funcionários, contratados e usuários finais, conforme o caso,
autorizados por Você ou em seu nome para usar os Serviços, de acordo com este Contrato e pedido de compra.
Nos Serviços que são especificamente projetados para permitir que Seus clientes, agentes, consumidores,
fornecedores ou outros terceiros conforme aplicável acessem os Serviços de Cloud para interagir com Vocêl tais
terceiros serão considerados "Usuários” sujeitos aos termos deste Contrato e Seu pedido de compra.

19.6 “Seu Conteúdo” significa todos os softwares, dados (incluindo Dados Pessoais), texto, imagens, áudio,
vídeo, fotografias, aplicativos de terceiros ou que não sejam da Oracle e outros conteúdos e materiais, em
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qualquer formato, fornecidos por Você ou qualquer de Seus Usuários, que estejam hospedados ou sejam
executados nos ou por meio dos Serviços. Os Serviços sob este Contrato, Software da Oracle, outros produtos e
serviços da Oracle e a propriedade intelectual da Oracle e todos os trabalhos derivados deles, não se enquadram
no significado do termo '’Seus Conteúdo". Seu Conteúdo inclui qualquer Conteúdo de Terceiros que seja colocado
por Você nos Serviços através do Seu uso dos Serviços ou de qualquer ferramenta fornecida pela Oracle.

20. DATA EFETIVA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CLOUD

A Data Efetiva deste Contrato de Serviços de Cloud é 06 may 2020
PREENCHIDA PELA ORACLE)

' (DATA A SER

O RESTO DESTA pÁGINA FOI DEIXADO INTENCIONALMENTE EM BRANCO. O BLOCO DE ASSINATURAS
DESTE CONTRATO SEGUE-SE IMEDIATAMENTE NA pÁGINA SEGUINTE.

Nome da Empresa: Equiplano Sistemas Ltda Oracle do Brasil Sistemas Limitada
by:

&SôtÁ„„Assinatura Autorizada:
05...

É>1uUAssinatura Autorizada:

Nome. Marcelo Machado de Souza Nome: Jose Romeu Amim Junlor

Cargo:
Gerente de Infraestrutura

Largo: Diretor de Alianças

Data da Assinatura. 06-mai -2020 1 5:25 AM PDT Data da Assinatura: 08-abr-2020 l 3:59 PM BRT

Contrato n'’: BR-CSA-2484054 [a ser preenchido pela Oracle]

Cloud Cloud Services Agreement (CSA)_v040119_BR_POR Page 9 of 9
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I

ADITIVO DE ISV

ao

CONTRATO DE CLOUD SERVICES

ESTE ADITIVO ao Contrato de Cloud Services (o „Aditivo de ISV'’) é firmado em 06 may 2020 (a

“Data Efetiva do Aditivo”, entre a Oracle do Brasil Sistemas Limitada (“Oracle") e Equiplano Sistemas Ltda.
Este Aditivo de ISV incorpora por referência os termos e condições do Contrato de Cloud Services da
Oracle entre a Oracle e a Equiplano Sistemas Ltda datado de 06 may 2020 (o "Contrato”). Em caso de
conflito entre o Aditivo de ISV e o Contrato, os termos e condições deste Aditivo de ISV prevalecerão com
relação às transações contempladas neste documento. Os termos iniciados em letra maiúscula usados
neste Aditivo de ISV e não definidos de outra maneira terão o significado fornecido no Contrato.

HISTÓRICO

A Oracle e Você desejam estabelecer termos e condições mutuamente satisfatórios sob os quais Você
poderá usar certos Serviços da Oracle unicamente em conjunto com Seu Aplicativo de ISV para fins
comerciais internos dos Seus Clientes Finais (como definido abaixo) e para certas atividades de
demonstração e desenvolvimento especificadas abaixo, e não para os Seus próprios fins comerciais
internos. Este Aditivo de ISV modifica o Contrato exclusivamente com relação aos pedidos de Serviços sob
o Contrato que referencia este Aditivo de ISV, para permitir a utilização precedente.

Desta maneira, as partes concordam em modificar o Contrato da seguinte forma:

1. DEFINIÇÕES

A. “Cliente Final" significa todo terceiro ou entidade que seja um cliente Seu, ou com respeito aos
Seus direitos unicamente sob a Seção 2.B, um cliente potencial Seu, em todos os casos
relacionados com o Seu Aplicativo ISV.

B. “Contrato do Cliente Final” significa um contrato entre Você e o Cliente Final aplicávell que rege
o uso dos Serviços da Oracle para fins comerciais internos por tal Cliente Final relacionado ao Seu
Aplicativo ISV.

c. “Propriedade da Oracle” significa Serviços (incluindo Programas da Oracle)1 Documentação do
Programa, Especificações de Serviço e trabalhos derivados destes e todos os direitos de
propriedade e propriedade intelectual associados.

D. “Aplicativo lsv” significa a versão do aplicativo ou serviço desenvolvido por Você especificado no
Formulário de Registro de Aplicativo ISV que foi aceito pela Oracle.

E. Para efeitos deste Aditivo de ISV, a definição de “Usuários” na seção 19-5 é excluída por este
documento e substituída pelo seguinte:

Cloud ISV Arnendment to CSA_v092016_BR_POR Página 1 de 5
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“Usuários” ou “Seus Usuários” significa Seus funcionários e contratados, assim como o Cliente
Final aplicável e seus funcionários, contratados e usuários finais, conforme o caso, autorizados por
Você ou pelo Cliente Final, ou em Seu nome ou em nome do Cliente Final, para usar os Serviços
de acordo com este Contrato e Seu pedido aplicável com a Oracle.

