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                                      AVISO DE LICITAÇÃO  
(Lei n° 8.666/93, art. 21) 
PROCESSO:2018001430  

 
 

Modalidade de licitação: CONVITE N° 001/2018 
 
 

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE N.º 001 
/2018, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA 
INTEGRADO EM WEB, SUPORTE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO SEM ONUS MENSAL, 
CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 
PARA USO DAS FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. 
O INÍCIO DO CERTAME ESTÁ PREVISTO PARA AS 10:30 (dez horas e trinta minutos) HORAS DO DIA 
04 DE Abril DE 2018, NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TV. VEREADORA 
VIRGOLINA COELHO N°1145 SÃO LUIZ II. 

 
 
1. LEGISLAÇÃO 
 
1.1. O presente Convite reger-se-á em conformidade de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 

8.883/94, e com as condições do Edital. 

2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a locação de licença de uso de Software de Gestão Pública 
Administrativa e Tributária integrado em WEB, suporte e desenvolvimento de funcionalidades especificas 
sem ônus mensal, conversão de banco de dados, Parametrização, Implantação e treinamento dos 
servidores para uso das ferramentas, conforme descrições contidas no Anexo I deste Edital. 
 
2.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II- DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PROPRIO LICITANTE 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 
 
2.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 
contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser 
estritamente observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 
 
 
3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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3.1. Somente a Secretaria Municipal de finanças está autorizada a prestar oficialmente 
informações ou esclarecimentos a respeito deste Convite. Informações de outras fontes não serão 
consideradas como oficiais, portanto não serão admitidas, em hipótese alguma, como inerentes ao 
processo. 
 
3.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão 
endereçar solicitação por escrito ao Departamento de Licitação, TV. Vereadora virgolina coelho n°1145  
da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, no horário de 12 às 17h, em até 02 (dois) dias 
úteis antes da data para abertura do certame, no qual, será remetido para a Secretaria Municipal de 
finanças. 
 
3.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da 
Secretaria Municipal de Finanças forem substanciais.  
 
3.4. A Administração Municipal não assume responsabilidade alguma relacionada com proposta de 
licitantes que não obtiveram este Edital e seus Anexos. Em consequência, não serão aceitos protestos 
ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas emendas, se houver.   
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar deste Convite as empresas legalmente constituídas, cuja atividade seja 
compatível com o objeto desta Licitação, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos neste Edital e seus Anexos. 
 
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
4.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
 
4.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso ou que por 
esta tenham sido declaradas inidôneas; 
 
4.2.3. É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou forma assemelhada; 
 
4.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.2.5. Cujo proprietário, diretor, responsável técnico ou sócio seja servidor, funcionário, empregado ou 
ocupante de cargo comissionado na Administração Municipal. 
  
4.3. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da Licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
 
5. DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS INVÓLUCROS 
 
5.1. Para participar da sessão pública os interessados ou seus representantes farão credenciar-se: 
  Carta de credenciamento-modelo anexo III 
 
- DECLARAÇÃO de conhecimento das condições do objeto licitado. 
 
- DECLARAÇÃO para o caso de ser microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual (conforme modelo anexo), além dos documentos societários em vigor da empresa, quais 
sejam: 
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- DECLARAÇÃO  Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 
Normativa n° 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo constituinte do Anexo desta Carta-Convite, 
sob pena de desclassificação da proposta. 

 
- Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

 
- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (na íntegra acompanhado de todas as 

alterações contratuais ou a última Alteração Contratual Consolidada, se houver) devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir.  
 

5.2. Sendo o credenciando sócio administrador ou titular da empresa, deverá identificar-se através de 
documento oficial com foto e, no caso de ser representado, comprovar a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
através de Procuração Pública ou Particular. 
  
5.3. No local, dia e hora determinados, os envelopes deverão ser entregues lacrados, separadamente, 
com as seguintes informações no seu anverso: 
 

CONVITE N.º 001/2018  

ENVELOPE 1 –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:                              CNPJ: 

TELEFONE:                                 E-MAIL: 

 

CONVITE N.º 001/2018  

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:                              CNPJ: 

TELEFONE:                                 E-MAIL: 

 
5.4. Em nenhuma hipótese será concedido novo prazo para a apresentação dos invólucros. 
 
5.5. A Administração Municipal não se responsabiliza por envelopes endereçados via postal ou por 
outras formas, entregue em local diverso do determinado, e que, por este motivo, não chegue na data e 
horário previsto no preâmbulo deste instrumento convocatório.  
 
5.6. A falsidade de declaração prestada (ME/EPP), objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 
123, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 
outras figuras penais e da sanção administrativa prevista na Lei n.º 8.666/93. 
 
5.7 Os documentos apresentados nesta fase serão dispensados na fase de habilitação. 
 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. No envelope “2”, destinado à proposta de preços, deverá: 
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a) Constar 01 (uma) via da Carta Proposta de Preços, contendo identificação do 
Licitante e demais dados pertinentes à proposta, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datadas, assinadas e rubricadas pelo representante legal do Licitante proponente, 
contendo o valor Global pelo qual a empresa se propõe a fornecer o objeto, em moeda corrente no país; 
 
b) Constar Orçamento pormenorizado dos itens, conforme Modelo de Proposta de Preços integrantes 
deste Edital, com preço unitário e final. 
c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
 
d) Ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus Anexos, em moeda 
corrente nacional com até duas casas decimais. 
 
e) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
 
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.3. Para cada licitante só será admitida uma única proposta de preço, sob pena de desclassificação. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 
características técnicas, prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, 
alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro. 
 
6.5. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura do envelope “Proposta de Preços” e com poderes para esse fim, sendo 
desclassificado o licitante que não satisfizer tal exigência. 
 
6.6. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aquelas constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 – “Documentos de habilitação”. 
 
6.7. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 
 
6.8. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, ou seja, no mínimo 60 (sessenta) dias e, caso persista o interesse do Município, esta poderá 
solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
O envelope “1”, Documentação, deverá conter: 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Ato constitutivo: 
 
-  Registro Comercial, no caso de empresa individual acompanhado da última alteração (se houver); 
- Estatuto ou Contrato Social na íntegra (acompanhado de todas as alterações contratuais) ou a última 
Alteração Contratual desde que consolidada, se houver, devidamente registrados no órgão competente, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos da eleição de seus atuais administradores; 
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- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretores em exercício; 
 
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual sede da empresa Licitante; 
 
c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante ou outra 
equivalente na forma da lei; 
 
d)  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda nacional (PGFN) à 
Seguridade Social (INSS); 
 
e)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
f)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 
Título VII-A da CLT. 
 
7.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

 
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo Cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, expedida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão 
pública de processamento deste Convite. 
 
7.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
a) Declaração do próprio Licitante (conforme modelo anexo); 
 
b) Declaração conjunta, (conforme modelo anexo). 
 
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.5.1. Os documentos necessários para a habilitação dos Licitantes, deverão ser apresentados através 
de cópias autenticadas por cartório competente ou caso o Licitante prefira, por servidor da Administração 
(desde que acompanhadas dos originais para conferência), ou ainda, através de publicação em órgão da 
Imprensa Oficial, com prazo de validade em vigor e padrão de excelência convencionalmente aceito 
(cópia legível) sendo faculdade da Presidente de Licitação diligenciar para verificar a autenticidade de 
cada documento, inclusive as Certidões emitidas através da internet. 
 
7.5.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Presidente de Licitação considerará o proponente inabilitado e, 
conseqüentemente, desclassificará sua proposta. 
 
7.5.3. As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. As 
certidões que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 60 
dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 



ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 05.070.404/0001-75 

6 
 

 
7.5.3.1. As empresas participantes do certame na condição Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte serão aplicadas as condições previstas no artigo 43 da Lei Complementar n.º 147/2014, devendo a 
proponente apresentar a documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sendo assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
7.5.4. Os documentos a serem apresentados devem pertencer especificamente à matriz ou à filial, 
não sendo aceita parte da documentação de uma e parte de outra, sob pena de inabilitação, salvo 
aqueles disponibilizados apenas à matriz.  
 
7.5.5. Documentos emitidos da Internet poderão ter sua autenticidade certificada junto aos sites dos 
órgãos emissores. 
 
 
8. DO PROCESSAMENTO 
 
8.1. A Presidente de Licitação e equipe de apoio designados para realização deste certame consta da 
Portaria n.º 089 /2018. O início do certame está previsto para às 10:30 (dez horas e trinta minutos) 
HORAS DO DIA 04 DE Abril DE 2018, na sala de Reuniões do Departamento de Licitações,  no prédio 
da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, na TV. Vereadora Virgolina Coelho, n.º 1145, São 
Luiz II. 
 
8.2. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços com os 
documentos que a instruírem e a Habilitação será pública, dirigida por um A Presidente de Licitação de 
acordo com a legislação supracitada e em conformidade com este Edital e seus Anexos. 
 
8.3. Encerrada a fase de Credenciamento pela Presidente de Licitação não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
8.4. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência 
e posterior rubrica. 
 
8.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com o estabelecido no item 12, 
caberá a Presidente de Licitação decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
 
8.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, a Presidente de Licitação fará a abertura do 
envelope contendo os documentos de habilitação da Licitante que apresentou a melhor proposta com 
finalidade de verificação do atendimento das condições fixadas no Edital. 
 
8.7. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o Licitante será declarado vencedor. 
 
8.8. Se a oferta não for aceitável ou o Licitante desatender às exigências habilitatórias, a Presidente de 
Licitação examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos Licitantes na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante 
declarado vencedor. 
             
        
9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. As propostas serão julgadas e adjudicadas considerando-se MENOR PREÇO GLOBAL, conforme 
definidos neste Edital e seus Anexos. 
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9.2. Serão classificadas pelo Pregoeiro, a proposta de menor preço, em conformidade com o objeto 
licitado, e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% relativamente à de menor preço. 
 
9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições do item 12.1, a Presidente de Licitação 
classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
9.4. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja 
compatível com os praticados pelo mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Presidente de Licitação 
negociar para que seja obtido preço melhor. 
 
9.5. Após este ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço. 
 
9.6. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
9.7. Na hipótese da não adjudicação da microempresa e empresa de pequeno porte e não configurada a 
hipótese prevista no item anterior, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente 
Vencedora. 
 
9.8. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo Licitante 
que a tiver formulado, conforme documentação exigida neste Edital. 
 
9.9. Constatado o atendimento das condições habilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do 
Termo de Referência, observando-se o item 7 do TR, sendo expedido relatório pela Equipe Técnica 
deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste certame pelo 
Secretário Municipal de Finanças, que procederá posteriormente com a homologação do processo 
licitatório. 
 
9.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências Editalícias, a Presidente 
de Licitação examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a todas as exigências, sendo respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto definido neste Edital. 
 
9.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Presidente de Licitação e Licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
 
9.11. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a 
Proposta será desclassificada. 
 
9.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em Sessão e na 
proposta específica, prevalecerá a da proposta. 
 
9.13. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista no objeto deste Edital. 
 
 
10. PROVA DE CONCEITO / AMOSTRA 
10.1. Após a fase de classificação a empresa que apresentar o menor preço será convocada pela 
Presidente de Licitação para realizar prova de conceito / amostra presencial dos seus respectivos 
sistemas, de forma que contemple as funcionalidades descritas no item 7 do Termo de Referência, para 
verificação do cumprimento das Especificações Técnicas descritas no mesmo. 
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10.2. Os itens aqui relacionados foram retirados do item 3 do Termo de Referência 
visando uma apresentação objetiva em que seja capaz de detectar a capacidade da empresa em 
atender aos anseios da prefeitura. 
 
10.3. A prova de conceito / amostra será via WEB e o teste dos sistemas ocorrerão em data marcada 
pelo Pregoeiro. O não atendimento de quaisquer dos requisitos resultará na desclassificação da licitante. 
 
10.4. A prova de conceito/amostra seguirá os seguintes pontos: 
 
a- Será realizada em até 5 dias após o certame. 
b- Horário:X:00 
c- Em caso de necessidade da Prefeitura a data poderá ser reagendada com 2 dias de antecedência. 
 
10.5. Os sistemas/módulos devem apresentar em relação às especificações do item 3 do Termo de 
Referência, anexo I: 
 

• Permitir fazer o cadastro de empresas, instituições financeiras (Bancos), instituições financiadoras 
(leasing), Administradoras de cartão (de crédito e débito). Todas estas instituições envolvidas na 
cobrança de ISSQN do município com o objetivo de fiscalizá-las e aumentar a arrecadação do 
município. 

• Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos de forma a apurar o ISS devido 
por competência, além de exibir os débitos conforme o plano de contas COSIF estabelecido e 
atualizado pelo BACEN. 

• Permitir que as administradoras de cartão importem as declarações de operações de cartões de 
crédito e débito, permitindo a apuração do ISSQN devido. 

• Exibir alertas que permitam os fiscais, gestores e demais interessados identificar de forma rápida 
quais são as situações possíveis que estão causando a evasão de receita do ISSQN no 
município. O objetivo desta funcionalidade é evitar que os interessados tenham que ficar 
procurando nos sistemas/módulos estas informações, assim o processo e consequentemente a 
resgate destas receitas evadidas será acelerado. 

