
 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 1 de 37 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 

TIPO: MENOR PREÇO - ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 950/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA 

LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE COMUNICAÇÃO, 

DOCUMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ENGLOBANDO OS 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, 

PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL/PR. 

 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações, 

Decreto Municipal nº 35/2006, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e a Lei Municipal nº 513/2010. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 13 de junho de 2019, às 09h15min. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 13 de junho de 2019, às 09h30min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. Brasil, 277, Centro – 

Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 31 de maio a 13 de junho de 2019, no 

Departamento de Compras e Licitações. 

 

Agudos do Sul/PR, 29 de maio de 2019. 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
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1- INTRODUÇÃO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, torna pública que realizará licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS, sob a modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com 
julgamento pelo critério de MENOR PREÇO – POR ITEM, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, que 
institui a modalidade Pregão, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto 
Municipal nº. 35/2006 que regulamenta a modalidade Pregão para aquisição de bens e serviços comuns 
deste Município e Decreto Federal nº. 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), e a Lei 
Municipal nº 513/2010, bem como as cláusulas abaixo descritas. 
 
1.2. A entrega dos envelopes proposta e documentação deverá ser feita até o dia 13 de junho de 
2019, às 09h15min no Protocolo da Prefeitura do Município de Agudos do Sul – à Av. Brasil, 277 – CEP 
83.850-000 – Agudos do Sul, Estado do Paraná, não se permitindo atraso, mesmo involuntário, 
considerando-se como horário de entrega, o protocolado no Setor de Protocolo.  

1.2.1. Serão aceitos os envelopes encaminhadas por via postal, desde que sejam remetidos ao 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura 
da proposta e documentação, não se admitindo a entrega em outro local. 

1.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Proposta” e 
“Documentação” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário 
estabelecido no “preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não recebidas. 

1.3. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no dia 13 de junho de 2019, às 09h30min, de acordo com 
a legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e a Pregoeira emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances. 

 
1.5. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para: 
 
1.5.1 – credenciamento dos interessados; 
1.5.2 – recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
1.5.3 – recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação 
dos licitantes; 
1.5.4 – análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais; 
1.5.5 – realização da etapa de apresentação de lances verbais; 
1.5.6 – avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s); 
1.5.7 – recebimento de eventual (is) recurso(s); e 
1.5.8 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso. 
 
1.6. Os trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, nomeados 
pelo Decreto nº 12/2019; 
 
1.7. Conforme Recomendação Administrativa nº 06/2018 da 2º Promotoria da Fazenda 

Rio Grande, estado do Paraná, as licitações deste Município são gravadas e 
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transmitidas ao vivo, não gerando direitos de imagem aos participantes que se 
sujeitarem as condições previstas neste Edital. 

 
2 – DO OBJETO 
 
2.1. Para fins deste pregão o objeto se constitui na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA 
DE COMUNICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, 
ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE 
TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO 
SISTEMA, PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO 
SUL/PR, conforme especificações do Termo de Referência no anexo I deste Edital. 
 
2.2. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO - ITEM. 
 
3 – DO EDITAL  
 
3.1. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, 
Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação no e-mail 
licitacao_agudos@hotmail.com, devendo a licitante interessada enviar solicitação, informando razão 
social e CNPJ/MF da empresa. 
 
3.2. As dúvidas e esclarecimentos necessários para a formulação das propostas, deverão ser 
encaminhadas ao Departamento de Compras e Licitação, para o seguinte endereço eletrônico: 
licitacao_agudos@hotmail.com 
 
3.3. As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 
Edital, deverão ser dirimidos somente pelo Departamento de Compras e Licitação mediante solicitação 
por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem as exigências deste EDITAL e seus 
Anexos. 

4.2. Não será permitida a participação de firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata 
ou que se encontre incursa nas penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no Art. 
87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da 
Administração Pública), da Lei 8.666/93. 

4.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, servidor ou dirigente deste Município de 
Agudos do Sul. 

4.4. Só poderão participar da presente licitação empresas regularmente estabelecidas, cujas finalidades e 
ramo de atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão Presencial, e que satisfaçam 
integralmente as condições deste Edital.  

4.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito de prioridade 
no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006) deverá apresentar a 
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declaração expressa do seu regime de tributação diretamente a Pregoeira, no início da 
sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02. 

5 - CREDENCIAMENTO 

5.1. Nas reuniões da presente licitação será admitida a participação ativa de apenas um representante 
por licitante, especificamente designado, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais a Pregoeira na 
data de abertura dos envelopes n.º 01, através de documento de nomeação para representação no 
procedimento licitatório, conforme Modelo do Anexo VII, devendo ainda identificar-se, exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
5.2. Por credenciais entende-se: 
 
a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório, com poderes para representar a 
empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. O instrumento 
comprobatório deve ser: 
 

a.1)  Instrumento público ou 
a.2)  Instrumento particular com firma reconhecida, no qual se declare expressamente ter 

poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, 
ata de eleição de diretoria). 

 
b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma (Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social), com poderes para representar e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  
 
5.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original; cópia autenticada 
ou cópia simples, acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira e equipe de 
apoio. 
 
5.4. É facultado a Pregoeira na falta de apresentação do ato de investidura do outorgante (ex. contrato 
social, registro cadastral) verificar junto ao site da Receita Federal o quadro de sócios e administradores 
do licitante. 
 
5.5. Não havendo credenciamento do representante da empresa, o envelope proposta da mesma será 
aberto, porém, o representante não poderá dar lances. 
 
5.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada da fase de lances, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

6 – PRÉ - HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes deverão apresentar diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 
01 e 02, Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no Anexo VI, podendo ou não ser entregue num terceiro envelope. 

6.2. Deverão apresentar a Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação num terceiro envelope, as licitantes que optarem por encaminhar os Envelopes n.º 01 e 
02 (proposta e documentação) via postal. 
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6.2.1. Na hipótese de não apresentação da declaração e/ou de sua apresentação em desconformidade 
com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria sessão, desde que 
possua representante legal com poderes para fazê-lo presente à sessão. 
 
6.3. Caso a empresa se enquadre no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para 
obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar diretamente a 
Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02, Declaração de que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), conforme o 
modelo constante no Anexo VII. 
 
6.3.1. Caso não haja a comprovação do enquadramento, as proponentes poderão participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos na lei Complementar 
n.º 123/2006. 