2. USO DOS SERVIÇOS

A. Você e Seus Usuários podem usar os Serviços solicitados sob esse Aditivo de ISV unicamente em
conjunto com o Seu Aplicativo ISV para os fins comerciais internos do Cliente Final; e Você e Seus
Usuários não podern usar os Serviços solicitados sob esse Aditivo ISV para Seus fins comerciais
internos de maneira diferente à expressamente definida na Seção 2.B desse Aditivo de ISV. Cada
Cliente Final e seus Usuários podem usar apenas os Serviços solicitados sob esse Aditivo de ISV
unicamente em conjunto com o Seu Aplicativo ISV para fins comerciais internos de tal Cliente
Final. Desta maneira, a Seção 1.1 do Contrato é excluída em sua integridade deste documento
e substituída pelo seguinte:

“Para todo o Período de Serviços e sujeito às Suas obrigações de pagamento, salvo disposição em
contrário estabelecida neste Contrato ou Seu pedido com a Oracle, Você tem o direito mundial,
limitado, não exclusivo e intransferível de acessar e utilizar os Serviços solicitados por Você sob
esse Aditivo de ISV, incluindo qualquer produto desenvolvido pela Oracle e entregue a Você como
parte dos Serviços, exclusivamente em conjunto como Seu Aplicativo ISV para as operações
comerciais internas dos Seus Clientes Finais e sujeito aos termos deste Contrato e Seu pedido
com a Oracle, incluindo as Especificações de Serviço. Você pode permitir que Seus Usuários
utilizem os Serviços em conjunto como Seu Aplicativo ISV exclusivamente para esse fim. No
entanto, cada Cliente Final e seus Usuários podem usar os Serviços unicamente em conjunto com
o Seu Aplicativo ISV e para fins comerciais internos de tal Cliente Final. Você é responsável pelo
cumprimento deste Contrato, do Aditivo de ISV e de Seu pedido aplicável com a Oracle, e Você
cooperará com a Oracle, mediante solicitação razoável da Oracle, para lidar com quaisquer
problemas com tal utilização. Você não poderá incorrer em nenhuma remuneração jurídica ou
outras remunerações de provedor de serviços terceirizados para auditar e/ou aplicar os direitos da
Oracle sem o consentimento expresso por escrito da Oracle e Você não poderá fazer nenhum
acordo em qualquer disputa ou processo judicial que envolva a execução dos direitos da Oracle
sem o consentimento expresso por escrito da Oracle. Se o Cliente Final tiver permissão para usar
ou acessar os Serviços, (i) Você notificará a Oracle caso haja qualquer violação material do
Contrato do Cliente Final por parte do Cliente Final; e (ii) caso Você falhe ou se recuse a auditar
a conformidade com o Contrato do Cliente Final e/ou executá-lo mediante solicitação razoável da
Oracle, a Oracle poderá, junto com outros recursos jurídicos, rescindir Seu pedido Oracle aplicável
e os Cloud Services relacionados.”

B. Para todo o Período de Serviços e sujeito às Suas obrigações de pagamento, salvo disposição em
contrário estabelecida neste Contrato ou Seu pedido com a Oracle, Você tem o direito mundial,
limitado, não exclusivo e intransferível de acessar e utilizar os Serviços solicitados por Você sob
esse Aditivo de ISV, incluindo qualquer produto desenvolvido pela Oracle e entregue a Você como
parte dos Serviços (1) para demonstrar os Cloud Services da Oracle para o Seu Cliente Finall
unicamente em conjunto com o Seu Aplicativo ISV, e (2) para efeitos de desenvolvimento do Seu
Aplicativo ISV. Para efeitos desse parágrafo, "desenvolver" e seus derivados significa criar
conjuntos de configurações para Cloud Services da Oracle para uso com Seu Aplicativo ISV,
integrar, criar interfaces ou testar seu Aplicativo ISV com os Cloud Services da Oracle e criar
scripts e outros programas para migrar Seu Aplicativo ISV e ambientes de Clientes Finais do Seu
Aplicativo ISV para Cloud Services da Oracle, em todos os casos unicamente de acordo com as
determinações desse Contrato e do seu pedido com a Oracle, incluindo as Especificações de
Serviço aplicáveis.
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3. PROPRIEDADE E RESTRIÇÕES

A. Insira o seguinte no início da Subseção 3.4 (c) do Contrato:

“Exceto quando necessário para usar os Serviços em conjunto com o Seu Aplicativo ISV para os
fins comerciais internos do Cliente Final aplicável,"

B. Você pode usar marcas comerciais e de serviço da Oracle (as “marcas comerciais da Oracle" para
se referir aos Serviços Oracle aplicáveis. O seu uso das marcas da Oracle deverá atender às
Diretrizes de Uso de Marcas Comerciais da Oracle por Terceiros e toda reputação associada ao
uso das marcas da Oracle reverterá em benefício da Oracle. As Diretrizes de Uso de Marcas

Comerciais da Oracle por Terceiros incorporadas neste Contrato estão sujeitas a alterações. Você
pode acessar as Diretrizes de Uso de Marcas Oracle por Terceiros por meio do site
http://www.oracle.com/html/3party.html. Você manterá todos os avisos, incluindo avisos de direitos
autorais e marca comercial, apresentados nos Programas e Serviços da Oracle, ou através deles,
ou na Documentação do Programa ou outra Propriedade da Oracle.