• A possibilidade de gerar filtros das informações, bem como a de apontar quais serão as 
informações que irão compor o relatório resultado deste filtro. Também pede-se para que estes 
relatórios sejam gerados em modelo CSV. O objetivo desta funcionalidade é permitir que os 
interessados possam criar visões das informações, direcionando o trabalho de aumento de 
arrecadação, principalmente, aos sonegadores que realmente interessam. 

• Que seja possível escolher nos filtros informações de Notas Fiscais, das Guias, das Escriturações 
e dos Contribuintes. O objetivo destas informações é munir a equipe de fiscalização para que 
possam executar as atividades para incrementar a receita. 

• Permitir escolher nos filtros mencionados no item anterior as notas fiscais por data de emissão, 
alíquota, bairro do prestador ou do tomador, atividade econômica, que tiveram retenção federal, 
emitidas por contribuintes do simples nacional, entre outras. Permitir escolher as escriturações 
por data do serviço, por atividade do prestador, pelo CNPJ do prestador ou do tomador, permitir 
escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa de valor, entre outras. Permitir 
escolher as Guias baixadas ou não, de valor maior ou menor que o valor digitado, que irão 
vencer ou que venceram em um determinado período, de um determinado contribuinte seja ele 
tomador ou prestador, entre outros. Os objetivos destas informações também são munir a equipe 
de fiscalização para que possam executar as atividades para incrementar a receita. 

•  A possibilidade de criar ações fiscais. Estas devem aproveitar as informações já apontadas nos 
alertas para notificar eletronicamente, através do sistema/módulo, os contribuintes inadimplentes 
com suas obrigações conforme CTM (Código Tributário Municipal). O objetivo desta 
funcionalidade é de potencializar o trabalho da fiscalização, permitindo que mais contribuintes 
sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que atualmente, consequentemente, 
incrementando a receita do município. 
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• Deve demonstrar em forma de gráficos dinâmicos, que alteram conforme o 
sistema/modulo está sendo alimentado, as informações de arrecadação da receita de ISSQN 
bem como as demais informações necessárias para identificar de forma rápida as melhores 
estratégias para incrementar a receita do município. 

• Que seja possível aglutinar os endereços cadastrados mais de uma vez na base de dados com o 
mesmo nome. O objetivo desta demanda é permitir que os usuários ‘higienizem’ o banco de 
dados de forma não haver vários logradouros e bairros duplicados. 

• Que todos os campos específicos para atender o CTM (Código Tributário Municipal) em relação ao 
cadastro imobiliário sejam possíveis de serem criados no sistema e adequados a legislação. 

• Mostrar a possibilidade do próprio usuário no sistema tributário formatar os documentos de Alvarás, 
Autos de Infrações, Ações Fiscais, Certidões, os espelhos cadastrais de BCI e BCE, as Guias de 
Recolhimento, Laudo de Avaliação do ITBI, Termo de Parcelamento e Confissão de Dívida, 
Notificações de Débito entre outros. 

• Que seja possível formatar as notificações de débitos de forma que seja possível o contribuinte 
assiná-la para ser documento válido de ciência das dívidas junto ao município. 

• Ao acessar o cadastro imobiliário, que o sistema mostre em um mapa, de forma integrada com o 
algum sistema de Georeferenciamento ou pelo menos com o google maps, o ponto referenciado 
do endereço do imóvel e o ponto referenciado do endereço de correspondência. 

• Permitir demonstrar em apenas uma tela os débitos dos contribuintes, seja ele pessoa física ou 
jurídica. Também desta tela que seja possível emitir extrato, emitir certidão (do contribuinte, 
empresa e imóvel) emitir guia única de pagamento de tributos, executar suspensão de exigência 
e fazer lançamento de tributos. O objetivos deste é agilizar o atendimento dos contribuintes, sem 
que o usuário tenha a necessidade de ficar navegando em vários menus do sistema para 
atender a demanda do munícipe. 

• Guia gerada no sistema de nota fiscal eletrônica gera automaticamente um débito no sistema 
Tributário.  

• Cancelamento de guia no sistema de nota fiscal eletrônica com cancelamento automático no 
sistema Tributário. 

• Baixa do débito no sistema Tributário com baixa automática no sistema de nota eletrônica. 

• O Contribuinte poderá emitir pela internet o Alvará de Licença para Localização e/ou 
Funcionamento. 

• Permitir que os cartórios informem sobre o comprador do imóvel e processem a emissão da guia 
de ITBI e Certidão de ITBI, integrado com o sistema de Tributos Municipais. 

• Permitir que os cartórios importem para o sistema o arquivo DAP, mesmo enviado para o TFJ 

para prestação de contas dos emolumentos cobrados a partir dos emolumentos. Que através 

desta importação possa ser gerada a guia para cobrança do ISSQN. 

• O Contribuinte poderá emitir pela internet o Alvará de Licença para Localização e/ou 

Funcionamento. 

• Para emissão do alvará pela internet deverá ser possível parametrizar o prazo de validade. 

• Permitir Cadastro dos Médicos responsáveis pela emissão do atestado de óbito. 

• Permitir Cadastro de unidades mobiliárias de cemitérios com controle de quadra, lote e rua. 

• O contribuinte poderá emitir o boleto de comprovação de quitação do débito de ITBI através do 

site. 

• No módulo de margem consignável, permitir a confirmação de reserva (averbação) do desconto em 
folha de pagamento. Este processo gerar o desconto que irá ser enviado à folha de pagamento 
do Município e para o consignatário é gerada uma tela para impressão contendo as informações 
necessárias para o embasamento da operação de crédito ao servidor. 

• O sistema deverá permitir a realização de simulações de empréstimo ao servidor, que deverá 
informar o valor da prestação ou o valor do empréstimo, e o número de prestações. 

• No módulo de adiantamento salarial o sistema deverá possuir aplicativo disponível na apple store e 
google play que possibilite que o comércio credenciado possa realizar vendas para os 
servidores. 
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• Permitir aos servidores a consulta de suas compras registradas no sistema, com 
as informações relativas a cada lançamento. 

• Todos os sistemas deverão ser em Web. 
 

 
10.6. Todos os licitantes poderão acompanhar o procedimento de análise das amostras.  
 
 
11. DOS ACEITES DAS PROVAS DE CONCEITO / AMOSTRA 
 
11.1. As provas de conceito/amostra em ambiente WEB deverão ter sua avaliação devidamente 
registrada por documento assinado por servidor do setor específico ao qual se propõe o sistema a gerir, 
bem como corpo técnico que poderá avaliar sua funcionalidade e viabilidade. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentar as razões, e igual 
número de dias para as contra-razões, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. 
 
12.3. O recurso e impugnação contra a decisão da Presidente de Licitação não terá efeito suspensivo. 
 
12.4. O deferimento do recurso pela Presidente de Licitação implicará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento, e sendo o recurso indeferido dar-se-á o prosseguimento da sessão 
pública. 
 
12.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em 
ata. 
 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Departamento de 
Licitação – Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA - nos dias úteis, no horário 12h às 18h. 
Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por e-mail e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
 
13. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO / VIGÊNCIA 
 
13.1 A adjudicatária deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da convocação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal de 
Conceição do Araguaia-PA, TV. Vereadora Virgolina Coelho n° 1145 são Luiz II. 
 
13.2. Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, o Município de Conceição do 
Araguaia-pa poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser 
negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das 
exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público; 
 
13.3.  Observar-se-ão, na formalização do Contrato a ser firmado, os dispositivos deste Edital e do artigo 
55 da Lei n.º 8.666/93. 
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13.4. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades 
estabelecidas pela Administração Pública. 
 
13.5. O prazo dessa contratação é de 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do Contrato. 
 
13.6.  O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art. 57, inciso IV c/c artigo 
65 da Lei Federal nº 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente 
justificadas. 
 
13.7. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses de execução 
do Contrato, mediante solicitação da Licitante Vencedora e condicionado a autorização da Administração 
Municipal, considerando o IPCA. 
13.7.1. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado no Departamento 
de Licitação, prédio sede da Prefeitura, TV. Vereadora virgolina coelho n° 1145 CEP 68.540-000, 
anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8º do artigo 
65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.1. O pagamento será efetuado nos termos do Anexo I - Termo de Referência e, conforme exposto 
abaixo: 
 
a) As despesas com parametrização, implantação dos sistemas e conversão de dados serão pagas em 
única parcela após a realização dos serviços e da apresentação da nota fiscal e de acordo com a 
comprovação da prestação dos serviços devidamente atestada pelo setor técnico competente; 
 
b) As despesas com a locação e manutenção dos sistemas serão pagas, mensalmente, até o 5º dia útil 
subsequente a realização dos serviços, e será efetuado após a apresentação, pela empresa contratada, 
da nota fiscal. 
 
14.2. A liberação do pagamento ficará sujeita ao aceite (atestação) pela Unidade Fiscalizadora do 
Contrato, devidamente designada, para o acompanhamento técnico e fiscalização da prestação dos 
serviços contratados. 
 
 
15. DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 
 
15.1. No caso de atraso no pagamento, os preços serão atualizados pelo IPCA- Índice Geral de Preços 
ao Consumidor Amplo, do IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo, calculado “pro-rata tempore” 
entre a data de vencimento e a do efetivo pagamento. 
 
15.2. A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos casos em que ficar 
comprovada a responsabilidade do Município de Finanças. 
 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da dotação 
orçamentária n.04.04.01.04.123.0031.2.045  3.3.90.39. do orçamento vigente no Município de Conceição 
do Araguaia-PA e pela que vier a substituí-la nos próximos exercícios. 
 
 
17. DA FISCALIZAÇÃO  
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17.1. Observando o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, a solicitação, autorização, 
acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência do objeto do Contrato serão realizados pela 
Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição-. 
 
17.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização. 
 
17.3. A supervisão por parte da Contratante, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 
responsabilidade da Contratada, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93 
e do Anexo I deste Edital, as seguintes: 
 
18.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência; 
 
18.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de 
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da 
contratada; 
 
18.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 
 
18.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
18.1.5. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
 
18.1.6. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos serviços 
objeto deste Edital; 
 
18.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital de licitação, consoante o que 
preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93. 
 
18.1.8. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos e informar ao solicitante a ocorrência de 
fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do presente ajuste. 
18.1.9 Emitir mensalmente um extrato das transações efetuadas pelo FORNECEDOR do adiantamento 
salarial, apuradas em cada mês. O referido extrato poderá, a critério da CONTRATADA, ser enviado 
exclusivamente para o e-mail indicado pelo FORNECEDOR.  
18.1.10 Efetuar o pagamento das transações efetuadas pelo FORNECEDOR do adiantamento salarial 
no dia  15 (quinze)  do mês seguinte ao fechamento do ciclo de compras, que será do dia 16 (dezesseis) 
a 15 (quinze) de um mês seguinte. O pagamento será feito através do depósito bancário na conta 
corrente informada pela FORNECEDOR, no ato do credenciamento.  
 
Parágrafo único- O pagamento ao FORNECEDOR do adiantamento salarial está condicionado ao 
repasse efetuado pela Prefeitura à CONTRATADA. 
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Parágrafo SEGUNDO- Em caso de atraso no repasse do Município à CONTRATADA 
esta deverá  pagar ao fornecedor do adiantamento salarial em 48 (quarenta e oito horas)  horas uteis, 
após o recebimento do MUNICIPIO. 
 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
  
19.1. Constituem obrigações da contratante, além das obrigações previstas no Anexo I deste Edital, as 
seguintes: 
 
19.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 
19.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
21.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Edital; 
 
19.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso 
e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 
com as obrigações pré-estabelecidas; 
 
19.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
 
19.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações 
são as mesmas descritas no termo de referência; 
 
19.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua 
não adequação aos termos contratuais; 
 
19.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações 
e condições deste objeto; 
19.1.9. Fornecer cópia atualizada da legislação tributária em vigor nos últimos 05 anos, assim como da 
lei orgânica do município; 
19.1.10. Nomear/disponibilizar um fiscal para conduzir as diligências de identificação de fatos geradores 
e sua respectiva autuação, no tocante à prestação de serviços dos estabelecimentos definidos neste 
Contrato, em todo território municipal; 
19.1.11. Disponibilizar um servidor-coordenador de projetos para gerenciar as atividades firmadas neste 
Contrato. 
19.1.12. Solicitar para que as empresas do município colaborem com a fiscalização disponibilizando 
informações de ativos imobilizados através de operações de leasing; 
19.1.13. Solicitar para que o Cartório informe as operações de leasing, de preferencia integrando com o 
sistema da CONTRATADA; 
19.1.14. Solicitar para que as operadoras de cartão de crédito/débito ou os comerciantes apresentem 
cópias das faturas e cadastrem no sistema da CONTRATADA, emitindo alvará de funcionamento; 
19.1.15. Solicitar para que Secretaria da Fazenda Estadual forneça, em arquivos eletrônicos, a 
movimentação de cartões de crédito/débito ocorridas no território do município solicitante; 
19.1.16. Fornecer todos os documentos necessários para o desenvolvimento das tarefas e os programas 
destinados ao processamento de dados com o alvo da produção dos lançamentos fiscais para 
constituição dos créditos tributários que serão entregues aos servidores municipais mediante protocolo, 
carta com aviso de recebimento, ou ainda, a comprovação do envio de forma on-line. 
19.1.17. Manter os dados cadastrais dos sistemas, consignatárias, usuários e respectivos perfis de 
acesso, e margens consignáveis, informando imediatamente a CONTRATADA, os afastamentos, 
demissões, exonerações, aposentadorias e falecimentos de servidores, para fins de bloqueio de margem 
disponível e possíveis cálculos rescisórios (antes da rescisão); 
19.1.18. Executar rotinas periódicas de integração entre os sistemas; 
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19.1.19. Disponibilizar, dentro do prazo previsto para a implantação do SISTEMA, todas 
as informações necessárias, tais como, cadastro de consignatárias com respectivos códigos de verbas 
de desconto, cadastro de órgãos/secretarias, cadastro de matrículas e margens de servidores e cadastro 
de contratos existentes para importação para o sistema e para o Módulo Cartão de Adiantamento 
Salarial; 
19.1.20. Garantir que a utilização do sistema pelos empregados, servidores ou prepostos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Conceição do Araguaia-PA, seja de acordo as especificações técnicas, 
parte integrante desse instrumento, e com as leis vigentes, inclusive aquelas de proteção de propriedade 
intelectual, e aos bons costumes, cuja inobservância acarretará a resolução de pleno direito do presente 
termo. 
19.1.21. Definir, conjuntamente com a CONTRATADA, regras e procedimentos relativos à segurança 
dos sistemas, para a transmissão de dados via rede Internet. 
19.1.22. Efetuar os repasses mensal todo dia 10 (dez) para a contratada, para pagamento das compras 
realizadas pelos servidores a rede de fornecedores do adiantamento  salarial. 
 
