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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2022 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIOXIM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.607.629/0001-

67, com sede administrativa na Rua Mato Grosso, n°35, Centro, na cidade de Goioxim, Estado 

do Paraná, por intermédio do Pregoeiro Flávio Balduino Soares, cedido pela Prefeitura 

Municipal de Goioxim conforme Lei 656/2020 e designado pelo Decreto Municipal 002/2022, 

com a devida autorização do Excelentíssimo Presidente, o Sr. Olino Soares dos Santos, 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 

julgamento menor preço, por item, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e com a 

Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 de 21 

de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

Data da abertura da sessão: 06 de outubro de 2022. 

Horário: 09:00 horas 

Local: www.licitanet.com.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E 

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS: SISTEMA DE 

CONTABILIDADE, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL, CONTROLE 

PATRIMONIAL, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, 

SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO/ COMPRAS/ CONTRATO, SISTEMA 

DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO CONTRATO 

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta do Termo de Contrato. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

mailto:cmgoioxim@hotmail.com
http://www.licitanet.com.br/


            
        CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

Estado do Paraná 
Rua: Mato Grosso, n.º 35 – Centro 

CEP: 85162-000 Goioxim – PR 

E-mail: cmgoioxim@hotmail.com – Fone/fax: (42) 3656-1054 
CNPJ:01.607.629/0001-67 

3.1. As sociedades empresárias interessadas em participar do certame deverão 

providenciar, previamente, o credenciamento perante o sistema do LICITANET através do site: 

www.licitanet.com.br 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou a esta Câmara qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 

licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

Pregão Eletrônico. 

3.5. É vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos, e ainda, que estejam 

devidamente cadastradas no site www.licitanet.com.br 

4.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 

deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais 

(intransferíveis), obtidas junto a LICITANET. 

4.1.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário 

limite estabelecidos. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 

no certame; 

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, encaminhadas 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo nos valores ofertados estarem 

inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca dos itens; 

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, com 

apresentação de planilha dos itens com a marca e o valor unitário/total de cada item. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 10,00 (dez reais). 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas)horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o 

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
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8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

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

b) 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).   

c) Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná. 

9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)horas, sob 

pena de inabilitação. 
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9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.7. Habilitação jurídica: 

9.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.7.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 

DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de 

mailto:cmgoioxim@hotmail.com
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


            
        CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

Estado do Paraná 
Rua: Mato Grosso, n.º 35 – Centro 

CEP: 85162-000 Goioxim – PR 

E-mail: cmgoioxim@hotmail.com – Fone/fax: (42) 3656-1054 
CNPJ:01.607.629/0001-67 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do 

Decreto n. 7.775, de 2012. 

9.7.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, 

que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da 

Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.7.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.7.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

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

contratual, quando for o caso; 

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.8.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

9.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

9.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
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efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.9. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da 

apresentação; 

9.10. Qualificação Técnica: 

9.10.1. Comprovação de que o ramo de atividade da proponente é compatível com o 

objeto da licitação 

9.10.2. Caso a comprovação descrita no subitem “9.10.1.” deste item “9.1.”, esteja 

descrita (atendida) em um dos documentos do item “9.8.” deste edital, não será 

necessário anexar nova cópia deste. 

9.10.3. Atestado de aptidão técnica (no mínimo dois atestados) fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado de que a empresa licitante vencedora já tenha 

fornecido objeto da mesma natureza ou similar, devendo o(s) documento (s) conter 

endereço e o telefone de contato do(s) atestante(s), ou qualquer outra forma que 

possibilite o Órgão Comprador valer-se para manter contato. No caso de atestados 

emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos 

por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial. 

9.10.3.1 Entende-se por serviços similares a comprovação de que a proponente 

fornece sistemas para o atendimento das áreas de Contabilidade Pública, 

Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial, Licitações e Compras, 

Folha de Pagamento, Portal de Transparência e suporte técnico especializado, 

que deverá estar mencionado no atestado e/ou declaração e contrato. 

9.10.4. Atestado de visita técnica. (A visita técnica deverá ocorrer até o dia anterior a 

data designada para entrega dos envelopes, devendo ser preferencialmente agendada 

pelo telefone (42) 3656-1054, junto a Câmara Municipal). A visita tem como finalidade o 

conhecimento acerca dos produtos atualmente utilizados, serviços a serem prestados, 

além de oportunizar aos licitantes esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre este 

processo. Após a visita a Câmara Municipal emitirá o correspondente atestado. 

9.10.4.1. Quanto à exigência da visita técnica na Câmara Municipal e suas 

Unidades Administrativas, a julgar pelo objeto da licitação, é condição essencial 

que a licitante tenha perfeito conhecimento do objeto da licitação, por meio de 

visita às instalações da Instituição, a fim de conhecer os espaços, os 

equipamentos, a estrutura do local e os servidores usuários dos sistemas, visto 
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que se trata de Sistemas de Gestão Pública, o que é essencial o conhecimento do 

Órgão para formação de preços da proposta financeira. 

9.10.4.2. Assim, tal informação é indispensável para uma melhor análise das 

peculiaridades do objeto. Não obstante, este Órgão entende que exigir tal 

documento, estaria resguardando o interesse da Câmara Municipal em obter a 

proposta mais vantajosa, bem como o da licitante que formularia proposta levando 

em conta as reais condições de fornecimento, evitando-se, com isso, a realização 

de pedidos de revisão contratual. Razões que, por si só, afastam qualquer 

alegação sob o intuito de frustrar o caráter competitivo da licitação, ou ainda 

infringir princípios constitucionais. Partindo desta premissa e considerando que 

ficou a cargo da doutrina e jurisprudência sanear possíveis lacunas não abarcadas 

pela Lei, como no entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme o 

Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara (TC 019.143/2009-1) que definiu a 

finalidade da realização da visita técnica nos seguintes termos: 

13.6.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o 
objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de 
preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se 
futuras alegações de desconhecimento das características dos bens 
licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções 
contratuais. Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria 
prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do 
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que 
possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta 
e execução do objeto. 

 
9.10.4.3. A exigência da visita técnica encontra amparo no art. 30, III, da Lei 

8.666/93, que dispõe sobre as regras e possibilidade de a Administração requerer 

documentos relativos à qualificação técnica, os quais comprovarão se a licitante, 

empresa interessada, tomou conhecimento das condições locais, 

responsabilizando-se pelo bom cumprimento do objeto a ser licitado, in verbis: 

a) Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
III-comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação. 
 

9.10.4.4. Desse modo, tal exigência possui utilidade vez que possibilita que as 

licitantes conheçam as possíveis dificuldades existentes no local da prestação do 

serviço, a fim de não elaborar proposta fora da realidade, ou seja, de forma a 

contemplar todas as dificuldades existentes, de modo a não haver dúvidas no 

tocante a execução dos serviços. Ocorre que algumas particularidades não há 
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como descrever no Edital da Licitação. Portanto, consideramos ser essencial que 

a participante tenha conhecimento das condições da prestação dos serviços por 

meio da vistoria técnica, bem como para ter uma precisão quanto à composição 

dos custos da proposta. 