c. Você declara, garante e concorda que ao usar e comercializar quaisquer serviços que incluam ou
façam referência aos Serviços da Oracle, Você não (a) fará nenhuma declaração, garantia ou outras
afirmações a respeito dos Serviços que ultrapassem ou que de qualquer maneira sejam diferentes
das declarações ou garantias contidas no Contrato ou Seu pedido pertinente com a Oracle; ou (b)
fará qualquer outra declaração, garantia ou outras declarações em nome da Oracle ou que possam
ser interpretadas por um Cliente Final razoável como sendo feitas em nome da Oracle, exceto se for
expressamente instruído por escrito pela Oracle. Se o Cliente Final tiver permissão para usar ou
acessar os Serviços, o Contrato do Cliente Final entre Você e o Cliente Final deverá conter os termos
de confidencialidade, restrições de uso relacionadas aos Serviços, direitos para Você audita o uso
dos Serviços pelo Cliente Final e disposições que possibilitem a suspensão ou extinção do uso dos
Serviços pelo Cliente Final, que são substancialmente os mesmos daqueles estabelecidos no
Contrato e neste Aditivo de ISV. Em nenhum caso, Você concederá direitos de acesso ou uti=ização,
ou fará compromissos relacionados aos aspectos funcionais e técnicos dos Serviços, que são mais
amplos que os estabelecidos no Contrato e este Aditivo de ISV e Seu pedido aplicável com a Oracle
(incluindo as Especificações de Serviço estabelecidas em tal pedido).

4. FORMULÁRIO DE REGISTRO DE APLICATIVO ISV

Seu uso dos Cloud Services sob este documento em conjunto com Seu Aplicativo ISV está sujeito ao
Seu Envio, e o aceite da Oracle, de um Formulário de Registro de Aplicativo ISV completo e preciso na
forma exigida pela Oracle. Cada Formulário de Registro de Aplicativo ISV está sujeito ao aceite da
Oracle, em seu critério único. Você deve fornecer à Oracle todas as informações relacionadas ao Seu
Aplicativo ISV que a Oracle possa exigir no que se refere aos Cloud Services da Oracle relacionados
periodicamente.

5. ORACLE PARTNER NETWORK

A. Para solicitar os Serviços neste documento, Você deverá ser um membro da Oracle
PartnerNetwork. Periodicamente, as partes poderão trocar informações a respeito de
oportunidades de marketing e venda através do aplicativo de gerenciamento de parceiros da
Oracle. Ambas as partes concordam em usar a informação em conformidade com os termos deste
contrato e com a Política de Verificação de Oportunidades de Gestão do Parceiro Oracle, cuja
versão atual pode ser encontrada no site http://partner.oracle,com (faça log in, selecione
Membership / Agreements & Policies).

B. Se Sua associação à Oracle PartnerNetwork expirar, Você não terá permissão para solicitar os
Serviços neste documento a menos que Sua associação seja atualizada. Se a Oracle rescindir Seu
Contrato da Oracle PartnerNetwork, este Aditivo será automaticamente rescindido na mesma data

Cloud_lSV Amendment to CSA v092016 BR POR ’ágina 3 de 5

5
4



000361

e Seu direito de solicitar Serviços sob este documento será encerrado. Se Sua associação à
Oracle PartnerNetwork não for atualizada em até 30 dias após o término ou extinção, não será
permitido que Você acesse ou use os Serviços sob este documento até que ela seja atualizada.
Para atualizar sua associação na Oracle PartnerNetwork, Você deverá firmar a versão atual do
documento da Oracle relacionado com o acesso e utilização dos Serviços para prestar serviços de
agência de marketing, que estará sujeita à aceitação da Oracle, e a Oracle poderá solicitar que
Você conclua certas exigências de treinamento e avaliação para satisfazer a Oracle.

6. TÉRMINO DOS SERVIÇOS

A. Não obstante a última frase da Seção 9.4 do Contrato e exceto para violações dos direitos de
propriedade intelectual da Oracle, se Você estiver em falta de acordo com o Contrato, este Aditivo
de ISV ou qualquer pedido com a Oracle sob este Aditivo de ISV, Você não poderá usar os
Serviços sob Seu pedido com a Oracle sob o qual a omissão ocorreu, mas Você poderá continuar
usando os Serviços pedidos sob qualquer um de Seus outros pedidos com a Oracle sob este
Aditivo de ISV, desde que Você permaneça em conformidade com todos os termos e condições
aplicáveis a tais outros pedidos da Oracle.

7. OUTROS

A. A seção 17.5 do Contrato é excluída deste documento e substituída pelo seguinte:

'Você permanece sendo o único responsável pela Sua conformidade regulatória e a conformidade
regulatória de cada Cliente Final em conexão com o uso dos Serviços por Você e Seus Usuários.
Você é responsável por informar a Oracle sobre quaisquer requisitos técnicos resultantes de Suas
obrigações regulamentares e daquelas de qualquer Cliente Final, antes de fazer um pedido regido
pelo presente Contrato. A Oracle cooperará com Seus esforços para determinar se o uso da oferta
padrão de Serviços da Oracle é compatível com esses requisitos. Remunerações adicionais podem
ser aplicadas a qualquer trabalho adicional realizado pela Oracle ou alterações nos Serviços.”

B. Além de quaisquer disposições de indenização do Contrato ou Seu pedido com a Oracle neste
documento, o seguinte será aplicado. Se alguma pessoa ou entidade fizer uma reivindicação
contra a Oracle, decorrente ou relacionada com (a) uma violação da Seção 3 deste Aditivo de ISV,
ou (b) Sua relação comercial ou obrigações contratuais com qualquer Cliente Final (incluindo sob
o Contrato de Cliente Final aplicável) ou sua empresa (coletivamente, (a) e (b), uma “Reivindicação
do Cliente Final"), Você defenderá a Oracle e suas afiliadas e entidades relacionadas contra
a reivindicação e indenizará a Oracle por todos os danos, responsabilidades, custos e despesas
(incluindo qualquer acordo feito por Você) relacionados à reivindicação.