20. PENALIDADES 
 
20.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 
 
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - Advertência; 
 
II – Multa, nos seguintes termos: 
 
a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de atraso; 
 
b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 5 dias após o vencimento do prazo estipulado, 
de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
 
c) pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação 
da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 
 
d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do serviço rejeitado. 
 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 
05 (cinco) anos. 
 
IV - 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

20.3. As multas serão descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto ao Município, devendo ser 

aplicadas por representação da Secretaria Municipal de Finanças. Inexistindo crédito, será lavrada multa 

e enviada à empresa.  

 

20.4. Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa: 
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a) greve generalizada dos empregados da Licitante Vencedora; 

 

b) interrupção dos meios normais de transportes; 

 

c) acidente que implique em retardamento na entrega do objeto sem culpa por parte da Licitante 

Vencedora; 

 

d) calamidades públicas. 

 

 

21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
23.1. O Município de Conceição do Araguaia-PA, poderá rescindir o contrato independentemente de 
qualquer interpelação judicial, por interesse público devidamente qualificado e no caso de a Licitante 
Vencedora infringir quaisquer dos itens do Edital, ou: 
 
a) Se cometida qualquer fraude pela empresa; 
 
b) Quando ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da Licitante na execução do 

serviço; 
 
c) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Licitante com outrem, bem como a 

sua cessão ou transferência, total ou parcial; 
 
d) O desatendimento reiterado das determinações da fiscalização; 
 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas pela fiscalização; 
 
f) A dissolução da sociedade da Licitante Vencedora; 
 
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Licitante Vencedora, que 

prejudique o serviço; 
 
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento; 
 
i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva do 

fornecimento do serviço. 
 
j) Na rescisão aplicar-se-á o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
21.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
22.2. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial, bem como os demais atos 
pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.  
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22.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão 
à disposição para retirada na sala do Departamento de Suprimentos, localizada no prédio da Prefeitura 
Municipal de Conceição do Araguaia-PA à TV. Vereadora virgolina coelho , numero 1145,  durante o 
período de 05 (cinco) dias úteis após a homologação deste processo. Findo este prazo, os referidos 
envelopes serão destruídos. 
 
22.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que 
não o fizer no prazo previsto no subitem deste Edital. 
 
22.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 
 
22.6. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas nem alterar a relação dos documentos exigida neste Edital. 
 
22.7. Os casos omissos do presente Convite serão solucionados pela Administração Municipal, 
observada a legislação pertinente à matéria. 
 
22.8. O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão) manter, durante toda a execução do contrato, as 
condições de habilitação apresentada na licitação. 
 
22.9. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Conceição do Araguaia-PA. 
 
22.10. Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Convite, salvo mediante 
autorização do Pregoeiro. 
 
22.11. Todos os elementos fornecidos pelo Município de Conceição do Araguaia-PA e que integram o 
presente Convite e seus anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em 
um e se omita em outro, será considerado como especificado e válido. 
 
22.12. A Presidente da comissão de licitação, no interesse público, poderá relevar omissões puramente 
formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
22.13. É facultada a Presidente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
22.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Município de Conceição do Araguaia-PA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.15. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.16. A 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 no Município de 
Conceição do Araguaia-PA. 
 
22.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública. 
22.18. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade por 
seu pagamento à Administração Municipal, nem poderá onerar o objeto deste Convite, razão pela qual o 
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licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o Município de Conceição do Araguaia-pa. 
22.19. O sistema de Margem consignado será pago pelas consignatárias conveniadas pelo Município, 
não tendo nenhum custo para o município e nem para o servidor municipal; 
22.20. O sistema de adiantamento salarial não terá nenhum custo para o município e nem para o 
servidor municipal; 
22.21. O sistema emissor de nota fiscal eletrônica será de inteira responsabilidade do contribuinte. 
22.22. Será permitida a subcontratação dos serviços descritos no Anexo I – Especificações técnicas, nos 
termos do artigo 72 da Lei 8.666/93. 
 
Conceição do Araguaia-PA, 27 de março de 2018. 

 
 

Wander Menezes Duarte 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  
 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS 
EM WEB, DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS E SERVIÇOS DE 
SUPORTE SEM ONUS MENSAL, CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS, 
PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
  

2.1 Considerando que os softwares atualmente em funcionamento na prefeitura encontram-se 

em parte defasados às novas exigências imputadas à administração pública e em parte não 

atendem tecnicamente às demandas da Secretaria Municipal de Finanças, com relação às 

exigências técnica de demanda, suporte e funcionalidade.  

2.2. Considerando que os softwares atualmente contratados na prefeitura  em parte não 

atendem tecnicamente às demandas da Secretaria Municipal de Finanças, com relação às 

exigências técnicas de demanda, suporte e simples funcionalidades.  

2.3. Considerando que o aumento de receita está atrelado tanto a troca das ferramentas 

quanto a prestação de serviços descritos no corpo deste documento. 
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2.4. Considerando o atual momento financeiro que atravessa a administração 

pública do país, nas três esferas de poder, impedindo que a administração municipal busque as 

estâncias estadual e federal através de solicitações de repasses para garantir o custeio e 

investimento na ‘máquina’ pública municipal, resta a esta administração municipal imprimir 

eficiência nos processos de gestão e aumento de receitas próprias do município. 

2.5. Considerando que imprimir eficiência nos proce/ssos de gestão e aumento de receitas 

próprias no município necessita de ferramentas modernas, que interajam com as melhores 

práticas tecnológicas disponíveis no mercado para levar aos gestores informação de qualidade 

para a tomada de decisão a tempo e a hora. 

2.6. Considerando que além das ferramentas modernas a equipe também deve estar 

capacitada para uso destas ferramentas, assim justificando junto a contratação das 

ferramentas os serviços que serão entregues a equipe da prefeitura e estão descritos neste 

documento. 

2.7. Considerando que a integração entre os softwares é de suma importância, principalmente 

no que diz respeito ao cadastro de pessoas, fazendo com que as diferentes secretarias do 

município interajam criando um cadastro multifinalitário que permitirá o controle dos serviços 

utilizados pelos cidadãos no município. 

2.8. Considerando que além dos benefícios citados acima o cadastro integrado e muitifinalitário 

permitirá através da tecnologia que as secretarias se ajudem na busca da higienização da base 

de dados, no que diz respeito ao cadastro de pessoas existentes nas ferramentas de software 

utilizadas hoje no município. 

 

3. JUSTIFICATIVA: 
3.1. Justifica-se a contratação hora proposta em busca dos resultados esperados que serão 
descritos neste documento e estando em acordo com os princípios da administração pública 
que emanam da constituição, a saber:  A legalidade, A impessoalidade, A Moralidade, A 
Publicidade e a Eficiência. 
 
4. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS  

 

4.1. BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE 

 

4.1.1 Confiabilidade e qualidade nos serviços oferecidos à população; 
4.1.2 Agilidade no atendimento e menos burocracia; 
4.1.3 Disponibilização de serviços na internet, evitando o deslocamento do munícipe e 
contribuinte à Prefeitura; 
4.1.4 Redução do consumo de papel, com isso reduzindo os custos operacionais de cada 
unidade do Município, bem como colaborando de forma indireta com o meio ambiente; 

 

4.1. BENEFÍCIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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4.1.1. Eliminação das tarefas e informações em duplicidade; 
4.1.2. Visão plena do ciclo de vida das informações; 
4.1.3. Automação e padronização dos processos das diversas áreas da Prefeitura; 
4.1.4. Facilidade na obtenção de informações; 
4.1.5. Melhoria na imagem dos serviços públicos e do Governo Municipal; 
4.1.6. Maior transparência da Gestão Municipal. 
 

 

4.2. BENEFÍCIOS PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 
, 

4.2.1. Informações dos contribuintes atualizadas; 
4.2.2. Enquadramento dos contribuintes de acordo com o regime tributário; 
4.2.3. Disponibilização de ferramentas para melhor apuração dos tributos; 
4.2.4. Agilidade e confiança nos lançamentos tributários; 
4.2.5. Melhoria na gestão da conta corrente fiscal; 
4.2.6. Disponibilização de ferramentas para a melhor gestão da cobrança dos créditos; 
4.2.7. Informações para o eficiente Planejamento e Acompanhamento das ações fiscais; 
4.2.8. Apuração de forma rápida e segura da situação do contribuinte perante a prefeitura; 
4.2.9. Redução da sonegação fiscal; 
4.2.10. Incremento da arrecadação. 
4.2.11. Inteligência fiscal através de indícios gerados automaticamente pela malha fiscal do 
Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; 
4.2.12. Uso do smartphone para emissão de notas fiscais eletrônicas e acompanhamento das 
escriturações; 
4.2.13. Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos; 
4.2.14. Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 
4.2.15. Lançamento tributário adequado, diminuindo o contencioso administrativo e 
assegurando uma execução fiscal segura; 
4.2.16. Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e 
compartilhamento de informações entre o contribuinte e a fiscalização municipal; 
4.2.17. Redução da evasão fiscal; 
4.2.18. Elevação no volume da arrecadação do ISSQN; 
4.2.19. Redução da inscrição em Dívida Ativa devido ao aumento do recolhimento do ISS 
corrente; 
4.2.20. Notificação do prestador e tomador por mensagem eletrônica; 
4.2.21. Cruzamento de valores retidos, com os respectivos pagamentos; 
4.2.22. Fornecimento de relatórios gerenciais para que o município conheça suas 
potencialidades econômicas, visando lançar programas de incentivo a determinados setores da 
economia, bem como atrair novos investimentos. 
 

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA: 
 

Os Sistemas Integrados de Gestão Pública, deverão possuir as seguintes características 

básicas:  
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5.1. INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA DO SISTEMA 
 

5.1.1. Todos os sistemas deverão ser desenvolvidos em plataforma WEB. 
5.1.2. Deverá disponibilizar backup de dados que possa ser executado por qualquer usuário 
com permissão para esta rotina e disponibilizar junto com o arquivo do backup a estrutura e 
relacionamento entre as entidades (DER). 
5.1.3. Funcionar em rede com os sistemas operacionais Windows, Unix, Linux com as 
estações de trabalho rodando sob os sistemas operacionais Windows ou Linux; 
5.1.4. Se o licitante optar por soluções que representem custos e investimentos para o banco 
de dados, ou Sistema operacional a Contratante aceitará desde que todos os custos para 
implantação nos servidores e nas estações de trabalho incluindo qualquer tipo de 
licenciamento sejam totalmente assumidos pela CONTRATADA. 
5.1.5. Os sistemas deverão ser instalados em DATA CENTER’S da CONTRATADA e os 
bakcup’s deverão ser disponibilizados no servidor da CONTRATANTE conforme 
agendamentos de horários acordados com os técnicos da CONTRATANTE. 
5.1.6. Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas 
concorrentes; 
5.1.7. Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a 
violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, 
permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função; 
 

5.2.SEGURANÇA 

 

5.2.1. A solução deverá contar com a instalação simultânea em vários Data Centers que 
forneçam um ambiente seguro, controlado, com redundâncias de equipamentos, sendo estes 
de última geração e monitorado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Os dados armazenados no 
sistema terão de ser replicados em localização física de tal forma que mesmo que um dos Data 
Center seja destruído a integridade do sistema deve ser preservada, bem como terá de possuir 
gerência de privilégios por função e tipo de usuários, definidos por perfis para restringir o 
acesso das funcionalidades através do uso de senhas criptografadas. 
5.2.2. A verificação da autenticidade dos documentos e certidões deverá ser feita com rapidez 
através do portal do MUNICÍPIO utilizando o código de verificação impresso. 
 