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
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intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

mailto:cmgoioxim@hotmail.com


            
        CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

Estado do Paraná 
Rua: Mato Grosso, n.º 35 – Centro 

CEP: 85162-000 Goioxim – PR 

E-mail: cmgoioxim@hotmail.com – Fone/fax: (42) 3656-1054 
CNPJ:01.607.629/0001-67 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

cadastro feito pelo licitante no portal do LICITANET, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS 

15.1. Os serviços deverão ser prestados com boa qualidade e com garantia mínima de 12 

meses. 

 

16. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato de Prestação de 

Serviços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, a Câmara Municipal poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 

seu recebimento. 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.4. Serão formalizados os Contratos necessários para o cumprimento de todos os itens 

constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
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17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Câmara Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 

para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Câmara Municipal. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme 

previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

17.5. Previamente à contratação a Câmara Municipal realizará consulta ao Impedidos de 

Licitar junto ao TCE/PR, para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de 

julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

17.6. Na assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do Contrato de Prestação de Serviços. 

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o Contrato de Prestação de Serviços, a Câmara 

Municipal, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
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esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 

a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato de Prestação de Serviços. 

 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. Não assinar o Contrato de Prestação de Serviços, quando cabível; 

22.1.3. Apresentar documentação falsa; 

22.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. Não mantiver a proposta; 

22.1.7. Cometer fraude fiscal; 

22.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

22.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.3.2. Multa e penalidades previstas no item 12 do Termo de Referência, sobre o 

valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

22.4. 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 Contratante pelos prejuízos causados; 

22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

22.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo. 

22.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

22.8. O processamento do processo Administrativo não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público. 

22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 
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22.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro e conter o 

nome completo do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da 

empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato. 

23.3. A impugnação poderá ser apresentada por escrito e encaminhada por meio eletrônico 

no endereço licitagoioxim@yahoo.com.br ou apresentada por escrito e protocolada no Setor de 

Protocolos da Câmara Municipal de Goioxim/PR, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 

13:00 às 17:00 horas. 

23.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

23.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

23.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

23.7. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

23.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

23.8.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a Câmara Municipal. 

 

24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
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24.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 

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

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

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

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

processo de licitação ou na execução de contrato; 

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

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

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

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

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

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

processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 

com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista, deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 

do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

24.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 

sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 

pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

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

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

financiado pelo organismo. 

24.2. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição 

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

financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

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

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Câmara Municipal, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Câmara Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Câmara Municipal. 

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.cmgoioxim.pr.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua 

mato Grosso, 35, Centro, Goioxim, Estado do Paraná, nos dias úteis, no horário das 08:00 

horas às 12:00horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, no mesmo endereço e período no qual 

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços; 

Goioxim/PR, em 22 de Setembro de 2022. 

 

Olino Soares dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal de Goioxim 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – Objeto: 

1.1. Processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, INCLUINDO OS SEGUINTES 

SISTEMAS: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL, 

CONTROLE PATRIMONIAL, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE 

PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO/ COMPRAS/ 

CONTRATO, SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SUPORTE TÉCNICO 

OPERACIONAL. 

 

2 – Justificativa da contratação: 

2.1. Considerando que para a manutenção dos serviços da Câmara Municipal, se torna 

necessário um sistema informatizado, que possua todos os cadastros pertinentes, permitir o 

melhor funcionamento dos serviços. 

A Câmara Municipal depende deste instrumento e do seu sucesso para cumprir seus preceitos 

constitucionais. A contratação em causa é imprescindível para atender tanto as necessidades 

internas da Câmara Municipal, quanto às de eventuais contribuintes, buscando prover serviços 

de qualidade à sociedade como um todo.  

A aquisição das licenças de uso de software atenderá às necessidades da Câmara Municipal, 

considerando, ainda, a facilidade de uso e a diversidade de funções, ferramentas e formatos 

disponibilizados pelo software, sua aquisição irá prover uma melhor produtividade da equipe, 

uma vez que diminuirá o esforço para se atingir o resultado desejado, além de aprimorar a 

qualidade final dos trabalhos desenvolvidos pelos departamentos e viabilizará a manipulação 

de arquivos gerados pelo software e recebidos por e/ou enviados para instituições externas, 

garantindo a total compatibilidade entre os arquivos intercambiados. 

 

3 – Especificação dos bens/serviços: 

3.1. Constitui objeto deste pregão e objetivando a contratação dos serviços, conforme 

especificações técnicas e demais disposições descritas abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QTD 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

mailto:cmgoioxim@hotmail.com


            
        CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

Estado do Paraná 
Rua: Mato Grosso, n.º 35 – Centro 

CEP: 85162-000 Goioxim – PR 

E-mail: cmgoioxim@hotmail.com – Fone/fax: (42) 3656-1054 
CNPJ:01.607.629/0001-67 

001 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO 

E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, 

INCLUINDO OS SEGUINTES 

SISTEMAS:  

- Contabilidade, Orçamento Anual, Plano 

Plurianual, Controle Patrimonial; 

- Licitação, Compras e Contrato; 

- Recursos Humanos e Folha de 

Pagamento; 

- Portal da Transparência; 

- Suporte Técnico Operacional; 

- Conversão, treinamento e implantação 

(quando necessário). 

MÊS 12 3.757,75 45.090,00 

 

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Os programas deverão conter todos os itens da Especificação do Objeto e ter no 

mínimo as funcionalidades e cumprir os graus de integração e compatibilidade a seguir 

descritos:  

1.1. Módulo Contabilidade, Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial. 

1.1.1. Todos os módulos deste item devem ser perfeitamente integrados e com dados na 

mesma base. Devem estar na mesma table-space todas as informações das entidades 

controladas em todos os exercícios, sem a necessidade de mudar de base para consultar 

exercícios diversos; 

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

1.1.3. Atender integralmente à exportação de arquivos previstos no leiaute do SIM-AM, 

referente ao sistema captador de informações para prestação de contas do TCE/PR, para 

os itens Tabelas Cadastrais, Módulo Planejamento e Orçamento, Módulo Contábil, Módulo 

Tesouraria, Módulo Patrimônio, Módulo Obras públicas; 

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

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

gerados; 

1.1.5. Cadastro único de pessoas, integrado com os demais sistemas, atendendo todos os 

requisitos previstos no leiaute do SIM-AM; 

1.1.6. Cadastro único de todas as leis/atos, integrado com os demais sistemas, atendendo 

os requisitos previstos no leiaute do SIM-AM.  