A Oracle notificará Você imediatamente, por escrito, no prazo máximo de trinta dias após
o recebimento da notificação da Reivindicação do Cliente Final (ou antes, se exigido pela legislação
em vigor); dará a Você, mediante solicitação por escrito, o controle exclusivo da defesa e quaisquer
negociações de acordo; e dará a Você, às Suas custas, as informações, poderes e assistência que
Você razoavelmente precise para contestar a reinvindicação ou fazer um acordo a este respeito. No
entanto, Você não poderá efetuar nenhum acordo de Reivindicação do Cliente Final sem
o consentimento por escrito da Oracle, a menos que o acordo envolva uma liberação completa de
responsabilidades da Oracle e envolva apenas danos monetários pagos por Você (ou seja, o acordo
deve não poderá envolver nenhuma injunção ou outro recurso não monetário aplicado à Oracle
e todos os danos monetários contra a Oracle serão indenizados por Você). Não obstante o precedente,
Você não terá nenhuma obrigação de defender ou indenizar sob este parágrafo na medida em que
uma Reivindicação do Cliente Final estiver dentro das obrigações de indenização por infração da
Oracle, sob a Seção 8 do Contrato. As limitações de responsabilidade estabelecidas no Contrato ou
Seu pedido sob este Aditivo de ISV não se aplicam às Suas obrigações sob esta Seção.

c. Este Aditivo de ISV não cria uma relação de parceria, joint venture, agência,
funcionário/empregador, lobbyer/lobista, ou relação de franqueado/franqueador entre as partes.
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Nome da Empresa: Equiplano Sistemas Ltda Oracle do Brasil Sistemas Limitada

Assinatura Í , :'’--'-'’';“-":-. / 1 1 p
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Nome. Marcelo Machado de Souza

Cargo: Gerente de Infraestrutura

Data de Assinatura: 06-mai -2020 1 5:25 AM PDT

N'’ do Contrato: BR-CSA-2484054-ISVCT

Assinatura
Autorizada

Nome. Jose Romeu Amim Junior

Cargo: D 1 retor de A11anças

Data de Assinatura: 08-abr-2020 l 3: 59 PM BRT

Cloud ISVAmendment to CSA v092016 BR POR Página 5 de 5



.IJOCUblgn Envelope ID: ODZó/rzzF-B/ZH«}uyz}-ü/JD-6yyDAb4HZDyD

a

4

A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

São Paulo, 30 de dezembro de 2021.

A ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Av. Dr. Jose Áureo Bustamante, 455, Vila São Francisco, São Paulo/SP
CEP 04710-090

Ref: Informações sobre Hospedagem de Solução.

A ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICAÇÕES S.A (“Ascenty’') declara que, na presente data,
tem contrato com a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. para a hospedagem da solução de Oracle
Service Cloud em datacenter localizado no Brasil, que possui o nível de certificação ANSI TIA 942 (Tier III
ou TR3), na extensão do informado no link:

• https://www.ascenty.com/cwtificacoes

Nada no conteúdo da presente declaração estabelece qualquer vínculo jurídico ou comercial de qualquer
espécie entre a Ascenty e Oracle do Brasil Sistemas Ltda, tampouco implica em qualquer assunção de
obrigação ou responsabilidade por parte da Ascenty no cumprimento das obrigações e responsabilidades
assumidas pelos parceiros ou terceiros.

Atenciosamente,

DocuSlgned by: 'DacuSlgned by:
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PREFEITURA MUNICIPAL

UIvIA .aDADE DE GAnA NO\A

ATESTADO DE CAPACEDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada, para fins de instruir processo de licitação,
promovido por órgão público, que a empresa E:«)UiPLANO SISTE:IViAS LTD& inscrita no CNPJ
sob n'> 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na
Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Sul, de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de
Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas TCE/PR, Orçamento, PPA,
LDO e LOA, Obras Públicas e intervenção, Controle Patrimonial, Licitação e Compras, Recursos
Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Tramitação de Processos e Protocolo,
Tributação e Dívida Ativa, Emissão de Alvará e Habite-se, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Portal
da Transparência, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos
sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

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

Rio Branco do Sul,.15 de junho de 2021

zgxe>é,eb 5/ba-
Anderson Luis da Silva

Diretor do Departamento de
Tecnologia da Informação e

Comunicação

##1

Cintia Josilaine R;ascimento

. Diretora do Departamento de
Administração

Rua Horacy Santos, 222 - Centr
3973-à083Fone: 41

CEP 83.540-000

[
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ESTADO ©O PARANÁ

]VEtJNrCÍPro DE PORTOAMÂZ©NÀS
1)8PARTAM8NTO D& ADMINISTRAÇÃO

Prefeitu-a Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, n' 67 – Centro - Porto Amazonas - PR
84,140-QDO – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 –Email: administracao@portoamazonas.pr.gov.br

ATESTADO DE CÀPACEDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, regularmente inscrita no CNPJ sob o n'
76.179.837/0061.01, localizada na Rua Guilherme Schiffer, n' 67, Porto Amazonas, Paraná, atesta
para os devidos fins, que a empresa E«mPLANO SISTE}]VIAS LTDA inscrita no CNPJ sob n'’
76,030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial na Cidade
de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento
de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contab lidade Pública, Planejamento,
Tesouraria, Prestação de Contas, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Obras Públicas e Intervenção,
Módulo de Controle Patrimonial, Módulo de Portal da Transparência, Módulo de Recursos
Humanos e Folha de Pagamento, Módulo de Tramitação de Processos e Protocolo, Módulo de
Tributação e Dívida Ativa, Módulo de Gestão de Saúde, Serviço de Hospedagem em Data Center,
Solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com
Suporte Técnico Operacional Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados
bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os módulos têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Por ser verdade, 6rmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e formã

Porto Amazonas, 21 de junho de 2022.

dgv

;;TiT;miaiM
m
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ESTADO DO PARANÁ

Rua Curitiba, 657 - Fone/Fax: (45) 3251-80ao - CNPJ 80.800.107/0001-OQ
CEP 85.933-OOO - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste, regularmente inscrita no CNPJ sob o no