5.3. COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
 

O Sistema deverá escalar os recursos de processamento dinamicamente de acordo com o 

volume de transações e prover alta disponibilidade. Com essa infra-estrutura, o Sistema deverá 

atender pequenos, médios ou grandes volumes de informação ou dados, podendo escalar 

elasticamente de maneira a atender um número extremo de usuários sem sacrifício de 

performance. 

 

 

5.4. FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS 
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Atendendo a este quesito, o sistema deverá utilizar ferramentas de última geração de 

Inteligência de Negócios (Business Intelligence), que combinam relatórios dinâmicos e análise 

de dados em uma interface de painel de controle, através de alertas automáticos que 

funcionem como auditor virtual, apresentando ao usuário somente os dados que ele precisa e 

quando ele precisa. Esta ferramenta deverá apontar as divergências e inconsistências das 

informações prestadas ao sistema, com a indicação correspondente, oferecendo gráficos 

dinâmicos e análise estatística, com a habilidade de expandir e resumir os dados examinados 

interativamente. 

 

 

5.5. DOS SISTEMAS 
 

5.5.1. SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN – NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
 

5.5.1.1. O sistema deverá agregar mecanismos e processos de controle e gestão tributária, 
inclusive habilidade de geração da Nota Fiscal. 
5.5.1.2. Os métodos e soluções técnicas a serem utilizados devem buscar controlar e ampliar 
a base contributiva, o volume da receita tributária, coibir e inibir a evasão e a inadimplência do 
ISSQN. 
5.5.1.3. Em complemento ao projeto a ser desenvolvido, o sistema deve contar também com 
uma assistência tributária completa, com treinamento e capacitação a servidores públicos.   
5.5.1.4. Ainda, o sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas: 
a- Cadastros: da Prefeitura, dos Usuários da Prefeitura, dos Conteúdos da Prefeitura, dos 

Documentos Necessários para Autenticar o Contribuinte, Cadastro das Informações do 

Convênio, Vencimento das Guias, Taxas E Carências, Cadastro de Agentes Autorizados a 

Receber o Pagamento de ISSQN 

b-  Gestão da Prefeitura: Cadastro de Valor Mensal para MEI, Cadastro de Indicador: 

Correção Monetária(sim/não), Anual ou Mensal, Cadastro Taxa de Multa, Valor Máximo da 

Multa, Taxa de Juros, Cadastro Fórmulas para Configuração de Correção Monetária e Taxa de 

Juros, Cadastro Cabeçalho da Nota Fiscal, Informar a Legislação da Nota Fiscal, Cadastro de 

Regras para Retenções Federais: INSS, PIS, CONFIS, IRPJ, IRPF, SEST/SENAT e CSLL, 

Cadastro o Layout da Nota Fiscal, Cadastro a Unidade Fiscal, Taxa de Expediente, Controle de 

Status de Operação da Cidade, Upload do Brasão da Prefeitura 

 

6. ATIVIDADES : 
6.1.  Cadastro do CNAE Vinculado Ao Item de Serviço 
6.1.1. Itens de Serviço: Gerar Lista de Serviços com Alíquota Padrão, Parametrizar o Sistema 
Conforme a Lei Complementar 116, Cadastro de Alíquotas dos Itens de Serviço, Permitir 
Alíquota Diferenciada para Contribuintes com Convênio 
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6.1.2. Solicitações : Solicitar Alteração de Cadastro, Buscar Solicitações por: Todas, Rejeitas, 
Pendentes, Aprovadas e Verificadas, Aprovação de Emissão de Nota Fiscal por Período, Alerta 
do Vencimento do Período para Emissão de Nota Fiscal, Aprovação de Cadastro. 
 

6.1.3. Para o Contribuinte: Cadastro de Contribuinte Mobiliários, Importação do Cadastro de 
Contribuinte Mobiliários, permitir verificar os contribuintes importados com dados faltantes, 
Cadastro de Contribuintes Pessoa Física, Cadastro de Contribuintes Pessoa Jurídica, Cadastro 
de Contribuintes Instituições Financeiras, Cadastro de Contribuintes Órgão Público, Cadastro 
do Valor do Fixo e Parcelas do Contribuinte Cpf, Cadastro da Situação do Contribuinte, 
Cadastro do Administrador do Contribuinte, Cadastro de Usuários do Contribuinte, Cadastro do 
Logo do Contribuinte. 
 

6.1.4. Para o Contador: Cadastro do Contador, Vinculação do Contador ao Contribuinte, 
Acesso do Contador ao Cadastro do Cliente, Reverte Acesso de Contribuinte para Prefeitura e 
Contador para Cliente. 
 

6.1.5. Escriturações: Emissão de Escriturações Tomador/Prestador, Buscar Escriturações 
por: Canceladas, Divergentes, Pendentes, Tomados, Tributados, Escriturados, Dívida Ativa, 
Escriturar Sem Movimento, Substituição de Escriturações, Aceitar Escriturações, Rejeitar 
Escriturações 
 

6.1.6. Recibo Provisório de Serviço: Escriturar Rps de Prestadores como Retida, Tributada ou 
Isenta, Escriturar Rps como Tomador do Serviço, Importação do Recibo Provisórios de 
Serviços. 
 

6.1.7 Nota Fiscal Eletrônica: Cadastro do Numero Inicial das Notas Fiscais, Escriturar Notas 

Fiscais de Prestadores como Retida, Tributada ou Isenta, Escriturar Notas Fiscais como 

Tomador de Serviço, Emissão de Nota Fiscal, informando obrigatoriamente o tomador de 

serviço, Copiar Nota Fiscal Emitida, Geração de PDF da Nota Fiscal, Emissão de Carta de 

Correção, Verificação de Autenticidade da Nota Fiscal, Cancelamento de Nota Fiscal 

permitindo parametrizar o prazo limite para acontecer o cancelamento, Cancelamento de Nota 

Fiscal Avulsa, Substituição de Nota Fiscal, Importação de Lista de Notas Fiscais para 

Cancelamento, Emissão de Nota Fiscal Avulsa, permitindo manter cadastrado os contribuintes 

vinculados a estas notas, bem como histórico de emissão das mesmas, Copiar Nota Fiscal 

Avulsa, Geração de PDF da Nota Fiscal Avulsa. 

 

6.1.8 Instituições Financeiras: Importação do Planos de Contas Referente as Contas Cosif 
das Instituições Financeiras, Importação do Balancete das Instituições Financeiras 
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6.1.9. Guias: Emissão da Guia Tributada, Emissão da Guia Retida, Suporte a 

Boletos Banco do Brasil, Suporte a Boletos Banco Bradesco, Suporte a Boletos Banco Caixa 

Econômica, Suporte a Boletos Banco Santander, Suporte a Boletos Febraban, Importação do 

Retorno Bancário, Importação do Retorno do Daf607/Simples Nacional, Baixa Automática das 

Escriturações do Simples Nacional, Busca Automática de Débitos de uma Incidência para 

Emissão de Guia, Buscar por Guias: Pendentes, Canceladas e Quitadas, Cancelamento da 

Guia de Recolhimento, permitindo informar o motivo do cancelamento, Geração de Guias do 

Iss Fixo e Estimado, Geração de Arquivo Único (PDF) para Impressão de Guias do Iss Fixo e 

Estimado, Cancelamento Guias do Iss Fixo e Estimado, Extinção de Crédito, Parcelamento do 

Crédito, Baixa Manual via Processo Administrativo, Reemissão sem Juros e Multas via 

Processo Administrativo 

 

6.1.10. Ação Fiscal - Cadastro da Ação Fiscal, conforme os prazos da Notificação Preliminar, 

Termo de Inicio da Ação Fiscal, Auto de Infração e Imposição a Multa, Análise de Recurso 1, 

Análise de Recurso 2 e Termo de Encerramento da Ação Fiscal, Pesquisar Candidatos a Ação 

Fiscal, Buscar Ordem de Serviços por: Fechadas, Abertas, Todas, Notificação Preliminar, Tiaf, 

Atif, Recurso 1, Recurso 2 e Tenaf, Adicionar Ordem de Serviço. permitindo a visualização da 

listagem de serviços, Bloquear Contribuinte Na Ação Fiscal por Período, Notificar Contribuinte, 

permitir que a prefeitura saiba quando o contribuinte leu a notificação, Termo de Inicio de Ação 

Fiscal, Auto de Infração e Imposição de Multa, Análise de Recurso de Primeira Instância, 

Análise de Recurso de Segunda Instância, Termo de Encerramento da Ação Fiscal, 

Cancelamento da Ordem de Serviço, Atribuir Uma Ordem de Serviço. 

6.1.11. Dívida Ativa: Criar Dívida Ativa por Contribuintes do Simples Nacional, Mei, Nenhum, 

Estimado e Fixo, Adicionar Contribuinte a Dívida Ativa, Baixar Débitos de Contribuinte da 

Dívida Ativa, Relatório da Dívida Ativa, Emissão de Relatório CSV da Dívida Ativa, Controle de 

Versão dos Relatórios CSV da Dívida Ativa, Livro Fiscal por Incidência, Serviços Prestados, 

Tomados, Detalhado, Resumido, por Emissão e por Competência, Livros Fiscais Fechados 

Automaticamente, Livro Fiscal com PDF Anual ou Mensal, totalizando valores mensais e 

anuais. 

 

6.1.12. Filtros / Gerador de Relatórios: Geração de Relatórios de Notas Fiscais, Geração de 

Relatórios de Escriturações, Geração de Relatórios de Contribuintes, Geração de Relatórios de 

Guias, Adicionar Filtros a Minha Organização, Formatação dos Filtros, Exportação dos Filtros 

em CSV 

 

6.1.13. Relatórios: Ficha de Inscrição Cadastral em PDF, Raio X dos Últimos 5 Anos, Cadastro 

dos Alertas, Controle de Permissionamento de Acesso aos Alertas, Alertas de Não 

Cadastramento, Alertas de Não Utilização do Sistema, Alertas de Divergências, Alertas de 
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Escriturações Pendentes, Alertas de Não Recolhimento Tributado, Alertas de 

Não Recolhimento Retido, Alertas de Não Recolhimento Simples Nacional, Alertas de Rps 

Pendentes, Guias Vencidas Iss Fixo, Guias Vencidas Iss Retido, Guias Vencidas Iss Tributado, 

Guias Vencidas Regime Estimativa, Contribuintes Cadastrados, Contribuintes Pendentes de 

cadastramento, Média de Login por Grupo de Prestadores, Média das Notas Emitidas por 

Prestadores, Arrecadação por Contribuinte, Arrecadação por Período, Notas Canceladas por 

Contribuinte, Arrecadação por Instituições Financeiras, Recolhimento Simples Nacional por 

Contribuinte 

 

6.1.14. Gráficos: Raio X do Contribuinte com Todo Histórico dos Últimos 5 Anos, Nível de 

Cadastramento, Logins, Média de Login por Grupos de Prestadores, Histórico das Notas 

Fiscais Emitidas por Ano, Notas Fiscais Emitidas por Mês, Média das Notas Fiscais Emitidas 

por Prestadores, Receita Iss Fixo Total - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e 

Competência, Receita Iss Fixo Pessoa Física - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês 

e Competência, Receita Iss Fixo Estimativa - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e 

Competência, Receita Iss Sociedade de Profissionais - Valor Gerado e Valor Arrecadado por 

Ano, Mês e Competência, Receita Iss Movimento Econômico - Valor Gerado e Valor 

Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita Iss Retido Prefeitura - Valor Gerado e Valor 

Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita Iss Simples Nacional e Mei - Valor por Ano, 

Mês e Competência, Receita Instituições Financeiras - Valor Gerador e Valor Arrecadado por 

Ano, Mês e Competência, Todas as Receitas do Issqn - Valor Gerado e Valor Arrecadado por 

Ano, Mês e Competência, Fiscalização - Não Recolhimento Acumulado Anual, Fiscalização - 

Não Recolhimento Acumulado Mensal, Fiscalização - Termômetro 

 

6.1.15. Suporte: Link Direto para os Manuais das Instituições Financeiras, Contribuintes, 

Contadores e Fóruns, Integração para Abertura de Chamados de Suporte, acompanhamento 

dos chamados abertos e encerrados. 

6.1.16. Segurança: Acesso Via Certificado Digital, Controle de Permissionamento dos 

Usuários da Prefeitura, Controle de Acessos Via Login e Senha, Controle de Recuperação de 

Senha permitindo a reativação de conta inativa, Controle de Acesso Via Certificado Digital 

eCPF/eCNPJ/eNfe, Registro do Histórico de Operações Realizadas pelos Usuários do Sistema 

6.1.17. Backup: Gerar Backup Completo, Gerar Backup Incremental 

6.1.18. Integração: Configurar os Arquivos de Integração: Contribuintes, Escriturações e 

Guias, Gerar Arquivo de Integração, Baixar Arquivo de Integração. 

6.1.19. Webservice – Abrasf: Cadastro de Autorização para Utilização do Webservice, 

Habilidade de Suspenção da Autorização para Utilização do Webservice, Recepcionar Lote 

RPS, Consultar Situação Lote RPS, Consultar NFe por RPS, Consultar NFe, Consultar Lote 

RPS, Cancelar NFe, Validação de Certificado Digital 
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6.1.20. Integração do sistema NFe e o tributário de forma que ao cadastrar um 

contribuinte no sistema tributário este contribuinte também seja cadastrado no sistema da NFe, 

quando um débito para um contribuinte for constituído no sistema de NFe ele também seja 

constituído no tributário, e quando um débito for baixado, tanto no sistema da Nfe, quanto no 

sistema tributário, ele seja baixado em ambos. 