1.1.7. Elaboração e controle do plano plurianual, com vinculação entre o orçamento e 
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PPA; 

1.1.7.1. Cadastro de programas com objetivos, metas e indicadores, permitindo o uso 

de vários indicadores por programa, onde são informados separadamente – em 

campos distintos – o nome do indicador e sua unidade de medida, o valor de medida 

atual, a meta a ser alcançada e a medição real; 

1.1.7.2. Cadastro de ações com objetivos, aplicação de recursos anuais, produto e 

unidade de medida com seu valor atual, e acompanhamento anual da meta física 

alcançada e valor realizado; 

1.1.7.3. O cadastro de Programas, Indicadores e Ação deverá ter o controle de 

inclusão e demais tipos de movimento previsto no leiaute do SIM-AM, gerando o 

Movimento automaticamente e atender as regras de controle previsto neste leiaute. 

Deverá manter na base o registro de todos os movimentos e não somente o último; 

1.1.7.4. Vinculação das ações com os respectivos programas, conforme especificação 

no leiaute do SIM-AM; 

1.1.7.5. Cadastro de Políticas Públicas e Áreas de Atuação e sua vinculação com os 

Programas e Ações, bem como identificação com exigência legal. 

1.1.7.6. O cadastro dos Programas e Ações deverá ser separado por escopo (PPA, 

LDO, ECA, PMS) com numeração distinta, e ter a possibilidade de vinculação dos 

mesmos entre os escopos, e a identificação dos não correlacionados conforme as 

regras previstas no leiaute do SIM-AM; 

1.1.7.7. Identificar os programas e ações cadastrados no escopo PPA, que tenham 

aplicação na LDO e fazer a vinculação automática entre estes escopos. 

1.1.7.8. Cadastro da avaliação, evolução, metas e riscos da Lei de Diretrizes 

Orçamentarias – LDO para emissão dos demonstrativos exigidos 

1.1.7.9. Cadastro da Lei Orçamentária Anual (LOA) com a previsão das receitas e 

estimativa da despesa 

1.1.8. Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei 4.320 relativos ao orçamento e 

balanço anual na periodicidade desejada – mensal, anual ou entre meses quaisquer, nos 

casos em que o relatório torne esta opção possível, indicando o primeiro e último. 

1.1.8.1. Todos os relatórios devem ter a opção de ser emitidos consolidados com as 

entidades de um mesmo banco de dados; 

1.1.9. Cadastro de tipos de documentos, configurando a exigibilidade de cada um para as 

diversas fases da despesa, podendo em caso de o fornecedor não possuir os certificados 

de regularidade, ignorar, emitir aviso ou impedir: 

1.1.9.1. A apuração da licitação; 

1.1.9.2. Homologação da licitação; 

1.1.9.3. Estabelecimento do contrato; 
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1.1.9.4. Requisição de compra; 

1.1.9.5. Requisição de empenho; 

1.1.9.6. Empenho; 

1.1.9.7. Liquidação; 

1.1.9.8. Previsão de pagamento; 

1.1.9.9. Pagamento; 

1.1.10. Os documentos emitidos pelo sistema, como Empenho, Liquidação e Ordem de 

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

1.1.11. Cadastro único de fornecedores, integrado com cadastro único de pessoas, 

compartilhado com contabilidade, licitação e compras, Tributação, protocolo, patrimônio e 

frotas; 

1.1.12. Controle de vencimento dos documentos/certidões dos fornecedores; 

1.1.13. Cadastro de ocorrências por fornecedores com controle de restrição. 

1.1.14. Cadastro de Obras e Intervenção. 

1.1.15. Atender o plano de contas e os relatórios previstos na PORTARIA MPS Nº 509, 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 no âmbito do RPPS.  

1.1.16. Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line'"; 

1.1.16.1. Um empenho pode aceitar várias liquidações, em documentos distintos e 

tabelas separadas; 

1.1.16.2. Possibilidade de reversão de estorno de empenho conforme previsto no 

leiaute do SIM-AM; 

1.1.16.3. Fornecedores com certidões vencidas não poderão receber empenho; 

1.1.16.4. Uma liquidação pode aceitar vários pagamentos, em documentos distintos e 

tabelas separadas; 

1.1.16.5. Informação dos documentos fiscais nas liquidações com crítica obrigando o 

total dos documentos fiscais a ser o mesmo do valor da liquidação, impedindo o 

progresso do processo; 

1.1.16.6. Opção de anexar o documento fiscal na liquidação, identificar a chave de 

acesso ou o link de acesso ao documento. 

1.1.16.7. Informação dos quantitativos por liquidação, conforme leiaute SIM AM 

vigente, com possibilidade de integração com movimento do almoxarifado; 

1.1.16.8. Incorporação de bens e outros ativos integrados à liquidação 

1.1.16.9. Previsão das retenções na liquidação com efetivação e controle de saldo 

nos pagamentos 

1.1.16.10. Informação das iniciativas do PPA no empenho e liquidação para controle 

das metas previstas e realizadas 

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

do arquivo de retorno do banco; 

1.1.16.12. Lançamento de variações patrimoniais a partir das liquidações e receita 

orçamentária; 

1.1.16.13. Lançamentos bancário e consignação a partir dos pagamentos, integrando 

as retenções e movimentação bancária; 

1.1.16.14. Qualquer lançamento pode aceitar estornos parciais ou totais, com 

reversão automática dos saldos; 

1.1.16.15. Geração dos lançamentos contábeis e emissão do diário contábil para o 

plano de contas único instituído pelo TCE - PR bem como pelas Instruções Técnicas, 

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

1.1.16.16. Geração de lançamentos contábeis no subsistema de controle e 

orçamentário previsto no PCASP e adotado pelo TCE/PR. 

1.1.17. Restos a pagar: 

1.1.17.1. Inscrição do saldo de restos a pagar automaticamente quando da abertura 

do exercício; 

1.1.17.2. Numeração única e em ordem cronológica de liquidação e pagamentos, e 

seus estornos, de restos a pagar e do exercício, conforme leiaute do SIM-AM. Esta 

numeração deverá ser gerada no momento da gravação, sem processo de 

renumerar. 

1.1.18. Alterações orçamentárias permitindo várias suplementações, cancelamentos de 

diversas fontes no mesmo decreto; 

1.1.19. Efetivação das alterações orçamentárias somente por iniciativa do operador, 

permitindo que a elaboração do decreto não interfira na execução orçamentária; 

1.1.20. Controle de suplementação por superávit, controlando o saldo em separado no 

momento do empenho, conforme informação no empenho de grupo de fonte do Exercício 

ou de Exercício Anteriores, garantindo que não se empenhe valor de Exercício Anteriores 

maior do que foi suplementado por superávit; 

1.1.21. Cadastro de controle dos convênios; 

1.1.22. Cadastro e controle das Subvenções Sociais com a prestação de contas por parte 

das entidades beneficiárias, a prestação de contas por parte das entidades beneficiárias 

deve ser pela web. 