6.3.2. A ausência de Representante na sessão pública da licitação, implica na preclusão do direito ao 
tratamento diferenciado, na etapa de classificação das propostas, não impedindo, todavia, a participação 
do licitante no certame. 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e conter, ainda, na parte externa e frontal além da razão social da empresa, os 
seguintes dizeres: 

Envelope contendo a proposta: ENVELOPE nº. 01: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 
 
Envelope contendo os documentos de habilitação: ENVELOPE nº. 02: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 

8 - DA PROPOSTA - Envelope nº. 01 

8.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 
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8.2. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 
b) Número do pregão; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações 
contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item; 
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data para o recebimento 
e abertura dos envelopes desta licitação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de 
preços da licitante, importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias; 
f) Valor da oferta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso. No caso de divergência 
entre esses valores, será considerado válido aquele grafado por extenso; 
g) Conter a declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, podendo para tanto utilizar o modelo no anexo deste edital. 
h) A proposta deverá conter ainda, o contato, telefone, e-mail da pessoa responsável pelo recebimento 
das autorizações de fornecimento e demais documentações referentes ao processo licitatório. 

8.3. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer aos 
descritivos e características do modelo de proposta.  

8.4. Será desclassificada a proposta com preço manifestamente incompatível ou superior aos praticados 
no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.5. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a prestação dos serviços, 
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação por parte da licitante. 

8.6. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-
obra, equipamentos ou qualquer despesa), transporte, responsabilidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, objeto desta licitação. 

8.7. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 
para-fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, 
administração, lucros, impressos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, 
alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

8.8. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

9 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº. 02 

9.1. Para a habilitação o proponente licitante deverá apresentar, inserido no envelope N.º 02, 
documentação relativa à habilitação Jurídica e Fiscal: 
 
9.1.1. Os documentos indispensáveis para comprovação da Regularidade Fiscal, Habilitação 
Jurídica, Qualificação Técnica e Econômico-Financeira que de acordo com a legislação em vigor, 
deverão ser apresentados são os seguintes: 
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a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com prazo de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. (Se este(s) 
documento(s) já estiver(em) sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária 
a sua reapresentação no envelope de habilitação); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, emitida pela Receita Federal, através do site www.receita.fazenda.gov.br; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da 
empresa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site www.caixa.gov.br. 

f) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br 

g) Declaração, nos moldes do anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, que: 
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 
Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

h) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com prazo de emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados retroativamente 
da data de abertura da licitação. 

i) Apresentação de, ao menos, um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a licitante já prestou ou está prestando serviços compatíveis com o 
objeto licitado, de maneira satisfatória e a contento ou vulto similar com o objeto da presente 
licitação. O atestado deve conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou 
qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s) 
declarante(s); 

j) Apresentação de registro de propriedade do(s) Software(s) junto ao INPI e não sendo o 
proprietário apresentar também o contrato de cessão de uso;  

k)  Declaração expressa da licitante de que todos os módulos do sistema de informação proposto estão 
desenvolvidos, testados e em condições de imediata implantação, e que atende a todos os requisitos 
técnicos funcionais exigidos no Anexo I do Edital.  

l)  Apresentação pela licitante de declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado.  
m)  Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte:  
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1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído 
do site da Secretaria da Receita Federal, através do site 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, ou, através de 
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial 
do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do 
Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
9.1.2. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 60 (sessenta) dias a 
partir da data de emissão. 
 
9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 

9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

9.2.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.3. Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em vias originais 
ou por qualquer processo de cópia, a exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fac-símile), 
autenticada por cartório competente, pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio ou ainda 
publicação em órgão de imprensa oficial: 
 
9.3.1. Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação pela Pregoeira ou pelos membros 
da Equipe de Apoio, a mesma será feita durante a sessão. 

9.3.2. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de 
consulta realizada pela Pregoeira. 

9.4. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 
irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo 
com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

9.5. Os documentos serão rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes. 
A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 
vencida, a(s) licitante(s) será(ão) INABILITADA(S). Este documento fará parte do Processo Licitatório. 

9.6. É de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas dos documentos. 

9.7. O não atendimento ao solicitado acarretará na inabilitação da empresa participante. 
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fls. ______ 
 

_________ 
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9.8.  Como condição ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira, auxiliado por sua equipe de apoio, verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da 
União (www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
e) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-
licitar/54/area/49); 

 
9.8.1.  Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

10.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 
mínima de 10 (dez) minutos. 

10.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 

10.3. Uma vez iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento 
e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste pregão. 

10.4. Abertos os envelopes nº 01 – PROPOSTA, pela Pregoeira, este efetuará rubrica, conferência, 
análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital. 

10.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação do atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências essenciais do edital. 

10.6. A Pregoeira classificará para a fase seguinte a licitante que apresentar o MENOR PREÇO - ITEM e 
aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) relativamente à de MENOR PREÇO. 
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fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

10.6.1. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 

10.6.2. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir 
a ordem da apresentação dos lances. 

10.6.3. Para efeito de classificação das propostas considerar-se-á o MENOR PREÇO - ITEM. 

10.7. A Pregoeira convocará as licitantes classificadas conforme item 10.6 para a apresentação de lances 
verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 

10.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão 
da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 

10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.  

10.9. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO - ITEM. 

10.10. Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.11. Sendo aceitável a proposta de MENOR PREÇO - ITEM, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências 
habilitatórias, conforme estabelecido neste Edital. 

10.11.1. Caso a oferta não seja aceita ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar diretamente 
com o novo proponente, até a apuração da proposta que atenda ao Edital. 

10.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.13.  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes presentes. 

10.14. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se 
opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresentarem cotação de valor zero. 

10.15. Vícios de mera formalidade ou sanáveis no momento do certame pelo credenciado da licitante não 
implicarão a sua inabilitação ou desclassificação. 

11 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO 
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11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá a Pregoeira 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

11.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

11.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Caso não haja recurso, ou após julgado este, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora, encaminhando o processo para homologação por parte da Prefeita Municipal. 

11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

11.7. O Município poderá adiar ou revogar o presente pregão por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta. Deverá anular 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, 
mediante entrega da nota fiscal juntamente com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
12.2. Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta será devolvida à 
proponente para as devidas correções. 
 
12.3. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
contratada.  
 
12.3.1. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
12.4. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de 
Agudos do Sul, CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-000 - 
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Agudos do Sul – PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, 
indicando-se ainda os serviços realizados. 
 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados, objeto desta licitação, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
02.01.04 Administração  
02.01.04.122 Administração Geral  
02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE 3 
02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades da Administração Geral 

23-3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
24-3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
25-3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 

 
14 - REAJUSTE: 
 
14.1. O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 
9.069/95, exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando 
poderá ser promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, 
tomando-se por base o índice do INPC. 

 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. A licitante vencedora ficará obrigada a prestar os serviços para o qual apresentou proposta, não 
podendo em hipótese alguma durante o prazo de vigência da proposta recusar-se a realizar os serviços. 
 