80.880.107/0001-0 CL locali7nda na Rua Curitiba, 657, Ouro Verde do Oeste, Paraná, atesta para os
devidos âns, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA inswita no CNPJ sob
n'’76.030.717/0001-48, com sede à Rua Ernesto Piazzetta, 202 na Cidade de Curitiba no estado do
Paraná, mantém conüato com esta Prefeitura Municipal, de .Licenciamento de Sistemas de Gestão
Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas,
Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Almoxarifado, Licitação e Compras, Recursos Humanos e
Folha de Pagamento, Controle de Frotas, Tramitação de Processos e Protocolo, Tributário Municipal,
Controle Interno, Gestão de Assistência Social, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Portal da

Transparência, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas

lade, ârmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e

io de 2Ouro Verde do{$má
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&1%mic{pio de
ESTADO D© PARANÁ

ATESTADO DE CAPACEDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Missal, regularmente inscrita no CNPJ sob o n')
78.101.847/0001-50, localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, n'’ 555, Missal, Paraná, atesta
para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANC) SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nc’

76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na Cidade
de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento
de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento,
Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Obras Públicas e
Interversão, Almoxarifado, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de

Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno, Tramitação de Processo e Protocolo, Portal da
Transparência, Tributação e Dívida Ativa, Alvará de Construção e Habite-se, Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas
licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, ngo existindo nenhum óbice ou

reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

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

Missal/Pr, 20 de janeiro de 2022.

MaurdKern Pauli
Secretár{o de Finanps
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Prefeitura gRu%iaTat de ítapert%a
ESTADO Da PARANÁ

CNPJ 95.422846/©©©q -26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu regularmente inscrita no CNPJ sob o
n'’95.587.770/0001-99, localizada na Rua 7 de Setembro, n'’ 720, Centro, Rio bonito do Iguaçu –
PR9atesta para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob n'’76•03(1.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo, n'’ 1200 – sala 202, na Cidade de
Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento de
Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento, Execução
Financeira, Tesouraria, Prestação de Contas, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Controle
Patrimonial, Obras Públicas e Intervenção, Licitação e Compras, Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, Controle de Frotas, Controle Interno, Tramitação de Processos e Protocolo,
Tíibutário Municipal, Alvara de Construção e Habibse, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Portal
da Transparência, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores nos
sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, nga existindo nenhum óbiçe ou

reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação da
nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

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

Rio Bonito do Iguaçu, PR 31 de maio de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
ESTADO DO PARANÁ

A'TE§TADO DE CAPAcmDAI)E TÉCNiCA

Atestamos a pedido da parte interessada, para ans de instruir processo de licitaçgo)
promovido por órgão público, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no
CNPJ sob n') 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Ernesto Piazzett% 202 na Cidade de

Çuütiba no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de
Licenciamento de Sistemas de Informática, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e

Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como Conversão e bnplantaçao de
todos os seus sistemas.

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Contabilidade Pública, Planejamento,
Plano Plurianual:
Almoxarifado;
Licitação e Compras;
Recursos Humanos:
Tributação;
Protocolo;
Controle de Frotas:
Controle Interno;

Portal da Transparência;
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Patrimônio, Orçamento Anual,

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice
ou reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e esta em conformidade com a
legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Por ser verdade, ârmamos o presente Atestado.

Imbaú, Pr. 07 de Novembro de 2.018

Rosana de Franka Manzolli
Secretaria.Man LÇas

RG: 10

#
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OÜPJ 77.817.476/aoD144

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Wrnicipal de Diamante do Oeste, regulumente inscrita no CNPJ sob o n'’
77.817.476/t)001-'M, localizada na Rua Mal. Castelo Branco, n'’ 597, Diamante do Oeste, Paranà
atesta para os devidos fins, que a empresa E(2UIPTr ANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CnPJ
sob n'’ 76.í130.717/0001d#8, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na
Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Muniçipal, de
Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública,
Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Obras
Públicas e Interversão, Almoxarifado, Tramitação de Processos e Protocolo, Controle de Frotas,
Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle Interno,
Tributação Municipal, Portal da Transparência, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e
Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de .todos
os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, ago existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está -em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Por ser verdade, 6rmamos o presente Atestado em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Diamante do Oeste, 17 de novembro de 2021.

MããÊq€K%€/
Contador Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA
S

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Curiuva, regularmente inscrita no CNPJ sob o n'
76.167.725/0001-30, localizada Av. Antonio Cunha, n' 81, cidade de /curiuva, Paraná, atesta para
os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila Industrial, na Cidade
de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal, de Licenciamento
de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública, Planejamento,
Tesouraria, Prestação de Contas, Patrimônio Público, Orçamento, PPA, LDO e LOA, Obras

Públicas e Interversão, Licitações e Compras, Controle de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, Tributação e Arrecadação, , Controle de Frotas, Protesto Eletrônico, Controle Interno,
Nota Fiscal Eletrônica, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e Capacitação dos servidores
nos sistemas licenciados bem como Conversão e Implantação de todos os seus sistemas.

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, não existindo nenhum óbice ou
reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em conformidade com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Curiuva, 02 de Maio de 2022.