1.1.23. Cadastro das certidões de tomadores de recursos com validade e chave de 

autenticação para emissão e autenticidade via web 

1.1.24. Controle dos recursos do Fundeb e demais fontes de recursos e convênios, com a 

emissão dos relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Paraná.  Lançamentos 

gerados automaticamente, sem a necessidade de redigitação; 
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1.1.25. Controle da programação financeira, por grupos de conta definidos pela entidade, 

registrando os atos de definição da programação financeira, garantindo que não seja 

empenhado mais do que a programação permite, mesmo que exista saldo orçamentário 

disponível; 

1.1.26. Integração entre os módulos; 

1.1.27. Importação dos dados gerados pelo Sistema de Tributação, gerando 

reconhecimento prévio dos direitos a receber (ativo), lançamento contábil de inscrição de 

créditos em dívida ativa, realização da receita controlando se o crédito estava 

reconhecimento previamente ou não, com possibilidades de estornos conforme 

metodologia da prestação de contas do tribunal. 

1.1.28. Importação dos empenhos, liquidações, retenções (receita orçamentária e extra) e 

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

lançamentos patrimoniais de reconhecimentos dos passivos (13 salário, férias, etc.). 

1.1.29. Controle patrimonial físico e contábil integrado, com as tabelas na mesma base de 

dados; 

1.1.30. Geração de dados para outras entidades de controle com exportação para; 

1.1.30.1. Secretaria de Receita Previdenciária; 

1.1.30.2. Receita Federal; 

1.1.30.3. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

1.1.30.4. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

1.1.31. Registro - "log" - das transações realizadas por operador; 

1.1.32. Todas as entidades devem estar na mesma base, permitindo a emissão de 

relatórios consolidados; 

1.1.33. Possibilitar o início da execução do exercício em fases, mesmo que o anterior não 

esteja encerrado; 

1.1.34. Parametrização de assinaturas por unidade orçamentária, nas notas de empenho, 

liquidação, pagamentos e seus respectivos estornos; 

1.1.35. Parametrização de Ordenador da Despesa por unidade orçamentária, para 

vinculação automática na geração do empenho, permitindo alteração quando necessário; 

1.1.36. Importação, processamento e geração da Matriz de Saldos Contábeis para o 

Siconfi 

1.1.37. Contabilização automatizada dos contratos 

1.1.38. Controle de prestação de contas de adiantamento 

1.1.39. Processo de compensação/conciliação automatizada 

1.1.40. Controle de movimentação de estoque do almoxarifado 

1.1.41. Controle de cadastro e movimentação de bens patrimoniais 

1.1.42. Cadastro da comissão de bens patrimoniais 
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1.1.43. Inventário de bens 

1.1.44. Emissão dos termos de responsabilidade, carga, baixa e transferência de bens 

1.1.45. Configuração de assinaturas por formulário (Nota de Empenho, Nota de 

Liquidação, Nota de Pagamento, etc); 

1.1.46. Editor de documentos que permite criar documentos com texto padrão, mesclando 

as informações que corresponde ao processo através de Tags; 

1.1.47. Emissão do demonstrativo do orçamento criança por órgão e unidade, fonte de 

recurso, função e subfunção e projeto/atividade; 

1.1.48. Contabilização automatizada dos atos potenciais passivos através da configuração 

contábil nos contratos; 

1.1.49. Cadastro das notas explicativas; 

1.1.50. Contabilização de baixa do saldo contábil dos contratos pelo fim de vigência de 

forma automática; 

1.1.51. Cadastro dos atos de correção monetária com correção automatizada das receitas 

e/ou despesas conforme o índice de correção aplicado; 

1.1.52. Geração automatizada do ato de programação financeira e cronograma mensal de 

desembolso conforme configurado nas receitas e despesas; 

1.1.53. Pesquisa em tela das movimentações e estornos de movimentações bancárias; 

1.1.54. Cadastro das transferências entre conta bancárias com emissão da nota de 

transferência e da nota de estorno de transferência; 

1.1.55. Compensação automatizada através da seleção de vários movimentos e estornos 

de movimentos no período informado; 

1.1.56. Conciliação automatizada de todos os movimentos/estornos não compensados; 

1.1.57. Fechamento automatizado da compensação e da conciliação de todas as contas 

bancárias que não tiveram movimento no período;  

1.1.58. Balancete financeiro total/sintético/analítico das fontes de recurso 

1.1.59. Lançamento automatizado da receita através de parâmetros de conta, % de rateio 

da fonte e banco, previamente configurados; 

1.1.60. Acompanhamento do empenho através da tela indicando os movimentos 

realizados (liquidação, pagamentos, estornos); 

1.1.61. Controle rigoroso do saldo da dotação, permitindo empenhar dentro do limite 

previsto/atualizado; 

1.1.62. Controle cronológico de data e número na execução orçamentária 

1.1.63. Consulta em tela de todos os empenhos de restos a pagar e seu respectivo saldo 

implantado no exercício; consulta ao extrato do empenho com saldo a pagar/liquidar no 

exercício; 

1.1.64. Controle da prestação de contas das despesas de adiantamento, com 
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reclassificação contábil na despesa efetivamente realizada; e opção de anexar os 

documentos da prestação de contas; 

1.1.65. Geração automatizada do empenho integrada ao sistema de licitação através do 

número da requisição 

1.1.66. Vinculação da meta e do recurso realizado das iniciativas do PPA na execução 

orçamentaria 

1.1.67. Previsão de retenção automatizada na liquidação com controle de saldos e 

efetivação no pagamento; 

1.1.68. Relatórios de apoio para preenchimento da declaração das contas anuais DCA: 

Balanço Patrimonial, Receitas Orçamentárias, Despesas Orçamentárias, Despesa por 

Função, Execução de Restos a Pagar, Despesa por Função – Execução de Restos a 

Pagar, Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial;  

1.1.69. Possibilidade de integração de outras entidades para exportação da Matriz de 

saldos contábeis (MSC). 

1.1.70. Processamento, exportação e importação da Matriz de saldos contábeis (MSC); 

1.1.71. Balancete e razão contábil da matriz de saldos contábeis;  

1.1.72. Permitir elaborar menus personalizados, vinculado ao operador.   

1.2. Módulo Licitação, Compras e Contratos 

1.2.1. Cadastro de fornecedores e contas de despesa compartilhados com a 

contabilidade. Não deve existir cópias, mas acesso simultânea à mesma base de dados; 

1.2.2. Cadastro de produtos e serviços classificados em grupos e subgrupos; 

1.2.3. Emissão de solicitações de compra de material e serviços com as indicações das 

dotações orçamentárias – órgão, unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa, 

fonte de recursos e complemento da natureza – respeitando os saldos orçamentários; 

1.2.4. Abertura dos processos de compras com o acompanhamento de seus andamentos 

em todo o processo, desde a requisição até o pagamento; 

1.2.5. Controle dos processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se o 

processo não for deferido; 

1.2.6. Possibilidade de acompanhar a situação da dotação (interligado com o sistema de 

orçamento), lançando previsões na fase inicial do processo, e acompanhamento até a fase 

de compras/empenho. 