15.3. São deveres da licitante vencedora que prestará os serviços, além dos acima mencionados:  
 
15.3.1. Manter toda a documentação em dia e anexar junto a cada nota fiscal para pagamento, tais 
como: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
3. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
15.4. Os serviços serão executados sob a orientação da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças. 
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
16.1. São obrigações do Contratante: 
 
16.1.1. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto do contrato;  
 
16.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada na forma estabelecida neste instrumento;  
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16.1.3. Notificar, por escrito, à Contratada toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços;  
 
16.1.4. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que esta possa desempenhar com 
efetividade o serviço contratado; 
 
16.1.5. Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação. 
 
17 - DO CONTRATO 
 
17.1. A licitante vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato”, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81, da Lei nº 8.666/93; 
 
17.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme estabelecido no 
subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93; 
 
17.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação 
estabelecida pela Comissão para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93; 
 
18 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
18.1. O acompanhamento da execução da ata ficará a cargo da Sra. LORENA EMANUELI TEIXEIRA 
DA LUZ, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.2. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
- fiscalizar e atestar a prestação dos serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotas as 
providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com a prestação dos serviços. 
- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
18.3. A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 
vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
19 – DO PRAZO 

19.1. O prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, contar da 
data da assinatura, podendo ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

20 - DAS SANÇÕES 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 14 de 37 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 

20.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em executar o objeto contratado, após o prazo 
estabelecido na Ordem de Serviço, sujeitará a licitante vencedora à multa compensatória de 20% (vinte 
por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 

20.2. Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 

20.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública por prazo de até 05 (cinco) anos.  

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção aplicada. 

20.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

20.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 

20.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de 
Agudos do Sul em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

20.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

21 – CONDIÇÕES GERAIS 

21.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

21.2. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 
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21.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, a Pregoeira e a equipe de 
apoio. 

21.4.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento. 

21.5. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de 
lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após 
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados. 

21.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º. Inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 

21.7. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.                           

21.8. Fazem parte integrante deste Edital: 

- Anexo I: Termo de Referência; 
- Anexo II: Minuta do contrato; 
- Anexo III: Modelo de Proposta; 
- Anexo IV: Modelo de Declarações; 
- Anexo V: Modelo de Credenciamento; 
- Anexo VI: Modelo de Declaração de Requisitos; 
- Anexo VII: Modelo de Declaração de ME ou EPP 

21.9. Para dirimir eventuais duvidas que venham a surgir da presente Licitação fica eleito o Foro Regional 
Metropolitano de Fazenda Rio Grande, Paraná. 

21.10. O Presente procedimento reger-se-á pelo disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02, 
bem como as normas de Direito Público, sendo os casos omissos resolvidos pela Pregoeira em 
observância das normas supra. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1) – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA 
LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE COMUNICAÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, ENGLOBANDO OS 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, 
PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL/PR, 
conforme especificações abaixo: 

2) – DA DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS 

Descrição 
Quantidade de usuários por Secretaria Total 

Usuários 
Qtde 
meses SMAF SMAM SMS SMECE SMAPS SMOS 

Licenciamento mensal de 
uso de software com os 
seguintes módulos: 
Memorando, Circular, 
Atendimento e Protocolo. 

27 6 14 14 8 5 73 12 
meses 

3) – DO VALOR MÁXIMO  

 
 

   VALOR MÁXIMO 

ITEM UND. 
QTDE 
TOTAL ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNITÁRIO TOTAL 

01 USUÁRIO 876 
(*) 

Licenciamento mensal de uso de software com os 
seguintes módulos: Memorando, Circular, 
Atendimento e Protocolo. 

R$ 19,60 R$ 17.169,60 

(*) A quantidade corresponde ao licenciamento de 73 (setenta e três) usuários por mês, pelo período de 
12 (doze) meses. 

4) – A proposta deverá apresentar o valor unitário e valor total do ITEM, bem como o PRAZO DE 
VALIDADE DA PROPOSTA (não inferior a 60 dias); 

5) - DO SISTEMA 

2.1 DOS MÓDULOS 
 
� Memorando:  Módulo onde será criado todas as documentações oficiais, provendo a tramitação 

eletrônica entre todos os órgãos municipais;  
� Circular:  Módulo para o envio de Memorandos e Ofícios Circulares à todos os órgãos da 

administração pública; 
� Atendimento:  Módulo dispensado ao setor de ouvidoria, para recebimento das solicitações dos 

cidadãos; 
� Protocolo:  Módulo para protocolar todos as documentações físicas e/ou eletrônicas que forem 

recebidas por público externo ou interno da Prefeitura, sendo 100% digital e respeitar a indexação 
por NUP (Número Único de Processo). 
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2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
� A plataforma do sistema deverá ser 100% WEB para uso em computador, tablet e smartphone;  
� Certificado de segurança SSL com Validação Estendidas, garantindo assim a troca de dados 

criptografados entre o servidor e todos os usuários;  
� Data center localizado no território nacional;  
� Garantia de SLA (Acordo de nível de serviço) de 8 horas para atendimento e 98%.  
� Cópia de segurança automatizadas (backups) sem necessidade de ação por parte da Prefeitura e de 

responsabilidade da contratada;  
� Sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, garantida por autenticação nos 

padrões SPF e DKIM e envio dos e-mails por meio de IP dedicado; 
� Plataforma única com todos os módulos interagindo com um único login;  
� E-mails de saída enviados com encriptação TLS e possibilidade de descadastrado para quem recebe; 
� Possuir método de bloqueio spam/robôs com utilização de recursos de autenticação, por meio de 

digitação de códigos e/ou identificação de padrões em fotografias/imagens;  
� Possuir possibilidade de visualização de informações georreferenciadas em modo mapa; 
 
 

2.3 VISÃO GERAL 
 
� Sistema em cloud, sendo toda a solução com funcionamento em ambiente nuvem. 
� Cadastro único de usuários, acesso a todos os módulos no mesmo local, plataforma integrada.  
� O acesso deverá ser em único local, a plataforma se ajusta de acordo com o dispositivo utilizado, 

garantindo boa leitura e usabilidade.  
� Acesso seguro por meio de senha pessoal e intransferível. Alguém só será cadastrado com a 

autorização de um responsável.  
� Possibilidade de login com acesso externo a Prefeitura, por e-mail e senha, certificado digital ou via 

integração com rede social; 
� Registro e rastreamento de documentos por meio de QR Code e mediante identificação do usuário. 

Somente sendo possível rastrear documentos em que o usuário tenha acesso. 
 

 
2.4 DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA  

 
2.4.1 MÓDULO MEMORANDO 
 

� Organizado hierarquicamente por setores e sub-setores, de acordo com a lei Orgânica ou 
Organização Setorial.  