6.1.21. Raio-X - Atualização Diária da Informação de Multas, Juros e Correção para Valores 

em Aberto 

6.1.22. Exportação de NFes em formato XML por Competência 

6.1.23. Permitir o registro de alíquota diferenciada por incentivo da EMBRATUR, que seja 

possível informar um prazo para vencimento da alíquota e que o sistema exiba um alerta para 

o contribuinte antes do vencimento. 

6.1.24. Permitir parametrizar o sistema para que tomador possa fazer escrituração sem 

documento. 

6.1.25. Permitir na emissão das notas que seja informado a retenção de ISS para tomadores 

não estabelecidos no município. 

6.1.26. Permitir que os contribuintes enquadrados no simples nacional possam ser 

classificados conforme alíquota do município. 

6.1.27. Permitir que os débitos dos contribuintes do simples nacional sejam baixados 

manualmente. 

6.1.28. O sistema deverá permitir que o contribuinte emita certificado de quitação das guias. 

6.1.29. Permitir imprimir nota fiscal informando quantidade e valor unitário do serviço ser 

prestado. 

6.1.30. Relatório de Baixa por usuário informando quem deu baixa nos créditos através do 

sistema. 

6.1.31. Recibo de quitação do ISS retido pelo Tomador de Serviço para enviar ao prestador de 

serviço. 

6.1.32. A possibilidade de cadastrar empresas, instituições financeiras (Bancos), instituições 

financiadoras (leasing), Administradoras de cartão (de crédito e débito). Todas estas 

instituições envolvidas na cobrança de ISSQN do município com o objetivo de fiscalizá-las e 

aumentar a arrecadação do município. 

6.1.33. Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos de forma a apurar o 

ISS devido por competência, além de exibir os débitos conforme o plano de contas COSIF 

estabelecido e atualizado pelo BACEN. 

6.1.34. Permitir que as administradoras de cartão importem as declarações de operações de 

cartões de crédito e débito, permitindo a apuração do ISSQN devido. 
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6.1.35. Exibir alertas que permitam os fiscais, gestores e demais interessados 

identificar de forma rápida quais são as situações possíveis que estão causando a evasão de 

receita do ISSQN no município. O objetivo desta funcionalidade é evitar que os interessados 

tenham que ficar procurando nos sistemas/módulos estas informações, assim o processo e 

consequentemente a resgate destas receitas evadidas será acelerado. 

6.1.36. A possibilidade de gerar filtros das informações, bem como a de apontar quais serão as 

informações que irão compor o relatório resultado deste filtro. Também pede-se para que estes 

relatórios sejam gerados em modelo CSV. O objetivo desta funcionalidade é permitir que os 

interessados possam criar visões das informações, direcionando o trabalho de aumento de 

arrecadação, principalmente, aos sonegadores que realmente interessam. 

Que seja possível escolher nos filtros informações de Notas Fiscais, das Guias, das 

Escriturações e dos Contribuintes. O objetivo destas informações é munir a equipe de 

fiscalização para que possam executar as atividades para incrementar a receita. 

6.1.37. Permitir escolher nos filtros mencionados no item anterior as notas fiscais por data de 

emissão, alíquota, bairro do prestador ou do tomador, atividade econômica, que tiveram 

retenção federal, emitidas por contribuintes do simples nacional, entre outras. Permitir escolher 

as escriturações por data do serviço, por atividade do prestador, pelo cnpj do prestador ou do 

tomador, permitir escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa de valor, entre 

outras. Permitir escolher as Guias baixadas ou não, de valor maior ou menor que o valor 

digitado, que irão vencer ou que venceram em um determinado período, de um determinado 

contribuinte seja ele tomador ou prestador, entre outros. Os objetivos destas informações 

também são munir a equipe de fiscalização para que possam executar as atividades para 

incrementar a receita. 

6.1.38. A possibilidade de criar ações fiscais. Estas devem aproveitar as informações já 

apontadas nos alertas para notificar eletronicamente, através do sistema/módulo, os 

contribuintes inadimplentes com suas obrigações conforme CTM (Código Tributário Municipal). 

O objetivo desta funcionalidade é de potencializar o trabalho da fiscalização, permitindo que 

mais contribuintes sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que atualmente, 

consequentemente, incrementando a receita do município. 

6.1.39. Deve demonstrar em forma de gráficos dinâmicos, que alteram conforme o 

sistema/modulo está sendo alimentado, as informações de arrecadação da receita de ISSQN 

bem como as demais informações necessárias para identificar de forma rápida as melhores 

estratégias para incrementar a receita do município. 

 

 

7- SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN CARTÃO DE CRÉDITO 
 

O sistema deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre a 

comissão paga pelos estabelecimentos locais nas vendas realizadas com cartão de crédito e o  

software deverá disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de dados da 

sonegação havida com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz tributária do 
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Município para fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão dos 

negócios de CARTÃO DE CRÉDITO e emitir, automaticamente, autos de infrações 

seqüenciados para lançamento e cobrança do tributo apurado. 

 

Ainda, deverá o sistema dispor das seguintes ferramentas técnicas: 

7.1. Cadastrar em registros editáveis, todas as captadoras de dados ativas no mercado, com 

CNPJ e endereço completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online. O 

sistema não permite a exclusão das instituições cadastradas no sistema;  

7.2. Permitir: aos usuários mediante login individual total acesso via web.; garantir o acesso de 
informações via web deverá possuir autenticação individual visando garantir a segurança das 
informações em dois ou mais níveis de permissões; o acesso ao sistema deverá ser feito 
visando a segurança das informações, em dois ou mais níveis diferentes, sendo um de 
exclusiva digitação e outro gerencial E ainda, a possibilidade da criação de um terceiro e quarto 
nível, caso o Município entenda necessário. 
7.3. Os níveis de acesso e funcionalidades do sistema deverão ser determinados por um ou 
mais administradores informados à contratada pelo Município. 
7.4. Possibilitar a importação automática de informações constantes dos arquivos eletrônicos 
fornecidos pela Secretaria da Fazenda Estadual no formato Microsoft Excel extensão XLS, 
CSV e TXT. 
7.5. Permitir também: diferenciar os diversos tipos de transações com cartões tais com 
vendas à vista (débito) e à crédito (cartão de crédito) e ainda vincular cada operação ao CNPJ 
do estabelecimento local ao escopo do cotejo manual pela fiscalização entre as vendas 
realizadas com cartão de crédito/débito e a receita bruta informada pelo contribuinte local do 
ISS; a parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local bem 
como customizar a emissão automática de autos de infração numerados e com especificação 
completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, multa, 
correção monetária, outros tipos de acréscimos, prazos e textos pertinentes; a geração de 
planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por operação 
contida no Auto de Infração emitido; a restrição por exercício dos lançamentos que deverão 
compor cada auto de infração; consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos; 
a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das 
atuações emitidas;  
7.6. Possuir previamente: cadastradas todas captadoras de dados ativas no mercado;  
cadastrado os endereços das operadoras de cartão de crédito; o cadastro de novas operadoras 
de cartão de crédito ativas no Mercado; níveis diferentes de permissão configurável por 
usuário. 
7.7. Permitir: a edição das operadoras de cartão de crédito; que os níveis de acesso ao 
sistema sejam determinados por um Gestor; aos gestores o cadastro de novos usuários e 
controlar o acesso através de níveis pré-cadastrados; a adição manual ou através de arquivo 
CSV das instituições financeiras e realizar o cruzamento dos dados; a adição manual ou 
através de arquivo CSV das operações de cartão de credito e realiza o cruzamento dos dados 
através venda a vista (debito) e venda a prazo (cartão de credito). 
7.8.Possibilitar: a importação automática de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos 

fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito; a vinculação de cada operação ao CNPJ do 

estabelecimento local. 
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7.9. Dispor de ferramentas de Inteligência de Negócios que gera alertas 
automáticos equivalentes a auditores virtuais. 
7.10. Diferenciar a baixa no município e a baixa na receita, onde o baixado na receita não é 
prestador e nem tomador de serviço. 
 

 

8- SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN BANCOS –  
O sistema a ser contratado deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN 

incidente sobre os serviços prestados por instituições financeiras e ainda o software deverá 

disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de dados da sonegação 

havida com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz tributária do Município para 

fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão das prestações de serviço das 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e emitir automaticamente autos de infrações seqüenciados 

para lançamento e cobrança do tributo apurado. 

 

Ainda, o sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas:  

8.1. Cadastrar em registros editáveis todas as Agências Bancárias ativas no mercado que 
se situem no município, com CNPJ e endereço completo. A atualização do banco de dados 
deve ser feita de forma online. O sistema não deve permitir a exclusão das instituições 
financeiras cadastradas no sistema. 
8.2. Permitir: aos usuários mediante login individual total acesso via web. O acesso de 
informações via web deve possuir autenticação individual visando garantir a segurança das 
informações em dois ou mais níveis de permissões; o acesso ao sistema deve ser feito visando 
à segurança das informações, em dois níveis diferentes, sendo um de exclusiva digitação e 
outro gerencial; permitir ainda a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível caso o 
Município entenda necessário; os níveis de acesso e funcionalidades do sistema devem ser 
determinados por um ou mais administradores informados a contratada pelo Município; a 
parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local bem como 
customizar a emissão automática de autos de infração numerados e com especificação 
completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, multa, 
correção monetária, outros tipos de acréscimos, prazos e textos pertinentes; a geração de 
planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por operação 
contida no Auto de Infração emitido; a restrição por exercício dos lançamentos que deverão 
compor cada auto de infração; consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos; 
a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das 
atuações emitidas; o cadastro de novas instituições financeiras ativas no mercado; a edição do 
cadastro das instituições financeiras; que os níveis de acesso ao sistema sejam determinados 
por um Gestor; aos gestores o cadastro de novos usuários e controlar o acesso através de 
níveis pré-cadastrados; a adição manual ou através de arquivo CSV das instituições financeiras 
e realizar o cruzamento dos dados; o cadastro e gerenciamento das filiais das instituições 
financeiras; a importação do balancete através do plano de contas COSIF;  
8.3. Possuir previamente: cadastradas todas as instituições financeiras do Mercado; 
cadastrado os endereços das instituições financeiras; níveis diferentes de permissão 
configurável por usuário. 



ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 05.070.404/0001-75 

29 
 

8.4. Possibilitar a importação automática de informações constantes dos 
Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas instituições financeiras. 
8.5. Dispor de ferramentas de Inteligência de Negócios que gera alertas automáticos 
equivalentes a auditores virtuais. 

 

9. SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN – SIMPLES NACIONAL 
 

9.1. O sistema deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre as 
empresas optantes pelo simples nacional. 

9.2. Deverá permitir a Importação do Retorno do arquivo Daf607 do Simples Nacional 
9.3. O sistema deverá permitir a Baixa Automática das Escriturações do Simples Nacional 
9.4. Deverá identificar por meio de relatórios quem são os contribuintes optantes pelo simples 

que fizeram escriturações e não efetuaram os pagamentos. 
9.5. Deverá demonstrar se há diferença, e qual o seu valor, em relação ao que deveria ser 

pago e o que efetivamente pagou. 
9.6. Deverá alertar sobre contribuintes que estão apresentando problema em relação ao 

escriturado e ao pago. 
9.7. Permitir que os débitos dos contribuintes do simples nacional sejam baixados 

manualmente. 
9.8. Permitir que os contribuintes enquadrados no simples nacional possam ser classificados 

conforme alíquota do município. 
9.9. Gráficos - Receita Iss Simples Nacional e Mei - Valor por Ano, Mês e Competência 
9.10. Relatórios - Recolhimento Simples Nacional por Contribuinte 
9.11. Relatórios - Alertas de Não Recolhimento Simples Nacional 
9.12. Dívida Ativa - Criar Dívida Ativa por Contribuintes do Simples Nacional, Mei, Nenhum, 

Estimado e Fixo. 
 

 

10. SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN LEASING 
 
10.1. O sistema a ser contratado deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN 
incidente sobre o arrendamento mercantil. 
10.2. O software deverá disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de 
dados da sonegação havida com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz 
tributária do Município para fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão dos 
negócios de ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) e emitir automaticamente autos de 
infrações sequenciados para lançamento e cobrança do tributo apurado. 
10.3. O sistema deverá ter as seguintes funcionalidades: 
 

11. CADASTRO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
  

11.1. O Sistema efetuará o cadastro em registros editáveis de todas as Arrendadoras 
Mercantis ativas no mercado, com CNPJ e endereço completo. A atualização do banco de 
dados deverá ser feita de forma online e permanente.  
11.2. O sistema não permitirá a exclusão das arrendadoras cadastradas no 

sistema. 
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12. ACESSO WEB 
O sistema deve disponibilizar aos usuários total acesso via web mediante login individual. Este 

acesso de informações via web deverá possuir autenticação individual visando garantir a 

segurança das informações em dois níveis de permissões. 