PAULO SERGIO MARTINS ;êàiEighfR;7iEhdjgiÚlgg:oPs85:85912
1vIACHADO:05073485912 Dados: 2022.05.09 10:25:14 -03'OO'

Paulo Sergjo Martins Machado
CRC:058.062/O-3

AV. ANTONIO CUNHA, 81 - TELEFONE (043) 545-1222 - CEP 84280-000 - CURIUVA - PR

F
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CAMARA MUNICIPAL DE A]RAPUÃ
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02,001489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, N'’ 1411 – centro – CEP 86884-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Camara Municipal de Arapuã, regularmente inscrita no CNPJ sob o n'’
02.001.489/0001-41, localizada na Rua José Constantino dos Santos, n'’ 1411,cidade Arapuã,
Paraná, atesta para os devidos fins, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no
CNPJ sob n'’ 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Santo Campagnolo 1200, sala 202, Vila
Industrial, na Cidade de Toledo no estado do Paraná, mantém contrato com esta Camara Municipal,
de Licenciamento de Sistemas de Gestão Pública, através dos módulos de Contabilidade Pública,

Planejamento, Tesouraria, Prestaçgo de Contas, Patrimônio, Orçamento, PPA, LDO c I'OA, Obras
Públicas e Interversão, Licitações e Compras, Controle de Recursos I-lumanos e Folha de
Pagamento, Controle de Frotas e Poüal da Transparência, Suporte Técnico Operacional,
Treinamento e Capacitação dos servidores nos sistemas licenciados bem como Conversão e

Implantação de todos os seus sistemas.

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

reclamação quanto ao funcionamento ou suporte técnico e está em confonnidadc com a legislação
da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Arapuã/PR, 09 de maio de 2022.

ANTONIO OSNI
MATHIAS:715110
32987

Assinado de forma digital por
AivroNio OSNI
MATHIAS:7153 1 032987
Dados: 2022.05.09 15:44:52

-03'OO'

Antonio Osnl Mathias
Contador

\

\

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ
Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos – n' 32 – CEP-86150.000 . Fone/Fax-(43).3661.1177

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
P

Atestamos a pedido da parte interessada, para fins de instruir processo de
licitação, promovido por órggo público, que a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA,
inscrita no CNPJ sob n'> 76.030.717/0001-48, com sede à Rua Ernesto Piazzetta, 202 na
Cidade de Curitiba no estado do Paraná, mantém contrato com esta Prefeitura Municipal,
de Licenciamento de Sistemas de Informática, Suporte Técnico Operacional, Treinamento e

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

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Contabilidade Pública, Planejamento, Patrimônio, Orçamento Anual,
Plano Plurianual;
Almoxarifado;
Licitação e Compras;
Recursos Humanos;
Tributação;
Protocolo;
Controle de Frotas;
Controle Interno;
Portal da Transparência;
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Atestamos que os Sistemas têm desempenho satisfatório, nao existindo nenhum
óbice ou reclamação quanto ao fUncionamento ou suporte técnico e esta em conformidade
com a legislação da nossa municipalidade e do Estado do Paraná e instruções do TCE/PR.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado.

Alvorada do Sul, Pr.05lle novembro de 2.018

3
Secretâ-rio
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: 1. :: PREÇO N'. 006/2022
= == '33: PROPOSTA DE PREÇO
: ABERTURA: 22/12/2022 – 08:30 Horas

:A EMPRESA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
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PROPOSTA DE PRE(,'OS

Equiplano Sistemas Ltda, CNPJ 76.030.717/0001-48, Inscrição Estadual n'’ Isento situada na Rua Santo
Campagnolo, 1200, sala 202, Toledo, Paraná, Cep: 85.905-030 Telefone (41)3351-5000, Email:
comercial(a.equiplano.com.br

À Comissão Municipal de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná

REF.: PROCESSO LiCrTATÓRio N' o06/2022 TOMADA DE PREÇOS N' o06/2022 TÉCNiCA E PREÇO

=-==bjeto: o objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, incluindo os seguintes sistemas: Módulo de Almoxarifado, Módulo de Alvará
de Construção e Habite-se, Módulo de Cadastro de Loteamento, Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira,
Orçamento Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestaçgo de contas ao TCE/PR, Módulo de Controle de Frotas, Módulo de

Controle Interno, Módulo de Controle Patrimonial, Módulo de Licitação e Compras, Módulo de Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços, Módulo de Obras Públicas/Intervenção, Módulo de Portal da Transparência, Módulo de Portal do
Contribuinte, Módulo de Recursos Humanos Folha de Pagamento, Módulo de Tramitação de Processos e Protocolo,
Módulo de Tributação e Dívida Ativa, Serviço de hospedagem em data center e suporte técnico operacional, PARA
UTILIZAÇÃO NO EXECUTIvo E LEGiSLATrVO MUNICIPAL, sendo:

EXEctrFrvo
Descrição
Módulo de Almoxarifado
Módulo de Alvará de Construl

t Valor Und Valor Totalam R$ 7.200,00R$ 600,00
R$ 550,00níüM R$ 6.600,00io e Habite-se

Módulo de Cadastro de Loteamento

Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira, Orçamento
Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas ao TCE/PR

(-Módulo de Controle de Frotas
o

12 Meses R$ 350,00 R$ 4.200.00

12 Meses

12 . Meses
TiT&íeii

R$ 2'150'00

R$ 670,00
R$ 520.00

R$ 25'800'00

R$ 8.040,00
6 l

Módulo de Portal do Contribuinte
h •••g• u Jlb•+=•Vqbg•V

12 : Meses
1\bI) VJV9VV 1\\{) / 80VV 9VV

R$ 670,OO R$ 8.040,00
Módulo de Recursos Humanos Folha de Pi lento
Módulo de TraIn !ão de Processos e Protom
Módulo de Trib1 io e Dívida Ativa
Serviço de ho: !em em data center
Conversão, imDlan1 o e treinamento

12 , Meses

me
12 lm
me
iml

R$ 1.340,00
R$ 3.150,00
R$ 1.210,00

R$ 16.080,00
7
0

R$ 45.000,00
R$ 14.500,00

Total R$ 18.545,OO R$ 231.040,00
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equiplono