� Memorando privado, onde apenas o remetente e o destinatário terão acesso ao Memorando e seus 
despachos e anexos.  

� Permitir a movimentação dos memorandos através de despachos.  
� Possibilitar o anexo de arquivos ao enviar um Memorando ou em seus despachos   
� Todos os acessos aos Memorandos e seus despachos serão registrados e devem ficar disponíveis a 

listagem de quem acessou, de qual setor e quando.   
 

2.4.2 MÓDULO CIRCULAR 
 
� Permitir a emissão de documento destinado a mais de um setor com caráter informativo. 
� Layout de impressão dos documentos de acordo com layout padronizado e cores do Município.  
� Registrar a quantidade de vezes que o anexo foi baixado (número de downloads).  
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� Funcionalidade de marcar como resolvido, movendo o documento da caixa de entrada para a caixa 
de resolvidos do setor.    

� Possibilidade de encaminhamento da circular para um setor até então não presente no documento. 
� Possuir Caixa de Entrada: Memorandos em aberto pelo setor; Caixa de Saída: Memorandos enviados 

pelo setor solicitando ou informando algo; Caixa de Favoritos: Memorandos marcados como favorito 
para acompanhamento rápido e Caixa de Resolvido: Documento que já estiveram na caixa de 
entrada e agora estão arquivados, pois já foram resolvidos pelo Setor. 

 
2.4.3 MÓDULO ATENDIMENTO 

 
� Abertura de atendimento por: Acesso externo via site do Município ou cadastro de atendimento por 

operador do sistema. 
� Modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo e por mapa geográfico. 
� Possibilidade do registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu recebimento e 

tramitações, até seu encerramento. 
� Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por assunto e finalidade; 
� Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no momento da inclusão da 

solicitação com login e senha pela web ou de forma anônima. 
� Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou 

alteração) relacionada a um determinado Ouvidoria, inclusive nas suas tramitações. 
� Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos, planilhas, etc. 
� Possibilidade do setor de destino do atendimento acessar diretamente o histórico ou documento 

específico, ter a total liberdade de encaminhar ou responder, a alguém internamente ou diretamente 
ao requerente. 

� Permitir que os setores/áreas da empresa possam resolver sua participação na demanda 
unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo 
integralmente o requerente. 

� Configuração dos assuntos. 
� Registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento dos atendimentos. 
� Avaliação de atendimento por parte do requerente. Podendo reabrir, caso tenha interesse. 
� Permitir que todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, tenham acesso ao 

documento, com exceção do envio privado. 
� Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos. Menos em circulares onde os despachos 

possuem a opção de serem endereçados exclusivamente ao remetente. 
� Todos os acessos a demanda e despachos são registrados e tem-se a listagem de quem acessou, de 

qual setor e quando. 
� Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo de atendimento e no 

assunto do mesmo. Criação de regras de acesso. 
� Possibilidade de ativação ou não dos modos de identificação do atendimento: Normal, Sigiloso (onde 

somente o setor inicial pode ver os dados do requerente) e Anônimo, onde não é necessário realizar 
cadastro para abertura de solicitação. 

 
2.4.4 MÓDULO PROTOCOLO 

 
� Possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu recebimento e 

tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis.  
� Permitir o acesso aos dados do processo através de código e/ou documento (CPF /CNPJ).  
� Cadastro de roteiro de cada Solicitação de protocolo por assunto;  
� Emitir comprovante de protocolo para o interessado no momento da inclusão do assunto com login e 

senha pela web.  
� Registrar o usuário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou alteração) 

relacionada a um determinado assunto/problema, inclusive nas suas tramitações.  
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� Registrar pareceres sobre o assunto de protocolo com histórico de cada trâmite sem limite de 
tamanho de parecer.  

� Controlar toda tramitação dos assuntos de protocolo dentro da instituição, entre usuários e 
departamentos que possuam acesso aos programas.  

� Inclusão de imagens em documentos anexando a um protocolo.  
� Envio e recebimento on-line de protocolos com controle de senha / usuário.  
� Consultar diversos protocolos, por requerente, setor / departamento / secretaria, assunto, data de 

movimentação, data de abertura e data de arquivamento.  
� Módulo WEB de tramitação de assuntos de protocolo para que setores que não têm acesso a rede do 

órgão possa fazer suas movimentações.  
� Controle do histórico dos assuntos dos protocolos gerados.  
� Relatórios de controle de todos os assuntos pesquisados pelo protocolo com a população.  
� O Sistema deverá ser organizado por setores e sub-setores.  
� Pode-se especificar um usuário do setor de destino para receber a demanda.  
� Todos do setor de destino devem ter acesso ao documento.  
� Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos.  
� Todos os acessos a demanda e despachos serão registrados e devem ter a listagem de quem 

acessou, de qual setor e quando. 
 
 

2.5 MODO DE FUNCIONAMENTO 
 
Funcionalidades comuns da plataforma, podendo estar presentes nos módulos acima descritos e no uso 
geral do sistema. 
 

2.5.1 Organograma e Ramais 
 
� Organograma dinâmico criado automaticamente a partir dos setores e usuários presentes no sistema. 

Não há limite de setores filhos, ou seja, pode-se cadastrar setores na raiz e setores filhos tanto 
quanto o necessário; 

� Informações sobre os usuários dentro de cada setor. Nome, Cargo, Data de cadastro no sistema e 
última vez online. 

� Lista de Ramais dinâmicos de acordo com os dados dos usuários. 
� Possibilidade de incorporação do organograma no site oficial da Organização. 
� Identificação visual dos setores e usuários on-line. 
 

2.5.2 Calendário / Controle de prazos 
 

� Possibilidade de criação de prazos pessoais ou prazos coletivos (prazos de resolução de demandas 
pelo setor); 

� Visualização em modo calendário de todos os prazos associados ao usuário atual ou ao setor que 
trabalha. 

� Identificação visual, por meio de cores, acerca do vencimento do prazo: com folga, vencendo ou 
vencido 

 
2.5.3 Situação dos documentos e identificação visual 

 
� Ter sinalização visual e estado dos documentos:  

 
� Status em Verde (prazo confortável), em Amarelo (prazo se aproximando), em vermelho 

(prazo vencido – ação necessária);  
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� Sinalização visual de não lido pelo setor (É um documento ainda não acessado por ninguém 
do setor);  

� Sinalização visual de não lido “por mim” (É quando alguém do setor já acessou o documento, 
mas o usuário atual ainda não o leu);  

� Sinalização visual de lido (Significa que o usuário atual já leu o memorando);  
� Sinalização Privado: somente o remetente e o destinatário têm acesso ao documento; 

 
2.5.4 Relatórios 

 
� Os relatórios deverão gerar automaticamente indicadores, contendo:  

� Eficiência: porcentagem de resolução de memorandos do setor;  
� Qualidade: nota média dada para as resoluções e despachos do setor;  
� Engajamento: porcentagem de leitura dos memorandos recebidos do setor.  