 

13. ACESSO AO SISTEMA 
13.1. O acesso ao sistema deverá ser feito visando à segurança das informações, em dois 
níveis diferentes, sendo um de exclusiva digitação e outro gerencial.  
13.2. Permite ainda a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível, caso o Município 
entenda necessário os níveis de acesso e funcionalidades do sistema deverão ser 
determinados por um ou mais administradores informados à contratada pelo Município. 
 

14. INFORMAÇÕES FORNECIDASPELO DETRAN 
O sistema deve possibilitar a importação de informações constantes dos arquivos eletrônicos 

fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito no formato Microsoft Excel extensão XLS. 

 

15. VALOR DOS BENS ARRENDADOS 
 

Deverá possibilitar a projeção na importação do valor de mercado do bem através de 

informações procedentes de instituições confiáveis e à critério do Município, como por 

exemplo, a TABELA FIPE e a base de cálculo do IPVA disponibilizada anualmente pela 

Fazenda Estadual. 

 

16. AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

16.1. O sistema deve permitir a parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a 
matriz tributária local bem como customizar a emissão automática de autos de infração 
numerados e com especificação completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais 
como, alíquota, juros, multa, correção monetária, outros tipos de acréscimos, prazos e textos 
pertinentes.  
16.2. Deverá permitir a geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo 
dos cálculos realizados por operação contida no Auto de Infração emitido. 
16.3. Permitir a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto de 
infração. 
16.4. Permitir consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos. 
 

17. RELATÓRIOS 
 

Permitir a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das 

atuações emitidas. 

 

18.SISTEMA DE GESTÃO DO ISSQN CARTÓRIOS 
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18.1. O sistema deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN 

incidente sobre os cartórios. 

18.2. O software deve disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de 

dados da sonegação havida com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz 

tributária do Município para fatos geradores da espécie e no período decadencial, o imposto 

devido em razão das prestações de serviço dos CARTÓRIOS e emitir automaticamente autos 

de infrações sequenciados para lançamento e cobrança do tributo apurado. 

18.3. O sistema deve ter as seguintes funcionalidades: 

 

19. CADASTRO DOS CARTÓRIOS 
  

O sistema deve cadastrar em registros editáveis todos os Cartórios ativos no município, com 

CNPJ e endereço completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online. 

19.1. O sistema não deve permitir a exclusão dos cartórios cadastrados no sistema. 
I.  ACESSO WEB 

- O sistema permite aos usuários mediante login individual total acesso via web. 

- O acesso de informações via web deve possuir autenticação individual visando garantir a 

segurança das informações em dois níveis de permissões. 

II. ACESSO AO SISTEMA 

- O acesso ao sistema deve ser feito visando à segurança das informações, em dois níveis 

diferentes, sendo um de exclusiva digitação e outro gerencial. Deve permitir ainda a 

possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível caso o Município entenda necessário. Os 

níveis de acesso e funcionalidades do sistema devem ser determinados por um ou mais 

informados à contratada pelo Município. 

III. AUTOS DE INFRAÇÃO 

- Deve permitir a parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária 

local bem como customizar a emissão automática de autos de infração numerados e com 

especificação completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, 

multa, correção monetária, outros tipos de acréscimos, prazos e textos pertinentes.  

- Deve permitir a geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos 

cálculos realizados por operação contida no Auto de Infração emitido. 

- Permitir a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto de infração. 

- Permitir consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos. 
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IV. RELATÓRIOS 

-Permitir a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e 

das atuações emitidas. 

 

20. SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 
 

20.1. sistema deverá permitir o lançamento e arrecadação das rendas municipais em sua 
plenitude, além do atendimento aos padrões legais vigentes no município, a fim de gerenciar a 
arrecadação da Receita própria do Município em todas as suas formas, modalidades e 
especificações 
20.2. Ainda, o sistema deverá oferecer, no mínimo, a seguinte lista de relatórios padrão 
configurados para a prefeitura: 
20.3. Permitir que seja efetuado o cadastro único de pessoas físicas e jurídicas, adequando 
as informações necessárias a cada módulo do aplicativo. 
20.4. Integrar com o sistema de nota fiscal eletrônica de forma que ao cadastrar um 
contribuinte este cadastro seja cadastrado no sistema da nota, que ao lançar um débito no 
sistema da nota este débito também seja constituído no sistema tributário, que ao quitar um 
débito no sistema tributário este também seja quitado no sistema da nota, e que ao quitar um 
débito no sistema da nota, este também seja quitado no sistema tributário. 
20.5. Criar tabelas internas para controle de dados pré-definidos pela legislação: CBO, CNAE, 
Países, Estados, Cidades, Tipos de Logradouros, as quais serão utilizadas nos processos de 
cadastramento. 
20.6. Permitir que seja efetuado o cadastro de bairros, logradouros, setores, loteamentos, 
condomínios, desmembramentos, contribuintes, edifícios. 
20.7. Permitir que no cadastro de logradouros, estes possam ser relacionados com todos os 
bairros por onde passam, e que esta informação seja utilizada para consistência de entrada de 
dados cadastrais no cadastro imobiliário. 
20.8. Permitir que seja efetuado o cadastro de endereços, relacionando o mesmo ao tipo de 
pessoa, bem como a que módulo pertence (imobiliário ou econômico). Sendo ainda possível 
que se defina endereço alternativo para correspondência. 
20.9. Possibilitar que seja efetuada a configuração das informações do cadastro técnico 
imobiliário, no mínimo com relação aos itens do cadastro imobiliário e do cadastro de seções, 
permitindo que sejam selecionados no mínimo os seguintes tipos de dados: subitem, numérico, 
texto, valor e logico; inicializando os cadastros porventura existentes com informação padrão 
digitada em tela; de forma que possibilite ao servidor municipal configurar e administrar novas 
informações do cadastro técnico imobiliário. 
20.10. Possibilitar que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e 
na localização do imóvel. 
20.11. Criar cadastro para inserção, manutenção e controle dos imóveis urbanos, com base 
nas informações padronizadas nos boletins de cadastro imobiliário de cada município. 
20.12. Criar cadastro para inserção, manutenção e controle dos imóveis rurais. 
20.13. Realizar consistência ao incluir ou alterar o cadastro imobiliário e o cadastro de seções, 
deve ser realizada consistência se o bairro e o logradouro estiverem relacionados. Na 
inclusão/alteração do cadastro imobiliário, as seções já devem vir filtradas na consulta de 
inclusão, por no mínimo, logradouro e bairro. 
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20.14. Permitir o cadastramento de imagens para os imóveis urbanos, que 
deverão ser armazenadas no mesmo banco de dados do sistema tributário municipal. 
20.15. Permitir manter um histórico de alterações que possibilite sua consulta. 
20.16. Possibilitar o cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua 
respectiva fração ideal ou percentual. 
20.17. Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
20.18. Permitir alterar a base de cálculo, realizar emissão de prévia, emitir guia de pagamento 
do ITBI e transferência de imóveis, vetando, opcionalmente, quando o imóvel possuir débitos 
em aberto ou estiver em dívida ativa, permitindo escolher as unidades que se deseja realizar a 
transferência. 
20.19. Permitir o cadastro de tabelionatos, bem como sua utilização nos processos de ITBI. 
20.20.  Permitir realizar a inscrição em dívida ativa dos processos de ITBI vencidos e não 

pagos. 
20.21. Condicionar a transferência do imóvel a baixa de pagamento da guia de ITBI. 
20.22. Possibilitar a cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, 
de acordo com a utilização da edificação. 
20.23. Permitir o cadastramento de imagens para os imóveis rurais, que deverão ser 
armazenadas no mesmo banco de dados (SGBD) do sistema tributário municipal. 
20.24. Permitir o cálculo e lançamento de todos os tributos imobiliários cobráveis através dos 
chamados “carnês de IPTU” e do Imposto sobre a Transmissão Intervivos. 
20.25. Criar cadastros parametrizáveis para incorporar as informações de Fatores Corretivos, 
Categorias da Edificação e Faixas, onde serão inseridos valores extraídos do cadastro 
imobiliário, que por sua vez irão gerar valores depreciativos ou corretivos da unidade imobiliária 
para fins de apuração dos valores venais. 
20.26. Centralizar processo de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de 
forma que a baixa por recebimento possa ser coletiva e realizada em setor específico. 
20.27. Possibilitar que seja efetuada a configuração do valor mínimo da parcela, das fórmulas 
de cálculo tributárias e de cálculo de adicionais. 
20.28. Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício. 
20.29. Deverá estar adequado à Lei Complementar 116. 
20.30. Possibilitar a emissão de relatórios com valores em aberto, e divergências entre valores 
pagos e informados (Conta Corrente). 
20.31. Conter programas para gestão do cadastro econômico fiscal, cálculo e lançamento do 
ISSQN e das chamadas Taxas de Licença. 
20.32. Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando 
destacar a atividade principal e as secundárias. 
20.33. Exibir ao operador somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado; 
20.34. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos 
mesmos em arquivos, com saída em disco rígido ou removível e a seleção da impressora 
desejada; 
20.35. Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações 
atualizadas imediatamente após o término da transação; 
20.36. Possuir teste de consistência dos dados de entrada tais como validade de datas, 
validação de dígitos verificadores, campos com preenchimento numérico; 
20.37. Permitir que o usuário cancele a operação corrente; 
20.38. Consistir o formato dos campos de entrada de dados; 
20.39. Configurar as opções de parcelamento de Notificações e Autos de Infração, com 
alternativas para configurar o método de capitalização dos juros (simples ou compostos) a ser 
aplicada e o valor mínimo da parcela aceita pela legislação tributária, inclusive permitindo que 
seja selecionado valor da entrada. 
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20.40. Permitir a emissão de documento para pagamento bancário com código 
de barras, das infrações levantadas, obedecendo aos convênios bancários existentes, tendo a 
opção de o documento de autuação e a guia de pagamento serem parametrizados para saírem 
com eventuais descontos na multa previstos na legislação tributária de cada município, caso o 
pagamento seja efetuado até a data do vencimento. 
20.41. Acessar e manter tabelas também manuseadas na gestão do IPTU e Cadastro Único, 
compartilhando a informação em tempo real, de forma que todos os setores que usufruam da 
informação estejam sempre atualizados com a última alteração/inclusão, realizada. 
20.42. Permitir o cálculo/lançamento de valores para os diversos tipos de alvarás, bem como o 
lançamento de taxas e tributos diversos conforme definido em suas fórmulas de cálculo. 
20.43. Emitir as guias com layout personalizado, com código de barras padrão Febraban, 
inclusive calculando automaticamente os acréscimos para o caso de pagamentos em atraso. 
Com endereço completo do contribuinte / imóvel. 
20.44. Possibilitar a inscrição automática de parcelas vencidas em dívida ativa, controlando o 
ano/número da inscrição, número do livro e folha. 
20.45. Permitir que seja configurável a fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser cobrada 
nas diversas secretarias e setores do município. 
20.46. Permitir a emissão de guias de recolhimento em padrão bancário, com automático 
cálculo de acréscimos quando em atraso. 
20.47. Permitir o registro de todos os serviços solicitados pelos contribuintes. 
20.48. Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de guias de recolhimento, referentes a 
taxas diversas e tarifas cobráveis pela Prefeitura, em seus diversos pontos de atendimento. 
20.49. Conter programa para que a Secretaria responsável configure os cálculos e defina os 
valores, de forma que as secretarias afins possam cobrá-los sempre que os serviços forem 
solicitados. 
20.50. Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de 
qualquer taxa controlada pelo sistema, previstos na legislação municipal, sem a necessidade 
de digitação manual do valor final. 
20.51. Classificar a dívida segundo o tipo do serviço, de forma que parte possa ser inscrita em 
dívida ativa e parte ainda cancelada pelo não recolhimento do valor em fase precedente à sua 
execução. 
20.52. Permitir que se busque as informações do cadastro imobiliário, para selecionar os 
imóveis, identificar metragens, sujeito passivo e endereço de emissão. 
20.53. Possibilitar a emissão de extrato de débito por contribuinte. 
20.54. Possibilitar configurar todas as rotinas de cálculo conforme a obra e de forma que 
atenda à legislação e ao edital de lançamento e publicação da mesma. 
20.55. Possibilitar o lançamento da contribuição de melhoria na modalidade de saldo devedor. 
20.56. Permitir realizar o cálculo e o lançamento em indexador, sem a necessidade de 
alteração de um lançamento por vez. 
20.57. Permitir a utilização de descontos para pagamento à vista. 
20.58. Permitir renegociação dos débitos com concessão de descontos, do tipo percentual e 
valor fixo. 
20.59. Permitir o cancelamento de débitos de Contribuição de Melhoria, com observação 
pertinente ao ato. 
20.60. Possibilitar que a Prefeitura possa gerar, emitir, controlar e gerenciar todos os tributos 
administrados pelo Município. 
20.61. Permitir que sejam configurados todos os tributos conforme a legislação, quanto à sua 
fórmula de cálculo, atualizações monetárias, moedas, etc. 
20.62. Permitir o cadastramento e manutenção de: Logradouros, Bairros, Bancos, Tributos, 
Planta de valores, Atividades, Moedas e Mensagens de carnês. 
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20.63. Permitir que sejam lançados os débitos vencidos e não pagos para o 
módulo de Dívida Ativa, através de procedimento de inscrição, de forma automática. 
20.64. Possibilitar efetuar as baixas de pagamento dos débitos de qualquer origem tributária, 
automaticamente e de forma centralizada, através dos movimentos de arrecadação fornecidos 
pelos Bancos, realizando diferenciação entre data de pagamento e data de baixa. 
20.65. Possibilitar o cálculo de juros, multas e atualização monetária baseados em 
configurações, conforme definido na legislação em vigor. 
20.66. Permitir que sejam gerados arquivos para a impressão dos carnês por terceiros. 
20.67. Possibilitar cadastrar várias moedas no sistema, tendo a facilidade de cadastramento de 
valores de indexadores para intervalos de datas. 
20.68. Possibilitar o cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária. 
20.69. Permitir a emissão da certidão positiva, negativa e positiva, com efeito, negativo 
automaticamente, para diversas finalidades (configuráveis) para imóveis, econômicos ou 
contribuintes, verificando os débitos eventualmente existentes em todos os módulos, com a 
possibilidade de inserção do ano e número do protocolo de requerimento da mesma. 
20.70. Permitir gerar relatório da receita classificada de acordo com o plano de contas da 
receita, de forma que se integre ao sistema de contabilidade pública. 
20.71. Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o 
controle de mudanças de moeda. 
20.72. Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos controlados pelo 
sistema, de forma parametrizada. 
20.73. Possibilitar a inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não 
pagas, registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação. 
20.74. Permitir o controle e emissão dos livros de registro de dívida ativa (termos de abertura e 
encerramento e fundamentação legal) controlando, no registro das inscrições, o número e a 
folha em que a mesma se encontra no livro de registros. 
20.75. Possibilitar o parcelamento de débitos para cobrança, permitindo em um mesmo 
processo parcelar os diversos débitos do contribuinte em um único parcelamento, sem a 
necessidade de procedimentos prévios de junção de débitos, obedecendo ao configurado pelos 
programas de recuperação de dívidas no tangente a descontos e demais configurações 
requeridas. 
20.76. Possibilitar efetuar a prévia do parcelamento, sem a gravação de dados no sistema. 
20.77. Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, 
folha, data e número da inscrição), permitindo inclusive reabrir dívidas encerradas, com 
cálculos de atualizações e acréscimos legais. 
20.78. Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e 
não pagas, registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação. 
20.79. Possibilitar que seja efetuada a configuração do valor mínimo da parcela, das fórmulas 
de cálculo tributárias e de cálculo de adicionais. 
20.80. Possibilitar consultas através de nome, parte do nome, cadastro, inscrição, logradouros 
e CPF/CNPJ. 
20.81. Possibilitar que seja feito cálculo simulado, inclusive de exercícios anteriores e futuros, 
considerando os parâmetros de cálculo do exercício solicitado. 
20.82. Possibilitar emissão de certidão (narrativa) cadastral, através do cadastro ou inscrição 
imobiliária, tanto do exercício corrente como de anteriores. 
Possibilitar cadastramento e controle de glebas, distritos, comunidades, e cadastro imobiliário 