1.2.7. O status do processo de compra ou do processo licitatório, permitindo à pessoa 

interessada consultar a real situação e o local onde se encontra, deve ser consultado a 

partir da solicitação de compra original, tornando desnecessário conhecer os demais 

números de processo, bastando ter em mãos o número da solicitação original; 

1.2.8. Cadastro de licitações com geração dos editais; 

1.2.9. Geração dos editais e demais documentos, a partir de modelos pré-definidos; 
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1.2.10. Os modelos devem ser alterados pelos operadores; 

1.2.11. Deve haver a possibilidade de haver mais de um modelo para cada documento, 

guardando em base todos os modelos criados; 

1.2.12. Cada documento deve ser automaticamente mesclado com as informações de 

processos e/ ou licitações, com dados de itens, contas e outros que sejam inerentes ao 

documento; 

1.2.13. Todos os documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados, 

permitindo uma rápida recuperação no momento em que for necessário; 

1.2.14. Geração dos editais, anexos de demais documentos a partir de modelos pré-

definidos com a gravação na base de dados dos documentos emitidos; 

1.2.15. Cadastro de propostas com a emissão de mapa de apuração e indicação de 

vencedores; 

1.2.16. Leitura de propostas a partir de meio magnético com geração automática dos 

mapas; 

1.2.17. Apuração das propostas por avaliação global, por lote, por item, podendo ser 

pelo menor valor ou pelo maior desconto; 

1.2.18. Acompanhamento do pregão presencial com o registro de todos os lances, 

preservando todas as rodadas até a seleção do vencedor; 

1.2.19. O sistema deve viabilizar busca do último preço praticado pela entidade para 

procedimento de formação de preços para fixação do valor máximo nos processos 

licitatórios. 

1.2.20. Possibilitar a aplicação dos benefícios concedidos às ME/EPP e critérios de 

regionalização definidos em legislação aplicável. 

1.2.21. Modalidade registro de preços, com o controle das quantidades 

licitadas/adquiridas; 

1.2.22. Deve ser possível adquirir certa quantidade de produtos de um fornecedor e o 

restante de outro, mesmo que de proposta menos vantajosa, quando o vencedor se 

compromete a vender apenas uma parte do licitado. 

1.2.23. Controle dos contratos, armazenando os documentos, e controlando 

vencimentos e saldos de quantidade e valor; 

1.2.24. Possibilidade de emissão de requisições de empenhos com integração com a 

Contabilidade e no momento do empenho, só é necessário informar o número da 

requisição correspondente buscando automaticamente todas as informações necessárias.; 

1.2.25. Publicação dos contratos na Internet no site da Entidade através do Portal da 

Transparência; 

1.2.26. Publicação dos editais e seus anexos na Internet, bem como as atas e 

documentos pertinentes, permitindo o download destes; 
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1.2.27. Controle de Requisição de compras. 

1.2.28. Todas configurações necessárias e exportação do BPS (Banco de Preço da 

Saúde). 

1.2.29. Possibilitar integração através de arquivos de exportação e importação com 

sistemas de Bolsas e Plataformas de Licitações ou qualquer sistema a ser utilizado pela 

Câmara Municipal, onde seja possível a integração mediante layouts disponibilizados. 

1.3. Módulo Recursos Humanos e Folha Pagamento 

1.3.1. Possuir cadastro de pessoas públicas, como: servidores, comissionados, agentes 

políticos, celetistas, estagiários, jovem/menor aprendiz, conselheiro tutelar, aposentados, 

pensionistas controlando a situação destes; 

1.3.2. Possuir cadastro de dependentes;  

1.3.3. Possuir cadastro plano de saúde, com o controle da vigência do titular e seus 

dependentes, com parametrizações para as regras de inclusão e exclusão; 

1.3.4. Possuir o cadastro e controle de funções gratificadas; 

1.3.5. Possuir o cadastro de afastamentos e controle financeiro, como por exemplo, 

atestados, licença maternidade, auxilio doença, licença sem vencimento. 

1.3.6. Permitir o lançamento das férias controlando o período aquisitivo, período de 

fruição, opção de adiantamento do 13º salário e abono pecuniário. 

1.3.7. Possuir cadastro de verbas tipo vantagens, base de cálculo, patronal e descontos. 

Permitindo a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores matemáticos 

(adição, subtração, multiplicação e divisão). 

1.3.8. Possuir cadastro do tempo de serviço anterior, permitir consultar aos tempos serviço 

anterior com opção de somar ao tempo de serviço atual; 

1.3.9. Possuir cadastro de cargos, com controle de permissão para lançamento de horas 

extras, adicional noturno, plantões diurno e noturno e extinção do cargo; 

1.3.10. Possuir o cálculo automático do redutor constitucional a partir da soma dos valores 

percebidos nos diversos vínculos do servidor, lançando a retenção do teto. 

1.3.11. Possuir cadastro de grupo e tabelas de níveis salarias conforme plano de cargos e 

carreiras; 

1.3.12. Possuir cadastro de jornada de trabalho; 

1.3.13. Possuir cadastro de tipos de previdência e suas tabelas de vigência respectivas, 

permitindo a gestão de dois ou mais regimes de previdência própria; 

1.3.14. Possuir cadastro de agentes de integração para controle e vinculação com os 

estagiários; 

1.3.15. Possuir cadastro de beneficiários de pensão alimentícia com possibilidade 

configuração de fórmula para processo automático ou a opção de processo manual para o 

cálculo dos valores; 

mailto:cmgoioxim@hotmail.com


            
        CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

Estado do Paraná 
Rua: Mato Grosso, n.º 35 – Centro 

CEP: 85162-000 Goioxim – PR 

E-mail: cmgoioxim@hotmail.com – Fone/fax: (42) 3656-1054 
CNPJ:01.607.629/0001-67 

1.3.16. Possuir a parametrização do recolhimento da previdência sobre o cargo efetivo, 

quando o servidor for nomeado num cargo em comissão; 

1.3.17. Possuir cadastro de forma individual e coletiva de férias, com o controle das 

regras conforme parametrização (afastamento por doença, faltas, etc); 

1.3.18. Possuir o cadastro de rescisão e rescisão complementar e a emissão do termo de 

ambas; 

1.3.19. Possuir cadastro e controle da licença prêmio; 

1.3.20. Possuir cadastro de outros vínculos empregatícios do servidor para controle das 

contribuições para a previdência social geral; 

1.3.21. Possuir o controle de margem consignável; 

1.3.22. Possibilitar a execução de cálculos e simulações conforme o tipo de 

movimentação, por exemplo, adiantamento, mensal, décimo terceiro, férias, rescisão; 

1.3.23. Possibilitar a parametrização para o pagamento do 13º com opção de pagamento 

parcelado e diferentes regras de cálculo de acordo com o regime de trabalho. 