LEGISLATIVO
Descrição
Móduloo

Orçamento Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas ao
TCE/PR

ltd Und. 1 Valor Und Valor Total

12 Meses R$ 400,00 R$ 4.800,00

R$ 2.400.00Módu_o de o mr Ra - 12 1 Meses R$ 200,00
Módu_o de Controle Interno
Módu o de Controle Patrimonial
Módulo de Licitação e COmI)ras
Módulo de Obras Públicas/Intervenção
Módulo de Portal da T] }ncia

Módu'o de Recursos Humanos Folha de Pi lento

óduio de Tramitação de Processos e Protoa
Serviço de hospedagem em data center
mer©implantaçã==1=

Total
Total Global

mxieie=
DTM;ses
aBI=
Tãl-&ie–s-;
12 : Meses

memm
me

R$ 150,00
R$ 60,00

m3
mo

m3
m4

0

700,00

1 l

mo
R$ 4.680,00

R$ 600,00
4

R$ 4.800,00
R$ 12.000,00
R$ 8.400,00
R$ 9.000,00

R$ 53.400,00
0

R$ 3.700,00
0

O preço global proposto para o objeto da licitação é de R$ 290.440,00 (duzentos e noventa mil quatrocentos e quarenta
reais).

Prazo de validade da proposta de preço é de 60 (Sessenta) dias.

Prazo de execução do objeto, que deverá ser de 12 (doze) meses após a assinatura do contrato.

Toledo 22 de dezembro de 2022

ã7il [o Jle

Gerente d/Negócjos
ISP.RG: 5.406,

CPF: 857.230.619-68

76.638.737/0881„48
EGUiFLANQ §i§TEâãA$ LTDA.
RS”“ c='"pE:Egg#&{?gl’o2gÍ}-vil’ lndu=tH’1

TOLEDO.PR
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Ata da Sessão de recebimento e julgamento dos envelopes contendo “Documentos para
Habilitação” referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços n'’ 006/2022 da
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR.

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e dois , às 08h30min
(oito horas e trinta minutos) na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, em sessão
pública realizada sob a presidência do Sr. Marcelo Junior Ferreira Soares, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação para proceder o recebimento e julgamento dos
envelopes contendo a documentação dos licitantes, em atendimento ao Edital de Tomada de
Preços n'’ 006/2022 cujo objeto é: o presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para
contratação de empresa especializada para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, incluindo os seguintes
sistemas: Módulo de Almoxarifado, Módulo de Alvará de Construção e Habüe-se, Módulo de
Cadastro de Loteamento, Módulo de Contabilidade Pública, Execução Financeira,
Orçamento Anual (PPA, LDO, LOA) e Prestação de contas ao TCE/PR, Módulo de Controle
de Frotas, Módulo de Controle Interno, Módulo de Controle Patrimonial, Módulo de Licitação
e Compras, Módulo de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Módulo de Obras
Públicas/Intervenção, Módulo de Portal da Transparência, Módulo de Portal do Contribuinte,
Módulo de Recursos Humanos Folha de Pagamento, Módulo de Tramitação de Processos e
Protocolo, Módulo de Tributação e Dívida Ativa, Serviço de hospedagem em data center e
suporte técnico operacional, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO
MUNICIPAL. Aberta a sessão o Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e
mandou consignar em ata o recebimento dos envelopes de habilitação da empresa
participante: a) EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Inscrita No CNPJ: 76.030.717/0001-48,
recebido os documentos do proponente interessado no certame, estes foram oferecidos aos
presentes para examinarem e rubricarem toda a documentação apresentada para habilitação
no certame licitatório. Em seguida, iniciou-se a verificação do lacre, rubrica e abertura dos
envelopes n'’ 01 referente a habilitação da empresa, sendo que o Presidente da Comissão
oportuniza ao presente a rubrica e análise dos referidos documentos, para, querendo,
manifestarem as considerações que entenderem pertinentes à apreciação dos documentos
de habilitação, após analises das documentação a empresa se encontra Habilitada
conforme disposição do Edital foram devidamente Rubricadas e analisadas as
documentações pelo presente, sendo verificadas as autenticidades das certidões emitidas
via internet, e após comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação. Ato contínuo,
em seguida, iniciou-se a verificação do lacre, rubrica e abertura do envelope nc’ 2 referentes
às Propostas Técnica do proponente. Após analisadas a proposta Técnica e estarem de
acordo com as disposições contidas no Edital. Em seguida, iniciou-se a verificação do lacre,
rubrica e abertura do envelope nc) 3 referentes às Propostas de Preços do proponente. Após
analisadas as propostas e estarem de acordo com as disposições contidas no Edital, dando
prosseguimento aos atos estabelecidos do envelope contendo a proposta de técnica e
proposta de preços conforme tabela abaixo
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Transcrevendo o valor global proposto, de R$ 290.440.00 (duzentos e noventa mil
quatrocentos e quarenta reais).
Não havendo manifestação do recurso, sendo que a empresa apresentou o termo de
renúncia concordando com os procedimentos licitatórios, a comissão procede-se com a
adjudicação, a Comissão Interna de Licitação decidiu Adjudicar a empresa EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA Inscrita No CNPJ: 76.030.717/0001-48, não havendo até o momento
penalidades contra as credenciadas, conforme consultas anexas aos autos do processo.
Após anBlipqos os documentos, observou-se que a empresa está devidamente habilitada.
com{a dadg mais houvesse a tratar, eu Sirlei da Rocha Wosniak

"t:W Xf , atuando como Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e pelos demais presentes, às dez
horas e trinta e um minutos do dia vinte e dois do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte e dois.