rural; também permitir relacionar o cadastro de gleba, distritos e comunidades no cadastro 

imobiliário rural. 
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20.83. Permitir o cadastramento e o controle do ITBI para imóveis rurais, com 
obrigatoriedade de relacionamento com o cadastro imobiliário rural. 
20.84. Possibilitar cadastro de zoneamento, permitindo que sejam configuradas as 
informações que serão solicitadas no momento do cadastro. 
20.85. Possuir rotina para a geração parametrizada do lançamento do IPTU prevendo a 
possibilidade de, na geração de arquivos para terceiros, realizarem a emissão da guia de 
recolhimento, emitir aviso caso o contribuinte/imóvel possua débitos de dívida ativa. 
20.86. Possibilitar a impressão das guias em lote, facilitando assim no momento da geração. 
20.87. Possuir programa que possibilite ao usuário realizar as principais rotinas relacionadas 
ao IPTU em uma única tela, evitando a necessidade de acessar diversas rotinas para executar 
suas tarefas. 
20.88. Possibilitar a configuração de desconto de pagamento à vista dos lançamentos de ISS e 
taxas de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa. 
20.89. Deverá conter modulo para emissão de certidão de tributos municipais; 
20.90. Permitir que os termos fiscais de início de fiscalização e solicitação de documentos, 
correlacionem a documentação padrão para cada atividade fiscalizada pelo grupo fisco. 
20.91. Permitir a manutenção de documentos necessários à apuração de informações para 
utilização nos Processos Fiscais. 
20.92. Permitir a emissão e a reemissão do Termo de Início de Fiscalização, com a opção 
(pelo fiscal) de emitir o termo com ou sem a petição de documentos. 
20.93. Buscar automaticamente as informações das declarações existentes, para que o 
respectivo agente fiscal proceda a necessária homologação da base de cálculo. 
20.94. A homologação deve conter em ordem ascendente todas as competências que estão 
sendo averiguadas,com a opção de retificação, caso haja necessidade. 
20.95. Visualizar em tela os dados do (s) documento (s) de autuação emitido (os). 
20.96. Permitir a alteração do documento de autuação cadastrado. 
20.97. Permitir o parcelamento e reparcelamento dos valores dos documentos de autuação 
emitidos, obedecendo à parametrização de moeda a ser utilizada no parcelamento e número 
máximo de parcelas. 
20.98. Estorna parcelamento no caso em que nenhuma das parcelas estejam pagas. 
20.99. Permitir o fechamento do Procedimento Fiscal, contendo os campos Data de 
Fechamento e Histórico do Processo, assinalando os documentos verificados durante o mesmo 
e emitindo o respectivo Termo de Encerramento de Fiscalização. 
20.100. Possuir controle de engenheiros/arquitetos responsáveis pelas obras, com controle do 
número do CREA e data de validade. 
20.101. Possibilitar a emissão dos diversos Alvarás com layout totalmente configurável, 
buscando as informações utilizadas no processo de liberação dos mesmos. 
20.102. Possibilitar o parcelamento e reparcelamento de débitos, com emissão dos respectivos 
termos em layout totalmente configurável. 
20.103. Realizar controle das baixas de pagamento por lote e possibilitar apenas o estorno do 
lote todo de pagamentos. 
20.104. Possuir ferramenta para que a prefeitura possa configurar totalmente o layout de seus 
modelos de documentos, possibilitando a configuração de texto e que para a mesma parcela 
seja utilizado número ilimitado de folhas, de acordo com as informações nela contidas. 
20.105. Possibilitar a emissão das guias com opção para código de barras, segunda via de 
guias, imprimindo opcionalmente algumas parcelas. 
20.106. Possuir rotina para emissão de documento de arrecadação de tributos unificados com 
layout configurável, realizando pesquisa dos débitos por contribuinte, cadastro imobiliário e 
cadastro econômico, com possibilidade de seleção da origem dos mesmos (IPTU, ISS, Dívida 
Ativa, Contribuição de Melhoria e demais origens) permitindo após a pesquisa que o usuário 
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selecione, ainda individualmente, os lançamentos e que mostre dinamicamente 
os somatórios de tributo, correção, multa e juros, que farão parte do documento unificado, e a 
data de vencimento do mesmo. 
20.107. Permitir a emissão de extrato de débitos de forma geral possibilitando a seleção por 
contribuinte. 
20.108. Possuir relatórios, gerenciais e financeiros, tais como: resumos de dívidas vencidas e 
a vencer, situação do cadastro, rol dos maiores devedores, resumo da arrecadação por 
dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador. 
20.109. Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras legais. 
20.110. Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em Dívida Ativa também 
em função de sua origem (IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria), no que se refere à 
inscrição e cobrança, administrativa ou judicial. 
20.111. Possibilitar a emissão e o controle de notificações de diversos tipos e modelos, de 
petições para cobrança judicial, de certidões em texto e layout definido pelo município 
20.112. Possibilitar rotinas de cancelamento de Dívida Ativa, com estorno e registro de motivo; 
cancelamento do parcelamento, com reativação do parcelamento cancelado. 
20.113. Replicar parâmetros do BCE e BCI entre anos diferentes. 
20.114. Permitir a emissão de notificação de débitos de Dívida Ativa, agrupando todas as 
inscrições de Dívida Ativa do contribuinte. 
20.115. Permitir demonstrar em apenas uma tela os débitos dos contribuintes, seja ele pessoa 
física ou jurídica. Também desta tela que seja possível emitir extrato, emitir certidão (do 
contribuinte, empresa e imóvel) emitir guia única de pagamento de tributos, executar 
suspensão de exigência e fazer lançamento de tributos. O objetivos deste é agilizar o 
atendimento dos contribuintes, sem que o usuário tenha a necessidade de ficar navegando em 
vários menus do sistema para atender a demanda do munícipe. 
20.116. Que seja possível aglutinar os endereços cadastrados mais de uma vez na base de 
dados com o mesmo nome. O objetivo desta demanda é permitir que os usuários ‘higienizem’ o 
banco de dados de forma não haver vários logradouros e bairros duplicados. 
 

21. HISTÓRICO GERAL DO CONTRIBUINTE  
 

21.1. O Histórico Geral deverá combinar uma visão integrada de toda situação dos 
lançamentos/pagamentos dos tributos, acompanhando toda movimentação tributária e 
cadastral, por contribuinte ou grupo de contribuintes, possibilitando um atendimento mais 
rápido e preciso ao cidadão, bem como deverá apresentar, no mínimo, os seguintes 
indicadores: 

 

21.1.1. Tributos lançados por vencer 
21.1.2. Tributos lançados e já vencidos 
21.1.3. Tributos inscritos em dívida  
21.1.4. Tributos inscritos em dívida com parcelamento 
21.1.5. Tributos já pagos 
21.1.6. Tributos inscritos em dívida já pagos  
21.1.7. Saldo remanescente de pagamentos parcelados  
21.1.8. Propriedade de imóveis  
21.1.9. Participação de sociedade em cadastros econômicos 
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22. OBJETIVO: 
 

22.1. TELA DE ATENDIMENTO 
22.1.1. O objetivo da tela de atendimento é permitir que apenas em uma tela o usuário do 
sistema consiga atender o contribuinte com rapidez, sem ter que ficar navegando entre os 
menus do sistema. 
22.1.2. A tela de atendimento deverá apresentar todos os débitos do contribuinte, sejam eles 
débitos de dívida ativa, débitos do ano corrente ou débitos parcelados. 
22.1.3. Deverá apresentar débitos vinculados a pessoa física ou jurídica do contribuinte, os 
débitos dos imóveis e os débitos das empresas vinculadas ao contribuinte e ainda, ser possível 
da tela de atendimento emitir extrato, emitir certidão (seja ela do contribuinte, da empresa ou 
do imóvel que o contribuinte está vinculado) emitir guia de pagamento, permitindo escolher os 
débitos apresentados na tela de atendimento que irão compor a guia de pagamento, executar 
procedimento de suspensão de exigência e ainda fazer lançamentos de Tributos, Receitas 
Diversas, Acordos de Dívida Ativa e ITBI. 
22.1.4.  A tela de atendimento deverá ainda apresentar o que está compondo o valor corrigido 
do débito. Exemplo: O quanto é de multa, o quanto é de juros e o quanto é de multa referente 
ao débito corrigido do contribuinte. 
22.1.5. As demais, o sistema deverá possuir um cadastro único de pessoas físicas ou jurídicas, 
viabilizando uma maior precisão na disponibilização das informações, evitando redundância 
das mesmas por contribuinte; dispor de ferramenta de pesquisa fonética como recurso, onde a 
consulta é feita buscando registros foneticamente parecidos permitindo ao usuário um filtro 
mais detalhado dos cidadãos por similaridade de pronuncia; dispor de Cadastro Dinâmico, 
possibilitando tratar as informações variáveis do Cadastro Econômico da mesma forma do 
Cadastro Imobiliário, permitindo ao servidor público, através de parâmetros, definir quais 
campos vão aparecer na tela do sistema que servirão para rotina de cálculo, classificados 
também por ano fiscal a fim de que não haja dependência de desenvolvimento ou alteração do 
software. 
22.1.6. O Software de Tributação deverá possuir integração com o sistema de contabilidade / 
tesouraria, visando a contabilização dos valores arrecadados automaticamente; 
22.1.7. Permitir demonstrar em apenas uma tela os débitos dos contribuintes, seja ele pessoa 

física ou jurídica. Também desta tela que seja possível emitir extrato, emitir certidão (do 

contribuinte, empresa e imóvel) emitir guia única de pagamento de tributos, executar 

suspensão de exigência e fazer lançamento de tributos. O objetivos deste é agilizar o 

atendimento dos contribuintes, sem que o usuário tenha a necessidade de ficar navegando em 

vários menus do sistema para atender a demanda do munícipe. 

22.1.8. Guia gerada no sistema de nota fiscal eletrônica gera automaticamente um débito no 

sistema Tributário.  

22.1.9. Cancelamento de guia no sistema de nota fiscal eletrônica com cancelamento 

automático no sistema Tributário. 

Baixa do débito no sistema Tributário com baixa automática no sistema de nota eletrônica. 