� Os administradores deverão possuir acesso a uma página específica com um gráfico evolutivo dos 
itens;  

� Capacidade de comparar o gráfico geral da Entidade (média de todos os setores) com um setor em 
específico;     

� Os administradores deverão possuir acesso a uma página com os Dados atuais em formato de tabela 
dos Indicadores de Eficiência, Qualidade e Engajamento, organizados hierarquicamente de acordo 
com o Organograma da Entidade;  

� Emitir relatório de uso, por setor. Uma listagem de todos os usuários na ferramenta e sinalizados 
visualmente por última data de acesso;  

� Gerar listagem de uso do sistema para Gestores, onde seja possível identificar em grupos as pessoas 
que mais acessam a ferramenta.  

� Gerar relatório de setor a setor, mostrando quais usuários estão utilizando a plataforma.  
� Identificação por cores de usuários que acessaram nos últimos 2 dias, última semana e mais de 30 

dias.  
� Gráfico mostrando a quantidade de documentos abertos diariamente nos últimos 30 dias.  
� Geração de gráficos quantitativos dos documentos presentes. 
� Gráfico demonstrativo de setores que mais participam de documentos de certo tipo.  
� Gráfico demonstrativo por situação dos documentos abertos, parcialmente resolvido e resolvido.  
� Gerar relatórios de documentos abertos por assunto. 
 

2.5.5 Auditoria e acompanhamento 
 
� Acompanhamento em tempo real das estatísticas e visão geral de uso da ferramenta.  
� Visualização em tempo de todas as ações principais feitas na ferramenta em uma timeline de 

acontecimentos.  
� Auditoria de uso, todas as ações dos usuários são registrados e estarem de fácil acesso ao 

Administrador.  
� Visão geral da Entidade: em quais setores as demandas não estão sendo resolvidas. 
 

2.5.6 Personalização 
 

� Cor do tema.  
� Fotos para tela de entrada.  
� Brasão/logo.  
� Fonte dos documentos impressos.  

 
 

2.6 DO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO 
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� O suporte técnico deverá ser sem custos e ilimitado, via sistema de atendimento e respostas 
acessados dentro da própria ferramenta e avisos por e-mail.   

� O suporte técnico deverá funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 
� O pedido de suporte deverá ser feito via sistema de Chamados, na própria ferramenta. 
� A atualização do sistema não poderá afetar ou interromper serviço, sendo que as manutenções 

programados nos servidores, deverão ser alertadas com no mínimo uma semana de antecedência. 
 
 

2.7 DA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 
 
� A implantação será feita nos servidores da Prefeitura, assumindo assim toda a logística de cópias de 

segurança, manutenção técnica e física dos servidores.  
� O acesso à plataforma será feito por meio de navegador de internet / link no website oficial.   
� O treinamento dos usuários se dará no local que a contratante determinar e respeitando cronograma. 

6) - DOS PRAZOS 

A empresa contratada deverá implantar os serviços no prazo de 30 (trinta) após a assinatura do 
Contrato. 
 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por ambas as partes, em comum acordo, nos casos previstos pela Lei 8.666/93. 
 
7) - DA FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização do cumprimento do Contrato caberá à Secretária de Administração e Finanças, Sra Lorena 
Emanueli Teixeira da Luz, que exercerá rigoroso controle em relação aos serviços executados, a fim de 
possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. 
 
8) - DO PAGAMENTO: 
 
O pagamento da licença de uso será efetuado todo dia dez do mês subsequente ao licenciamento do 
aplicativo, mediante apresentação da nota fiscal e boleto bancário. 
 
9) - DA JUSTIFICATIVA: 
 
O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Agudos do Sul, na área de tecnologia da informação, para todas os órgãos da administração 
pública, no tocante à prover recursos de comunicação eletrônica, gestão documental, melhorias no 
atendimento aos cidadãos, implantação de protocolo eletrônico, controle e gerenciamento do uso das 
atividades, mensurando todos os índices de eficiências dos usuários da plataforma.  
 
Busca-se com esta contratação, ter melhor produtividade e eficácia nos resultados a serem obtidos, para 
tanto todos os Secretários e seus usuários designados para utilizarem a plataforma, deverão fazer uso 
adequado da plataforma com finalidade de dar celeridade, integridade e transparências aos processos. 
 
10) - OBJETIVO  
 
A execução da implantação desta plataforma, visa além de produtividade e eficácias nos resultados a 
serem obtidos, ter sempre a meta de atingir os objetivos abaixo:  
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� Diminuir o tempo de resposta e resolução de solicitações internas e externas;  
� Utilização de padrão de modelos de documentos e propiciar a geração sequência de Número Único 

de Processo (NUP), indexando todos os documentos por Secretaria conforme Organograma; 
� Reduzir a quantidade de impressões e circulação de papel; 
� Reduzir as despesas com combustível, utilização de veículos, tempo e pessoas; 
� Disseminar o conceito e/ou cultura de menos papel; 
� Retorno das informações de ações de movimentações, envios, recebimentos e abertura de 

documentos;  
� Dar recursos de gerenciar todas as atividades diárias, dos controles de prazos de resolução;  
� Manter acessível a todos os setores envolvidos os arquivos anexos aos documentos, coibindo assim o 

uso de pen-drives e e-mails que não sejam oficiais;  
� Reduzir a informalidade das ações, com o uso de uma ferramenta rápida e prática para registro das 

atividades oficiais, internas e externas à organização; 
� Agrupar as respostas dos documentos em um único local, facilitando o entendimento e a tomada de 

decisão baseada na cronologia dos fatos;  
� Garantir a confidencialidade de todos os documentos, adotando boas práticas que visam aumentar o 

nível de segurança somente para usuários autenticados e devidamente autorizados ao acesso; 
� Criação de um sistema de notificação com vários canais, para que se possa dar toda transparência no 

atendimento e receber retorno se os envolvidos já receberam ou viram certas informações; 
� Gerar Indicadores para análise de Eficiência, aderência ao uso do sistema e qualidade do tratamento 

dos processos. 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
AGUDOS DO SUL e a empresa 
_____________________________. 

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº. 76.105.667/0001-10, situado na Av. Brasil, nº. 277, Centro, Agudos do Sul – PR, por meio 
de sua Prefeita Sra. LUCIANE MAIRA TEIXEIRA, portadora do CPF nº. ________, adiante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ___________ com sede na Rua __________________, nº. 
___, Bairro _______, nesta Capital, neste ato representada por _________________, inscrito no CPF/MF 
sob nº. ______________, doravante denominada CONTRATADA, vencedora do certame licitatório nº. 
30/2019 na Modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, resolvem firmar o presente contrato, 
obedecidas as condições estabelecidas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas 
através da Lei nº. 8.883/94 e 9.648/98, e mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (ART. 55, I, LEI 
8.666/93). 