1.3.24. Possuir Memória / Log de cálculo; 

1.3.25. Possuir a segurança das informações, não permitindo a alteração dos dados 

cadastrais caso exista cálculo executado; 

1.3.26. Possuir visualização e impressão de demonstrativo de pagamento (holerite); 

1.3.27. Possibilitar a geração da remessa bancária conforme o layout do banco 

conveniado com o Regime Próprio de Previdência. 

1.3.28. Gerar arquivos para integração com o Módulo de Contabilidade Pública; 

1.3.29. Gerar arquivos para integração com o ponto eletrônico de forma manual e 

automática; 

1.3.30. Possibilitar o lançamento e importação do arquivo de consignados, controlando os 

descontos em folha de pagamento de forma automática. 

1.3.31. Possibilitar a importação do arquivo com os apontamentos gerados  

1.3.32. Gerar arquivos para atender exportações legais como: CAGED, RAIS, SEFIP, 

DIRF, SIOPE e MANAD; 

1.3.33. Gerar os arquivos para o SIAP referente aos módulos Folha de Pagamento e 

Histórico Funcional conforme layout do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

1.3.34. Gerar os arquivos para atender o cálculo atuarial; 

1.3.35. Disponibilizar no portal do servidor os demonstrativos de pagamento, comprovante 

de rendimento, ficha funcional e recibo de férias; 

1.3.36. Gerar a guia para o Fundo de Previdência Municipal; 

1.3.37. Permitir customização de documentos modelos emitidos pelo sistema; 

1.3.38. Atender as exigências do E-social referente a qualificação cadastral; 

1.3.39. Possuir o cadastro de grupos, fatores, conceito para gerar o formulário e o 
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cadastro da avaliação de desempenho com o cálculo da nota final; 

1.3.40. Possuir cadastro de cursos, instituições de ensino e vínculo do cadastro com o 

servidor; 

1.3.41. Possuir progressão salarial automática, listando servidores que foram e não 

concedidos a progressão; 

1.3.42. Gerar automaticamente o complemento de salário mínimo vigente para servidores 

com salários inferiores. 

1.3.43. Possibilitar o cálculo ou a simulação do cálculo individual por pessoa física da 

folha de pagamento. 

1.3.44. Possibilitar a simulação do cálculo da folha de pagamento gerando em formato 

planilha com as verbas calculadas. 

1.3.45. Possibilitar gerenciar os cálculos da folha de pagamento visando a segurança, 

através de homologação, cancelamento e exclusão de cálculos. 

1.3.46. Possibilitar o processo de progressão automática dos níveis salariais através de 

configurações prévias. 

1.3.47. Possibilitar o processo de Controle da Licença-Prêmio através de configurações 

prévias. 

1.3.48. Possibilitar o processo de criação manual de Documentos disponibilizando dados 

cadastrais específicos do RH para sua manipulação. 

1.3.49. Permitir que relatórios e processos mais complexos sejam executados em um 

Gerenciador de Tarefas. 

1.3.50. Disponibilizar um resumo ou memória do cálculo executado por matrícula. 

1.3.51. Possibilitar o agrupamento de várias verbas calculadas em uma única verba a ser 

visualizada no contracheque. 

1.3.52. Permitir a manipulação de fórmulas pelo usuário das verbas a serem calculadas, 

através de funções previamente disponibilizadas. 

1.3.53. Permitir a manipulação das verbas vinculadas e autorizadas ao servidor a serem 

calculadas. 

1.3.54. Permitir a criação de agrupadores pelo usuário, visando a formação de bases de 

cálculo para auxiliar no cálculo das verbas. 

1.3.55. Permitir que o cálculo de uma determinada verba seja atribuída a matrículas de 

servidores ou a um tipo de servidor. 

 

1.4 Portal da Transparência 

1.4.1 Deve utilizar o mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de 
realizar cópias periódicas ou processamento em lote. 
1.4.1.1 Deve permitir as consultas: 

• Relatório da execução orçamentária; 
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• Relação de salários por função 
 
1.4.2 Todos os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer documento gerado 
nas licitações pode ser divulgado imediatamente após a geração, sem a necessidade de 
gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas; 
1.4.3 O Portal da Transparência deverá atender todas as exigências contidas na 
normativa 89/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue: 
1.4.3.1 Informações Financeiras. 

a) Relação das despesas empenhadas (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no 
ano): 

• Número do processo; 

• Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, 
função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que 
financiaram o gasto; 

• Número do empenho; 

• Fornecedor; 

• Descrição;  

• Licitação;  

• Valor; 

• Relatório de diárias concedidas; 
b) Relação das despesas liquidadas (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Número do processo; 

• Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, 
função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que 
financiaram o gasto; 

• Número do Empenho; 

• Fornecedor; 

• Descrição;  

• Licitação;  

• Valor; 
c) Relação das despesas pagas (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Número do processo; 

• Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, 
função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que 
financiaram o gasto; 

• Número do Empenho; 

• Fornecedor; 

• Descrição;  

• Licitação;  

• Valor; 
d) Relação dos empenhos a pagar, segundo a ordem cronológica, por fonte de 

recursos (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Posição número; 

• Número do empenho; 

• Fonte dos recursos que financiaram o gasto; 

• Fornecedor; 

• Descrição;  

• Licitação;  

• Valor. 
1.4.3.2 Informações Financeiras não decorrentes da execução orçamentária (depósitos, 
consignações, cauções e outros valores a repassar): 

a) Relação das despesas inscritas (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Número do processo; 
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• Credor; 

• Descrição;  

• Valor. 
b) Relação das despesas pagas (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Número do processo; 

• Credor; 

• Descrição;  

• Valor; 
c) Relação dos saldos de credores a pagar, segundo a ordem cronológica (no 

dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Número do processo; 

• Credor; 

• Descrição;  

• Valor; 
1.4.3.3 Informações Contábeis (no Mês/Ano) / (no Ano): 

• Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas 
(Anexo 1, da Lei nº 4.320/64); 

• Receita segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 
4.320/64); 

• Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 
4.320/64); 

• Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei n 4.320/64); 

• Balanço Patrimonial (Anexo 14, da Lei nº 4.320/64); 

• Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15, da Lei nº 
4.320/64); 

1.4.3.4 Informações Administrativas: 

• Contratos em (no dia/mês/ano) / (no mês/ano) / (no ano): 

• Contrato número; 

• Data do contrato (dia/mês/ano); 

• Contratado; 

• Objeto; 

• Licitações abertas, em andamento e já realizadas; 

• Preço inicial; 

• Preço final; 

• Aditamento ao objeto; 

• Valor do acréscimo/redução; 

• Data (dia/mês/ano). 

• Relação de bens patrimoniais; 

• Informações sobre despesas e receitas; 

• Plano de Contas do Legislativo Municipal; 

• Relatórios de Gestão Fiscal; 

• Relatórios Resumido de Execução Orçamentária; 

• Extrato/Relatório de contas bancárias, com os respectivos saldos 
mensais; 

1.4.3.5 Quadro de pessoal em (no mês/ano) / (no ano): 

• Número cargos efetivos criados; 

• Número cargos efetivos preenchidos; 

• Número cargos em comissão criados; 

• Número cargos em comissão preenchidos; 
1.4.3.6 Relação dos servidores/empregados ativos (no mês/ano) / (no ano): 

• Nome; 

• Número da matrícula; 
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• Cargo/função; 

• Lotação; 

• Situação funcional (em atividade ou em licença). 