MARCELO JUNIOR FERREIRA SOARES – (Presidente di

SIRLEI DA ROCHA WOSNIAK- (Secetária)
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA



Dãárão omciât dos Municípios do 0003?9
Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira. 23 de Dezembro de 2022 Ano Xl - EdiÇão Ne 2763

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ata 6a Sessão de r+€8bfneao 8 IUlgBmenlO aos ônvel09es cont$neo •DoçuFnert:às para
haD.IR8çào' referentes a bdbç50 na meda Edade ao Tomafa de Pr«os ne ooa2{122 aa
nte leitura Muttidp8 1 de Cmzaro do lgu3ÇJ - PR,

Aos VIlla e dois dIas do mês de Dezembro do ano da dais mil e VInte e dois , às 08h30mKI
(OItO horas e trinta minu1%) na Prefeitura Rluniapal de Cru2ein do Iguaçu - Pr, em sessao
püUca lêURacH sob a 61.Bklenda do Sr. Marcelo JunIor FerreIro 868185. nunar$6 8
C9missão Pemunente do bdtação para proceder o recebinento e Julgamento dos
envelopes contendo 8 documuHçáo dos Gcit8ntes. em alendimurto ao Edia de Tomada de
Pmçw rr o06/2032 cujo ab,do II: o presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para
coniratação de empreia eipedaHz8dà para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAçÃO DE sÉRvlçQs'DE LICENCiAMENtO nE SOFTVÜARE. lnduindo os seguiam
s©enras:-l.léd IIb de AlrnÔnfffado, Módulo de AIvarálle Cortstruç& e Habkose, t&5dulo de
Cadastro de Lotumento. Modulo de Centobllado PúbIIca. Exewção Fkwlnln
OK,rmcnto Anual (PPR LDa. LOA) e Prestação de antas ao TCE/PR. lftócluto de Controle
de Frotas. Mãdulo dll Cona::le Interno. MCxlulo ae ContIda Patrrnoni€1. Módulo de IJalaçd3
e Compras M&lula de 11ola fiscal aetrônia de Serüçw. b16düa de Obras
Pólit8s/Inlervenção. Módulo de Portal da TransparêncIa, Uódúa de Portd do Contrüluinle,
Wdtla de Recursos Humanos Falha de Pagan18uto, NkSdda de TramItação de Prucessas 8
Protocolo, Móduk> de Trbutação e t>lv\da Ativa, S3rvi,o de hospedagem em data cen19/ e
supor19 :écnba o,nraom3( PARA tFIUZAÇÜo ho exEéunüc) E LEGISLATIVO
MUNICIPAL. Aberd a sessão a Presidente deu as boas.vindas a tak>s os presentes e
mandou cansignal ora ata o roeobFnonto aos 8nvolopas do habLIFaçào da am;nsa
p8rtapante: 8) EQUIPLÂNO SISTEMAS LTDA Inscnb No CNPJ: 76.030.717/009148
tecebido as doa,mentos do proponente interessado no certame. 83163 la'am oferecIdas aos
presentes para examlnüreín e iuDncanm toda a documentação apresentada para haDllit3®o
no certame IIeRa:crb. Em seguIda. In©o+se a vertflcação do la:/e. abrIa e abertura das
enYelOBas n' 01 referente a naRRação aa empresa. sendo que o PresIdente da ComIssão
onorlunin ao Bíe$erlte a rubrial e análise dos relelláos documentos. para. quererxlo.
ínanil8slarem as wnsk:eraeões que enlenderem pertinentes à 8pr6cJaaio dos documentos
de habiitação, op6s analises das dcalment8çâo a empresa se enooaba Hablllada
eonforme disposição do =ditat foram devidamente Rubncadas e and,sadas as
doarmontaç5es ,nIo present& sendo verificadas as atüentxSdadas das certid3e3 emItidas
VIa In:ea»t. 6 apos a:moro%ção do atendImento 30s requIsItos do b8blltaçôo. AIO contInuo
em seguida. ini:base a ver.fiação da laao rubrica 8 oberlura do onb€10D9 nB 2 referentes
às Propostas TI}atIa do aosonente. Após analisadas a nnoosla TécnIca e estarem de
acordo mH 85 dIsposições mnüd8s no :ditat. Em seguI:la, Inlci3wse a vennação do Ioste,
moon e abedun do erlvetcpe n'’ 3 referentes às Propostas de Preços do proponente. Após
anã,sadas as pro,)asus 8 «wem dg ando can as tf6posições anlldas no EdPaI. dando
prossegu.neNa aos atos estabel&ddos co envelop8 contendo a po:resta de téanla e
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Transuevendo o vàk>1 global grcjosto, de RSZgD.4411.00 -(dmle8 i 1@@mIl
qu3t«XBnios e quaFenD reais),
Não havendo manlícstaçãa do @cursa sendo que a empresa al»esentou o termo de
renúncia ocneonlando mn os çwcodiryndtos üdtatór©s. 8 oorrÉss ão pn>cedeu corn a
8dÀJdicação. 3 Corrwsão Inlema do Uataçâo deCIda1 AMar a empresa EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA InscrIta No CNPJ: 76.030.7r7/Da0149. Mo ha\end3 até o rr»m8nte
non:glclades wnta 85 geüenoada6. eonfcrme consultas anexas aos arÊos dó crocesso,
Após andisados 65 doaumentos. obsenau.se que a empresa está d6vldam9nt8 habilllada
Corno nada maIs houvesse a tratar. eu Sirtei da Ra:aa Wosnlak

atuando como Secntôlla. la\#81 8 presente Ata que. depois
do IUa e ach8cla confcan& vaI assInada pela Com6sâo e oelos demais ore gentes. às dez
trans e trinta 9 um rrúnutos do dIa vinte e dois do mês de dezembro do alto de dois ml e
vInte e dots

SIRLEI DA ROCHA \'/OSNtAi:.{SBaBüdal

IAÀRCELe> JUNiOR FERRER A SOMES -(Preddmla aa Cem,ssàoX.

EQUtPLANO SIST:RIAS LTDA
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