1.1 – Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
COMUNICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, 
ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE 
TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA QUE GARANTAM A FUNCIONALIDADE DO 
SISTEMA, PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO 
SUL/PR 
 
1.2 – Os serviços serão prestados pela CONTRATADA mediante as necessidades apresentadas pela 
CONTRATANTE, conforme as especificações a seguir. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE EXECUÇÃO (ART. 55, II, LEI 8.666/93). 
 
2.1. Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA da seguinte forma: 
 
2.2. DO SISTEMA 

 
 

2.2.1. DOS MÓDULOS 
 
� Memorando:  Módulo onde será criado todas as documentações oficiais, provendo a tramitação 

eletrônica entre todos os órgãos municipais;  
� Circular:  Módulo para o envio de Memorandos e Ofícios Circulares à todos os órgãos da 

administração pública; 
� Atendimento:  Módulo dispensado ao setor de ouvidoria, para recebimento das solicitações dos 

cidadãos; 
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� Protocolo:  Módulo para protocolar todos as documentações físicas e/ou eletrônicas que forem 
recebidas por público externo ou interno da Prefeitura, sendo 100% digital e respeitar a indexação 
por NUP (Número Único de Processo). 

 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
� A plataforma do sistema deverá ser 100% WEB para uso em computador, tablet e smartphone;  
� Certificado de segurança SSL com Validação Estendidas, garantindo assim a troca de dados 

criptografados entre o servidor e todos os usuários;  
� Data center localizado no território nacional;  
� Garantia de SLA (Acordo de nível de serviço) de 8 horas para atendimento e 98%.  
� Cópia de segurança automatizadas (backups) sem necessidade de ação por parte da Prefeitura e de 

responsabilidade da contratada;  
� Sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, garantida por autenticação nos 

padrões SPF e DKIM e envio dos e-mails por meio de IP dedicado; 
� Plataforma única com todos os módulos interagindo com um único login;  
� E-mails de saída enviados com encriptação TLS e possibilidade de descadastrado para quem recebe; 
� Possuir método de bloqueio spam/robôs com utilização de recursos de autenticação, por meio de 

digitação de códigos e/ou identificação de padrões em fotografias/imagens;  
� Possuir possibilidade de visualização de informações georreferenciadas em modo mapa; 
 
2.2.3. VISÃO GERAL 
 
� Sistema em cloud, sendo toda a solução com funcionamento em ambiente nuvem. 
� Cadastro único de usuários, acesso a todos os módulos no mesmo local, plataforma integrada.  
� O acesso deverá ser em único local, a plataforma se ajusta de acordo com o dispositivo utilizado, 

garantindo boa leitura e usabilidade.  
� Acesso seguro por meio de senha pessoal e intransferível. Alguém só será cadastrado com a 

autorização de um responsável.  
� Possibilidade de login com acesso externo a Prefeitura, por e-mail e senha, certificado digital ou via 

integração com rede social; 
� Registro e rastreamento de documentos por meio de QR Code e mediante identificação do usuário. 

Somente sendo possível rastrear documentos em que o usuário tenha acesso. 
 

2.2.4. DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA  
 

2.2.4.1. MÓDULO MEMORANDO 
 

� Organizado hierarquicamente por setores e sub-setores, de acordo com a lei Orgânica ou 
Organização Setorial.  

� Memorando privado, onde apenas o remetente e o destinatário terão acesso ao Memorando e seus 
despachos e anexos.  

� Permitir a movimentação dos memorandos através de despachos.  
� Possibilitar o anexo de arquivos ao enviar um Memorando ou em seus despachos   
� Todos os acessos aos Memorandos e seus despachos serão registrados e devem ficar disponíveis a 

listagem de quem acessou, de qual setor e quando.   
 
2.2.4.2. MÓDULO CIRCULAR 
 
� Permitir a emissão de documento destinado a mais de um setor com caráter informativo. 
� Layout de impressão dos documentos de acordo com layout padronizado e cores do Município.  
� Registrar a quantidade de vezes que o anexo foi baixado (número de downloads).  
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� Funcionalidade de marcar como resolvido, movendo o documento da caixa de entrada para a caixa 
de resolvidos do setor.    

� Possibilidade de encaminhamento da circular para um setor até então não presente no documento. 
� Possuir Caixa de Entrada: Memorandos em aberto pelo setor; Caixa de Saída: Memorandos enviados 

pelo setor solicitando ou informando algo; Caixa de Favoritos: Memorandos marcados como favorito 
para acompanhamento rápido e Caixa de Resolvido: Documento que já estiveram na caixa de 
entrada e agora estão arquivados, pois já foram resolvidos pelo Setor. 

 
2.2.4.3. MÓDULO ATENDIMENTO 

 
� Abertura de atendimento por: Acesso externo via site do Município ou cadastro de atendimento por 

operador do sistema. 
� Modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo e por mapa geográfico. 
� Possibilidade do registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu recebimento e 

tramitações, até seu encerramento. 
� Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por assunto e finalidade; 
� Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no momento da inclusão da 

solicitação com login e senha pela web ou de forma anônima. 
� Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou 

alteração) relacionada a um determinado Ouvidoria, inclusive nas suas tramitações. 
� Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos, planilhas, etc. 
� Possibilidade do setor de destino do atendimento acessar diretamente o histórico ou documento 

específico, ter a total liberdade de encaminhar ou responder, a alguém internamente ou diretamente 
ao requerente. 

� Permitir que os setores/áreas da empresa possam resolver sua participação na demanda 
unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo 
integralmente o requerente. 

� Configuração dos assuntos. 
� Registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento dos atendimentos. 
� Avaliação de atendimento por parte do requerente. Podendo reabrir, caso tenha interesse. 
� Permitir que todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, tenham acesso ao 

documento, com exceção do envio privado. 
� Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos. Menos em circulares onde os despachos 

possuem a opção de serem endereçados exclusivamente ao remetente. 
� Todos os acessos a demanda e despachos são registrados e tem-se a listagem de quem acessou, de 

qual setor e quando. 
� Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo de atendimento e no 

assunto do mesmo. Criação de regras de acesso. 
� Possibilidade de ativação ou não dos modos de identificação do atendimento: Normal, Sigiloso (onde 

somente o setor inicial pode ver os dados do requerente) e Anônimo, onde não é necessário realizar 
cadastro para abertura de solicitação. 