• Relação dos servidores inativos: 

• Nome; 

• Número da matrícula. 
 

1.5 OUTROS REQUISITOS 

1.5.1 Os dados devem estar disponíveis para que os técnicos da Câmara Municipal de 

Goioxim possam realizar pesquisas, desenvolver programas para leitura e eventual 

processamento, em modo nativo – sem a necessidade de exportação para arquivos texto 

– preservando o compromisso de apenas leitura. As senhas para acesso de leitura ao 

banco de dados devem ser repassadas à Câmara Municipal de Goioxim. 

1.5.2  Os programas devem possibilitar a emissão de relatórios, formulários, guias, 

certidões e carnês em papel sem impressão, nas impressoras (Jato de Tinta e laser) da 

Câmara Municipal de Goioxim. Sem a necessidade de confecção de formulário contínuo;  

1.5.3 Os programas devem “rodar” em rede, permitindo mais de um usuário executar o 

mesmo procedimento simultaneamente, sem riscos de travamento, corrupção de dados ou 

obtenção de informações erradas. 

 

3.2. O valor máximo estimado para esta licitação são os valores fixados no item 3.1 do Termo 

de Referência, sendo que o valor total dos itens soma a importância de R$ 45.090,00 (quarenta 

e cinco mil e noventa reais). 

 

4  – Valores referenciais de mercado: 

4.1. Há indicação de pesquisa preliminar de preço de mercado, os quais servem de referência 

para a estimativa do custo do objeto. Após pesquisa nas empresas do ramo, sendo mantida a 

média de preços dos orçamentos levantados. 

 

5 – Garantia e/ou assistência técnica: 

5.1 A garantia inclui quaisquer defeitos decorrentes da prestação dos serviços que não 

sejam atribuídos a uso inadequado, sem ônus para a Câmara Municipal de Goioxim/PR.  

5.2 Ao fornecedor fica a ciência e obrigatoriedade de que durante todo o prazo de vigência 

e/ou execução, do(s) contrato(s) e/ou documento equivalente para as futuras 

aquisições/prestação de serviços, deverá cumprir todos os termos deste edital e seus anexos, 

bem como as determinações e orientações da Câmara Municipal e da legislação vigente ou 

que vir a ser alterada, sobre o tema. 

 

6 – Prazo de execução e vigência: 
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6.1. O prazo de execução será de 12 (doze) meses e vigência de 12 (doze) meses, a contar 

da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços. 

6.2. O fornecedor deverá realizar a conversão dos sistemas em no máximo 10 (dez) dias 

úteis contados da data da assinatura do Contrato. 

 

7 – Condições e prazos de entrega ou execução: 

7.1. Os serviços deverão ser executados com estrita observância dos termos deste edital e 

seus anexos. 

7.2. Todos os sistemas a serem contratados deverão estar em funcionamento 

imediatamente após a assinatura do Contrato. 

7.3. Eventuais conversões de banco de dados deverão estar concluídas em no máximo 10 

(dez) dias úteis, possibilitando a entidade a continuidade dos seus trabalhos de forma normal. 

7.4. Os sistemas Contratados devem importar e manter no banco de dados todas as 

informações já existentes na Câmara Municipal de Goioxim, sem perda de campos ou 

informações por um período de no mínimo os últimos 05 (cinco) anos. 

7.5. A Empresa contratada deverá disponibilizar um que preste auxílio via telefone, e-mail, 

chat, bem como compareça a Câmara Municipal quando solicitado e se fizer necessário. 

7.6. Toda assistência necessária aos sistemas contratados deverá ser atendida no prazo 

máximo de 04 (quatro) horas após abertura do chamado. 

7.7. A Empresa contratada deverá disponibilizar um canal por meio de internet para 

solicitação de chamados. 

7.8. Todos os sistemas que são utilizados para envio de informações ao Tribunal de Contas 

e outros órgãos oficiais deverão estar em condições de operação imediata após a instalação. 

7.9. Os serviços de conversão do banco de dados, serão solicitados via requisição que será 

enviada através de correio eletrônico e/ou ligação (informações de contato devem ser 

fornecidas obrigatoriamente pela empresa vencedora da licitação) e deverá ser iniciado no 

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da requisição. 

7.10. Caso os serviços não sejam executados conforme estabelecido acima, o gestor da Ata 

de Registro de Preços iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao 

licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e 

aceito pela Câmara Municipal. 

7.11. Os serviços serão recusados quando executados diferentes das condições contidas no 

Edital e da proposta feita no procedimento licitatório. 

7.12. Os serviços que forem recusados deverão ser realizados novamente no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem 

qualquer ônus a Câmara Municipal. 
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7.13. Se os serviços não forem realizados no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às 

sanções previstas no Edital, na ata de registro de preços e no contrato que advir da ata. 

7.14. O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do 

fornecedor pela qualidade e características destes, cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência 

da ata de registro de preços e/ou do contrato que advir da ata. 

7.15. O recebimento os serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do 

fornecedor pela qualidade e características os serviços entregues, cabendo-lhe sanar 

quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo 

de vigência do Contrato de Prestação de Serviços e/ou do contrato que advir da ata. 

7.16. Os serviços deverão ser realizados mensalmente, contados do recebimento da 

autorização de fornecimento, encaminhada através de correio eletrônico ao endereço indicado 

pelo licitante vencedor. 

7.17. Recebida a autorização, a Contratada deverá instalar imediatamente os sistemas nos 

locais especificados pela Câmara Municipal. 

7.18. A Contratada deverá prestar suporte técnico através de sua Central de Manutenção, 

oferecendo a Contratante os seguintes serviços: 

7.18.1. Comunicação de inoperância através de telefone franqueado, com atendimento 

na língua portuguesa; 

7.18.2. Atendimento através de endereço eletrônico; 

7.18.3. Apresentação detalhada de todos os procedimentos e informações necessárias 

ao acionamento do seu serviço de suporte para solução de problemas; 

7.18.4. Disponibilidade para interação com a Contratante durante 24 horas por dia, 07 

dias por semana, todos os dias do ano; 

7.18.5. Serviços de assistência técnica realizados em qualquer hora do dia, qualquer 

dia da semana; 

7.19. Os serviços serão destinados a Câmara Municipal de Goioxim/PR. 

7.20. Caso os serviços não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o gestor do 

contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante 

vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito 

pela Câmara Municipal de Goioxim /PR. 