 
2.2.4.4. MÓDULO PROTOCOLO 
 
� Possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu recebimento e 

tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis.  
� Permitir o acesso aos dados do processo através de código e/ou documento (CPF /CNPJ).  
� Cadastro de roteiro de cada Solicitação de protocolo por assunto;  
� Emitir comprovante de protocolo para o interessado no momento da inclusão do assunto com login e 

senha pela web.  
� Registrar o usuário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou alteração) 

relacionada a um determinado assunto/problema, inclusive nas suas tramitações.  
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� Registrar pareceres sobre o assunto de protocolo com histórico de cada trâmite sem limite de 
tamanho de parecer.  

� Controlar toda tramitação dos assuntos de protocolo dentro da instituição, entre usuários e 
departamentos que possuam acesso aos programas.  

� Inclusão de imagens em documentos anexando a um protocolo.  
� Envio e recebimento on-line de protocolos com controle de senha / usuário.  
� Consultar diversos protocolos, por requerente, setor / departamento / secretaria, assunto, data de 

movimentação, data de abertura e data de arquivamento.  
� Módulo WEB de tramitação de assuntos de protocolo para que setores que não têm acesso a rede do 

órgão possa fazer suas movimentações.  
� Controle do histórico dos assuntos dos protocolos gerados.  
� Relatórios de controle de todos os assuntos pesquisados pelo protocolo com a população.  
� O Sistema deverá ser organizado por setores e sub-setores.  
� Pode-se especificar um usuário do setor de destino para receber a demanda.  
� Todos do setor de destino devem ter acesso ao documento.  
� Todos os setores envolvidos podem ver todos os despachos.  
� Todos os acessos a demanda e despachos serão registrados e devem ter a listagem de quem 

acessou, de qual setor e quando. 
 
2.2.5. MODO DE FUNCIONAMENTO 
 
Funcionalidades comuns da plataforma, podendo estar presentes nos módulos acima descritos e no uso 
geral do sistema. 
 
2.2.5.1. Organograma e Ramais 
 
� Organograma dinâmico criado automaticamente a partir dos setores e usuários presentes no sistema. 

Não há limite de setores filhos, ou seja, pode-se cadastrar setores na raiz e setores filhos tanto 
quanto o necessário; 

� Informações sobre os usuários dentro de cada setor. Nome, Cargo, Data de cadastro no sistema e 
última vez online. 

� Lista de Ramais dinâmicos de acordo com os dados dos usuários. 
� Possibilidade de incorporação do organograma no site oficial da Organização. 
� Identificação visual dos setores e usuários on-line. 
 
2.2.5.2. Calendário / Controle de prazos 

 
� Possibilidade de criação de prazos pessoais ou prazos coletivos (prazos de resolução de demandas 

pelo setor); 
� Visualização em modo calendário de todos os prazos associados ao usuário atual ou ao setor que 

trabalha. 
� Identificação visual, por meio de cores, acerca do vencimento do prazo: com folga, vencendo ou 

vencido 
 
2.2.5.3. Situação dos documentos e identificação visual 
 
� Ter sinalização visual e estado dos documentos:  

 
� Status em Verde (prazo confortável), em Amarelo (prazo se aproximando), em vermelho 

(prazo vencido – ação necessária);  
� Sinalização visual de não lido pelo setor (É um documento ainda não acessado por ninguém 

do setor);  
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� Sinalização visual de não lido “por mim” (É quando alguém do setor já acessou o documento, 
mas o usuário atual ainda não o leu);  

� Sinalização visual de lido (Significa que o usuário atual já leu o memorando);  
� Sinalização Privado: somente o remetente e o destinatário têm acesso ao documento; 

 
2.2.5.4. Relatórios 
 
� Os relatórios deverão gerar automaticamente indicadores, contendo:  

� Eficiência: porcentagem de resolução de memorandos do setor;  
� Qualidade: nota média dada para as resoluções e despachos do setor;  
� Engajamento: porcentagem de leitura dos memorandos recebidos do setor.  

� Os administradores deverão possuir acesso a uma página específica com um gráfico evolutivo dos 
itens;  

� Capacidade de comparar o gráfico geral da Entidade (média de todos os setores) com um setor em 
específico;     

� Os administradores deverão possuir acesso a uma página com os Dados atuais em formato de tabela 
dos Indicadores de Eficiência, Qualidade e Engajamento, organizados hierarquicamente de acordo 
com o Organograma da Entidade;  

� Emitir relatório de uso, por setor. Uma listagem de todos os usuários na ferramenta e sinalizados 
visualmente por última data de acesso;  

� Gerar listagem de uso do sistema para Gestores, onde seja possível identificar em grupos as pessoas 
que mais acessam a ferramenta.  

� Gerar relatório de setor a setor, mostrando quais usuários estão utilizando a plataforma.  
� Identificação por cores de usuários que acessaram nos últimos 2 dias, última semana e mais de 30 

dias.  
� Gráfico mostrando a quantidade de documentos abertos diariamente nos últimos 30 dias.  
� Geração de gráficos quantitativos dos documentos presentes. 
� Gráfico demonstrativo de setores que mais participam de documentos de certo tipo.  
� Gráfico demonstrativo por situação dos documentos abertos, parcialmente resolvido e resolvido.  
� Gerar relatórios de documentos abertos por assunto. 
 
2.2.5.5. Auditoria e acompanhamento 
 
� Acompanhamento em tempo real das estatísticas e visão geral de uso da ferramenta.  
� Visualização em tempo de todas as ações principais feitas na ferramenta em uma timeline de 

acontecimentos.  
� Auditoria de uso, todas as ações dos usuários são registrados e estarem de fácil acesso ao 

Administrador.  
� Visão geral da Entidade: em quais setores as demandas não estão sendo resolvidas. 
 
2.2.5.6. Personalização 

 
� Cor do tema.  
� Fotos para tela de entrada.  
� Brasão/logo.  
� Fonte dos documentos impressos.  
 
2.2.6. DO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO 
 
� O suporte técnico deverá ser sem custos e ilimitado, via sistema de atendimento e respostas 

acessados dentro da própria ferramenta e avisos por e-mail.   
� O suporte técnico deverá funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 
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� O pedido de suporte deverá ser feito via sistema de Chamados, na própria ferramenta. 
� A atualização do sistema não poderá afetar ou interromper serviço, sendo que as manutenções 

programados nos servidores, deverão ser alertadas com no mínimo uma semana de antecedência. 
 

2.2.7. DA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 
 
� A implantação será feita nos servidores da empresa, assumindo assim toda a logística de cópias de 

segurança, manutenção técnica e física dos servidores.  
� O acesso à plataforma será feito por meio de navegador de internet / link no website oficial.   
� O treinamento dos usuários se dará no local que a contratante determinar e respeitando cronograma. 