 

8 – Condições e prazos de pagamento: 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, o qual cada parcela corresponderá ao valor 

total contratado dividido por doze meses, conforme emissão da Nota Fiscal/Fatura de forma 

mensal e recebimento definitivo dos serviços/produtos, mediante atestado de recebimento e 

aprovação emitido pela comissão de recebimento de bens/serviços, onde o pagamento será 
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realizado em até 30 dias da data da fatura, através de depósito bancário em conta corrente da 

contratada, observado o contido no art. 40 da lei 8.666/93. Os documentos exigidos para 

pagamento são - apresentação da nota fiscal com as certidões negativas de regularidade fiscal 

federal unificada, regularidade fiscal do FGTS e regularidade fiscal municipal. 

8.2. A entrega do documento fiscal de fatura deverá ser efetuado junto à Câmara Municipal, 

localizada na Rua Mato Grosso, 35 - Centro, Goioxim/PR, de segunda a sexta-feira, no período 

das 8:00 às 12:00 hrs. e das 13:00 às 17:00 hrs ou por meio eletrônico no endereço 

cmgoioxim@hotmail.com. 

 

9 – Indicação de Gestor e Fiscal 

9.1 Gestor: Servidor(a) Fernanda Bertuol, matrícula nº 461. 

9.2 Fiscal: Servidor(a) Fernanda Bertuol, matrícula nº 461. 

 

10 – Obrigações do(a) contratante: 

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado; efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos; a câmara municipal não 

responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

11 – Obrigações do(a) contratado(a): 

11.1. Cumprir as exigências previstas no edital; entregar os produtos dentro do prazo 

estabelecido neste termo de referência; responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do 

objeto de acordo com o código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990); a contratada é responsável pela garantia de qualidade dos produtos fornecidos, ficando 

a seu encargo o controle e a fiscalização conforme as normas do fabricante e as exigências 

legais; não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial das 

aquisições dos produtos da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação só serão 

admitidas com o consentimento prévio e por escrito da(s) contratante(s) desde que não afete a 

boa execução do contrato; a empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os objetos a 

que se refere este termo de referência de acordo estritamente com as especificações aqui 

descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado 
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no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. recebido o 

objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância 

com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa para efetuar a 

substituição do mesmo; deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das 

determinações da fiscalização desta câmara, todas as prescrições que por circunstância da lei 

devam ser acatadas; comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; a empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento 

e entrega do item objeto deste certame, obedecer rigorosamente todas as disposições legais 

pertinentes. 

11.2. Realizar a conversão dos sistemas em no máximo 10 (dez) dias úteis contados da data 

da assinatura do Contrato. 

11.3. A contratada deverá disponibilizar a Solução Tecnológica da Informação (SIAFIC), nos 

termos do Decreto Federal nº 10.540, de novembro de 2020. 

 

12 – Penalidades: 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; e 

12.1.5. Cometer fraude fiscal. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATADA poderá sofrer 

as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o objeto contratado; 

12.2.2. Multa de: 

12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Contratante, no caso da entrega em atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao 

previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e 

12.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

12.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do 

Município, com o consequente registro/comunicação aos órgãos competentes pelo 

prazo de até cinco anos; 

12.2.5. 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 Contratante pelos prejuízos 

causados; 

12.3. As sanções de advertência, suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar e 

de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

12.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor do contrato 

2 0,4% sobre o valor do contrato 

3 0,8% sobre o valor do contrato 

4 1,6% sobre o valor do contrato 

5 3,2% sobre o valor do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

mailto:cmgoioxim@hotmail.com


            
        CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

Estado do Paraná 
Rua: Mato Grosso, n.º 35 – Centro 

CEP: 85162-000 Goioxim – PR 

E-mail: cmgoioxim@hotmail.com – Fone/fax: (42) 3656-1054 
CNPJ:01.607.629/0001-67 

001 
Atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, por dia 

e ocorrência. 
1 

002 

Entrega do objeto com marca diversa à proposta no certame, ainda que o 

objeto atenda as especificações do Termo de Referência, sem a devida 

autorização da contratante, por ocorrência. 

2 

003 Não entrega do produto solicitado, após a notificação, por ocorrência. 5 

004 

Entrega em desacordo com as especificações descritas no termo de 

referência e requisitos estabelecidos pela prefeitura, ou em quantidade 

inferior ao estabelecido, sem a devida substituição/complementação, no 

prazo estabelecido no termo de referência, após notificação. 

4 

005 

Entrega de produto danificado ainda que em decorrência de transporte 

inadequado e/ou embalagem inadequada, sem a devida substituição no 

prazo estabelecido no termo de referência, após notificação. 

3 

 

13 – Informações Complementares: 

13.1. Não se aplica. 

 

14 – Dotação orçamentária: 

14.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal, para o exercício de 2022, 

na classificação a seguir: 

01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 
01.031.0001.2001 - Atividades da Câmara Municipal 
3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PESSOA JURÍDICA 
  

15 – Justificativa da não exclusividade para ME’s e EPP’s: 

15.1. Não se aplica. 

 

16 – Do Equilíbrio Econômico e Financeiro: 

17.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no artigos 57 e 

65 da Lei de Licitações. 

 

Goioxim/PR, em 22 de Setembro de 2022. 
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Olino Soares dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal de Goioxim 
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ANEXOII 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE 

COMPRA Nº      /2022, QUE FAZEM 

ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIOXIM E A EMPRESA       

 

A Câmara Municipal de Goioxim, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob nº 01.607.629/0001-67, com sede administrativa na Rua Mato Grosso, n°35, Centro, na 

cidade de Goioxim, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Presidente, o Sr. Olino 

Soares dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº      , inscrito(a) no CPF sob o nº 

     , doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa       inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº      , sediado(a) na      , em       doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a)      , portador(a) da Carteira de Identidade nº      , expedida 

pela (o)      , e CPF nº      , tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 

008/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2022, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, INCLUINDO 

OS SEGUINTES SISTEMAS: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO 

PLURIANUAL, CONTROLE PATRIMONIAL, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA 

DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO/ COMPRAS/ 

CONTRATO, SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SUPORTE TÉCNICO 

OPERACIONAL, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista 
no Termo de Referência e com a proposta vencedora. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de       (     ) meses, contados da 

data da assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$       (     ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal, para o exercício de 2022, 

na classificação a seguir: 

01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 
01.031.0001.2001 - Atividades da Câmara Municipal 
3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PESSOA JURÍDICA 
  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 

de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA/VALIDADE 

7.1. Será exigido o prazo da garantia dos produtos na presente contratação, conforme 

regras constantes do Termo de Referência. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 
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8.2. Realizar a conversão dos sistemas em no máximo 10 (dez) dias úteis contados da data 

da assinatura do Contrato. 

 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.1.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 

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

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

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

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

processo de licitação ou na execução de contrato; 

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

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

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

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

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

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

processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 

com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista, deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 

do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
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12.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 

sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 

pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

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

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

financiado pelo organismo. 

12.1.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 

contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 
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14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da Câmara Municipal de Goioxim, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Cantagalo/Pr, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

Câmara Municipal de Goioxim/PR,       de       de 2022. 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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