 
2.2.8. DOS PRAZOS 
 
A empresa contratada deverá implantar os serviços no prazo de 30 (trinta) após a assinatura do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (ART. 55, III, LEI 
8.666/93). 
 

  
   VALOR MÁXIMO 

ITEM UND. 
QTDE 
TOTAL ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNITÁRIO TOTAL 

01 USUÁRIO 876 
(*) 

Licenciamento mensal de uso de software com os 
seguintes módulos: Memorando, Circular, 
Atendimento e Protocolo. 

R$  R$  

3.1. O valor ITEM do presente contrato corresponde a R$ ____________, (por extenso). 

3.2. O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços, 
mediante entrega da nota fiscal juntamente com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta será devolvida à 
CONTRATADA para as devidas correções. 

3.3. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
contratada.  

3.4. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 

3.5. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AGUDOS DO SUL, CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-
000 - Agudos do Sul – PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, 
indicando-se ainda os serviços realizados. 
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3.6. Nos preços cotados para o objeto deste Contrato, deverão estar incluídos todos os tributos, 
impostos, taxas, garantia e demais encargos que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto, não 
podendo a CONTRATADA cobrar nenhum valor adicional a título de custeio das referidas despesas. 

3.7. Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo. 
 
3.8. O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 9.069/95, 
exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando poderá ser 
promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, tomando-se por 
base o índice do INPC. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA (ART. 55, IV, LEI 8.666/93) 

4.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo 
ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

CLÁUSULA QUINTA: DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (ART. 55, V, LEI 8.666/93). 
 
5.1. A referida despesa correrá por conta geral do exercício de 2018 nas seguintes dotações: 
 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
02.01.04 Administração  
02.01.04.122 Administração Geral  
02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE 3 
02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades da Administração Geral 

23-3.3.90.39.00.00.00.00.100000.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
24-3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
25-3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA (ART. 55, VI, LEI 8.666/93).  
 
6.1. O CONTRATANTE, a critério da administração, não exigirá a garantia da execução contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (ART. 55, VII, LEI 8.666/93). 
 
7.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e na forma ajustada na cláusula terceira,  desde que 
cumpridas todas as exigências constantes deste instrumento, nas condições estabelecidas, pela 
CONTRATADA; 
b) fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste Contrato, 
podendo suspendê-la, quando a mesma não estiver dentro das especificações; 
c) notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de quaisquer irregularidades encontradas, 
prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas detectados durante a 
execução contratual;  
d) impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste Contrato; 
e) fornecer à CONTRATADA as condições necessárias para que possa desempenhar os serviços 
estabelecidos dentro das normas deste Contrato;  
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g) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA para a execução dos serviços; 
h) permitir o acesso às suas dependências, para a entrega de documentos necessários;  
i) cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato;  
j) zelar pela boa qualidade do serviço;  
k) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
7.2. São obrigações da CONTRATADA: 

7.3. A Contratada ficará obrigada a prestar os serviços para o qual apresentou proposta, não podendo 
em hipótese alguma durante o prazo de vigência da proposta recusar-se a realizar os serviços. 

7.4. Executar diretamente o objeto contratado sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES (ART. 55, VII, LEI 8.666/93). 
 
8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 
 
8.1.1. A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar os serviços contratados, após o prazo 
estabelecido na Autorização de Fornecimento, sujeitará a CONTRATADA à multa compensatória de 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 
 
8.1.2. Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 
 
8.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública por prazo de até 02 (dois) anos.  
 
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
8.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
 
8.3. No caso de aplicação de multa, esta deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 
 
8.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Agudos 
do Sul em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
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8.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e 
ampla defesa, mediante abertura de regular Processo Administrativo Apuratório. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (ART. 55, VIII E IX, LEI 8.666/93). 
 
9.1. O CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando 
ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666 de 21.06.93.  
 
9.2. A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do 
art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (ART. 55, XI, LEI 8.666/93).  
 
10.1. O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão Presencial 30/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55, XII, LEI 8.666/93).  
 
11.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/1993, aplicando-
se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei 
Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Agudos do Sul/PR.  
 
11.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (ART. 
55, XIII, Lei 8.666/93).  
 
12.1. Fica a CONTRATADA obrigada a se manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como a manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na celebração do Edital de Pregão Presencial 30/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
13.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida 
se tornadas conhecidas expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, passando a 
fazer parte dele.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO: 
 
14.1. A fiscalização quanto a execução e cumprimento do presente Contrato caberá ao servidor 
LORENA EMANUELI TEIXEIRA DA LUZ, a qual exercerá rigoroso controle em relação aos serviços 
executados, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas no caso de descumprimento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
 
15.1 - As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Fazenda Rio Grande, para 
dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 
     
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias 
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.2. E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de 
igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

Agudos do Sul, DD de MM de 2019. 
  
  

 
 

_____________________________________ 
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
LORENA EMANUELI TEIXEIRA DA LUZ 

Secretária de Administração 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Empresa Contratada 

 
 

 
 
Testemunhas: 

________________________________ 
1. Nome: 

RG.: 

________________________________ 
2. Nome: 

RG.: 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

À 
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Sra. Pregoeira, 

 

Ref.: Edital de Pregão nº 30/2019 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem 
reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é...................... 

............................ (inserir planilha com itens e valores) 

1. Valor da proposta (por extenso): 
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3. Forma de pagamento: 
4. Dados bancários: 
5. Prazo de prestação de serviços:  
6. Informamos que, se vencedor (es), desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo 

CONTRATO, deverá assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos 
constitutivos desta empresa o(s) Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e endereço 
residencial).  

7. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP.)] 

8. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas neste Edital. 
 

 

Local, ___ de _____________ de 2019. 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

REF. PREGÃO Nº 30/2019 

  

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, 
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2019. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VII – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF 

sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante 

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 

assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber 

e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 

 

   _______________, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 

 

 

Obs: Deverá ser reconhecida firma em Cartório 
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ANEXO VIII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02, conforme item 6.1). 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
Art. 4º, incisos VII e XIII da Lei 10.520, de 2002. 

 

 

 

 
REF. PREGÃO Nº 30/2019 

 

Sra. Pregoeira, 

 

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

empresa .................(indicação da razão social)............. cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

para o PREGÃO Nº 30/2019, cujo objeto é ... 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, _____ de _____________de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 6 de 37 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

 

 

ANEXO IX - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 
 

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 30/2019 

 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(Lei Complementar 123/2006) 

 
 
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital de 
Pregão Presencial nº 30/2019, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
1. (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de  14/12/2006; 
2. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14/12/2006; 
 
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(local e data) 
 
 
......................................................... 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 
 
 
Importante: 
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da 
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste 
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 
 