 

23. SISTEMA DE GESTÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO 
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23.1. O Sistema deverá oferecer ao Cidadão e Empresas, serviços gratuitos, 
via internet, que antes somente poderiam ser oferecidos nos postos de atendimento da 
Prefeitura. 
23.2. O sistema deverá conter as seguintes funcionalidades: 
I. ACESSO AO SISTEMA 

O Sistema deverá possuir uma rotina de acesso através de Certificado Digital, se caso o 

Contribuinte possuir. 

II. EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 

O Contribuinte poderá emitir pela internet o Alvará de Licença para Localização e/ou 

Funcionamento. 

III. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL 

O Contribuinte poderá solicitar qualquer alteração cadastrar por esta rotina, que passará por 

analise do Fiscal Tributário que irá Deferir ou Não a alteração solicitada. 

IV. TROCA DE MENSAGENS.  

O Contribuinte terá um canal direto através de Mensagens com o Departamento de 

Fiscalização da Prefeitura para qualquer finalidade. Esta rotina também poderá ser utilizada 

pelos Fiscais para se comunicar com os Contribuintes utilizadores deste Sistema.  

V. INTEGRAÇÃO COM DEMAIS SISTEMAS 

O Sistema deverá integrar em tempo real com os Sistemas Cadastrais e Financeiros da 

Prefeitura, para se manter em sincronia com o Cadastro de Contribuintes e Empresas e o 

Bloqueio da Emissão do Alvará em caso de Inadimplência, se assim for o procedimento da 

Prefeitura. 

 

24. SISTEMA DE ITBI ELETRONICO 
O sistema deverá conter as seguintes funcionalidades: 

 

I. Permitir que os cartórios e contribuintes façam solicitações de ITBI via internet. 
II. Após a análise e geração do débito pelo fiscal o contribuinte poderá pelo site emitir o boleto 
da guia do ITBI. 
III. O contribuinte poderá emitir o boleto de comprovação de quitação do débito através do site. 
IV. O sistema deverá avisar, ao fiscal responsável, que há solicitação de ITBI pendente de 
análise. 
V. Ao clicar no alerta de solicitação de ITBI pendente, o fiscal deverá ser direcionado para a 
tela de preenchimento de informações do ITBI em questão. 
VI. Possibilidade de emitir e reemitir Laudo de ITBI pela internet. 
VII. Possibilidade de emitir e reemitir guia cancelada de ITBI. 
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25. MÓDULO CEMITÉRIO 
25.1. Permitir realizar cadastros de cemitérios. 
25.2. Permitir realizar cadastros de terrenos (arrendatário / proprietário, setor, quadra, lote, 

jazigo, medida, proprietário, etc.). 
25.3. Permitir realizar cadastros de sepulturas. 

25.4. Permitir realizar cadastros de capelas mortuárias. 

25.5. Permitir realizar cadastros de causas das mortes. 

25.6. Permitir realizar cadastros de funerárias. 

25.7. Permitir realizar cadastros de ossários. 

25.8. Permitir realizar cadastros de coveiros (uso opcional). 

25.9. Permitir realizar cadastros de horário de trabalho para cada coveiro (com uso opcional). 

25.10. Permitir realizar cadastros de declarantes responsáveis pelos falecidos.  

25.11. Permitir realizar cadastros de médicos responsáveis pelos falecidos. 

25.12. Permitir realizar cadastros de falecidos. 

25.13. Permitir realizar cadastro de prestadores de serviços autorizados a executar atividades 
no cemitério (construção, pintura, etc.); 

25.14. Permitir emitir a guia de autorização para execução de serviços na sepultura/cemitério 
(construção, pintura, etc.); 

25.15. Permitir emitir a guia de autorização para sepultamento; 

25.16. Permitir processar e registrar sepultamentos. 

25.17. Permitir a emissão de Requerimentos para: 

25.18. Emissão de 2ª via de título de concessão; 

25.19. Translado; 

25.20. Registro de transferência por compra e venda de terreno. 

25.21. Permitir registrar exumações. 

25.22. Permitir registrar transferências para ossários. 

25.23. Permitir registrar mudanças de cemitérios. 

25.24. Permitir registrar mudanças de cidades. 
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25.24. Permitir registrar transferências para outros lotes. 

25.25. Permitir registrar outras transferências. 

25.26. Permitir registrar desapropriações. 

25.27. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de cemitérios. 

25.28. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de lotes. 

25.29.Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de sepulturas. 

25.30. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de capelas mortuárias. 

25.31. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de funerárias. 

25.32. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de agendamento de 
sepultamentos. 

25.33. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de sepultamentos. 

25.34. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de exumações. 

25.35. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de transferências. 

25.36. Possibilitar a associação de documentos aos cadastros de desapropriações e mudanças 
de cidade/cemitério. 

25.38. Possibilitar emissão de relatório contendo quantidade de sepultamentos para cada 
funerária, de acordo com o mês solicitado pelo usuário.  

25.39. Possibilitar emissão de relatório contendo nome do falecido, funerária e dia do 
falecimento, de acordo com o mês solicitado pelo usuário. 

25.40. Possibilitar emissão de relatório contendo dados referentes ao sepultamento. 

25.41. . Possibilitar emissão de relatório contendo dados referentes às exumações. 

25.42. Possibilitar emissão de relatório contendo dados referentes às transferências. 

25.43. Possibilitar emissão de relatório contendo dados referentes às desapropriações. 

25.44. Possibilitar emissão de título de aforamento perpétuo e boleto para pagamento. Permitir 
definir usuário com acesso à essa função. 

25.45. Permitir a emissão de Guias de Recolhimento de Taxas por serviços diversos. 

25.46. Possibilitar emissão de dados de localização de sepultados. 

25.47. Possibilitar emissão de relatórios personalizados. 

25.48. Permitir rotinas de auditoria de utilização do sistema para a realização de agendamento 
de sepultamentos, sepultamentos, exumações, transferências, desapropriações e mudanças 
de cidade/cemitério. 
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26. SISTEMA DE MARGEM CONSIGNAVEL 
 

26.1. O sistema deverá realizar o gerenciamento do processo de consultas, reservas e 
averbações dos descontos facultativos em folha de pagamento do Poder Executivo Municipal, 
sob a orientação e fiscalização do município.  
26.2. Deverá realizar o recadastramento das senhas de acesso ao sistema dos consignados e 
usuários da Consignante e das Consignatárias Usuárias via internet. 
26.3. O sistema deverá realizar auditorias periódicas no Portal de Consignações, a fim de 
constatar a regularidade de sua utilização pelas consignatárias.  
26.4. Deverá fornecer assessoria para investigar possível utilização do Portal de 
Consignações, para prática de qualquer tipo de fraude, visando identificar os responsáveis, ou 
auxiliando na sua identificação através de seus técnicos.  
26.5. Deverá atender em até 2 (dois) dias úteis as ocorrências de suporte técnico demandadas 
pela consignante e consignatárias. Salvo exceção para demandas customizadas.  
26.6. Deverá fornecer dados históricos, com layout e periodicidade a serem definidos, como 
também dicionários de dados que possibilitem a importação em outros sistemas, inclusive 
facilitando a troca de arquivos com o sistema de folha terceirizado ou próprio. 
26.7. O sistema deverá permitir quitação de parcial ou integral, processar os pedidos junto à 
instituição financeira e dar o retorno ao servidor. 
26.8. Permitir a confirmação de reserva (averbação) do desconto em folha de pagamento. Este 
processo gerar o desconto que irá ser enviado à folha de pagamento do Município e para o 
consignatário é gerada uma tela para impressão contendo as informações necessárias para o 
embasamento da operação de crédito ao servidor. 
26.9. O módulo deverá permitir a realização de simulações de empréstimo ao servidor, que 
deverá informar o valor da prestação ou o valor do empréstimo, e o número de prestações. 
   

27. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA: 
 

27.1. Administração/Parametrização do Sistema 
27.1.1. O sistema poderá ser parametrizado para realizar o processamento de todas as 
consignações permitidas na legislação vigente, inclusive com as que operam por percentual 
(cujos valores não são fixos). 
27.1.2. Permitir a manutenção de usuários do sistema com as operações de criação, 
alteração, exclusão de registros e manutenção de seus dados cadastrais. 
27.1.3. Permitir a manutenção de perfis de acesso às funcionalidades, para controle de acesso 

do sistema.  

27.1.4. O sistema não permitirá mais de um acesso simultâneo do mesmo usuário. 

27.1.5. Permitir a manutenção dos dados cadastrais das entidades consignatárias. 

27.1.6. Permitir a manutenção de dados cadastrais dos servidores. 

27.1.7. Permitir a manutenção das verbas de desconto. 
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27.1.8. Permitir bloqueio/desbloqueio das entidades consignatárias. 

27.1.9. O sistema deverá realizar o controle da margem consignável disponível informada em 

arquivo gerado com base na última folha processada, considerando também as transações 

efetuadas, via sistema, após a data definida para corte e não incluídas na última folha. 

27.1.10. Permitir a limitação de valor para contratos que fiquem fora da margem por 

produto/serviço. 

27.1.11. Permitir a importação de lote de inclusões/alterações/exclusões. 

27.1.12. Possibilitar o controle de limite máximo das taxas do CET (Custo Efetivo Total) 

praticado pelas instituições financeiras, para não permitir a inclusão de contratos cujas taxas 

sejam maiores do que as cadastradas previamente no sistema. 

27.1.13. O sistema deverá disponibilizar o ranking de taxas das instituições financeiras de 

acordo com CET (Custo Efetivo Total), informados diariamente pelas consignatárias. 

27.1.14. O sistema deverá Registrar/consultar em log de todas as transações efetuadas 

sistema.  

27.1.15. O sistema deverá Permitir a parametrização das etapas do processo de consignação: 

reservas de margens, averbações e quitações dos contratos. 

27.1.16. O sistema deverá Disponibilizar consulta das consignações realizadas de um 

determinado servidor. 

27.1.17. O sistema deverá aplicar automaticamente a penalidade de suspensão temporária às 

consignatárias, nas hipóteses previstas na legislação em vigor. 

27.1.18. O sistema deverá permitir ao consignante visualizar a discriminação dos valores 

individuais de cada produto, nos casos em que a legislação permitir a consignatária operar com 

mais de uma consignação utilizando diversos códigos para a mesma modalidade. 

27.1.19. O sistema deverá possibilitar a suspensão do desconto, no caso de cumprimento de 

liminar concedida em processo judicial, ou outro motivo necessário, ficando a margem 

automaticamente bloqueada para que não seja utilizada em novas operações. 

27.1.20. O sistema deverá solicitar um motivo de operação para as suspensões de contratos, 

judiciais ou não, com a possibilidade de incluir um texto explicativo. 

27.1.21. O sistema deverá realizar as alterações das consignações de um determinado 

servidor em decorrência de decisão judicial ou outro motivo, caso necessário. 

27.1.22. O sistema deverá solicitar um motivo de operação para as suspensões de contratos, 

judiciais ou não, com a possibilidade de incluir um texto explicativo. 
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27.2 .  Gestão de Consignatárias 

27.2.1. O sistema não permitirá a visualização por parte de uma consignatária dos valores 

referentes a outra consignatária resguardando assim o sigilo financeiro dos envolvidos no 

processo. 

27.2.2. Possibilitar a consulta de disponibilidade de margem consignável a partir da matrícula, 

do CPF do servidor e da digitação de senha pessoal, visando a segurança das informações 

dos servidores. 

27.2.3. Permitir a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, respeitando os 

limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor. 

27.2.4. Possibilitar a utilização de senhas, individuais e de uso único, nas reservas de margem, 

para que não seja necessário o servidor informar a senha pessoal de consulta e acesso ao 

portal para as entidades consignatárias. 

27.2.5. Permitir que o gestor do RH possa aprovar ou rejeitar o credenciamento de um 

estabelecimento. Como pré-requisito para averbação de um novo contrato, o sistema pode 

validar os dados bancários do servidor. 

27.2.6. Permitir a confirmação de reserva (averbação) do desconto em folha de pagamento. 

Este processo gerar o desconto que irá ser enviado à folha de pagamento do Município e para 

o consignatário é gerada uma tela para impressão contendo as informações necessárias para o 

embasamento da operação de crédito ao servidor. 

27.2.7. Permitir o controle de refinanciamento   de dívidas, possibilitando a seleção da dívida e 

a reconfiguração   das   informações   necessárias para refinanciamento como quantidade de 

parcelas, valor da parcela (sendo que este jamais poderá ser superior ao valor da parcela 

acrescido da margem ainda disponível para outras operações, visando maior segurança à 

consignatária e ao servidor). 

27.2.8.Possibilitar o registro de baixa de lançamentos, sendo que no momento da operação o 

sistema solicita o motivo da baixa e permite que o usuário informe também através de texto um 

breve descritivo do fato gerador da baixa. 

 

27.3  Gestão de Consignados 

  

27.3.1. Permitir o acesso às informações de consignados, só é possível se cada servidor 

possuir sua matrícula e senha de acesso ao sistema. 

27.4.2. Permitir aos servidores a consulta de seus contratos registrados no sistema, com as 

informações relativas a cada lançamento. 
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27.4.3. Permitir aos servidores a visualização do valor da margem consignável. 

27.4.4. O sistema deverá permitir a realização de simulações de empréstimo ao servidor, que 

deverá informar o valor da prestação ou o valor do empréstimo, e o número de prestações. 

27.4.5. O sistema deverá informar os dados relativos aos postos de atendimento da 

consignatária a fim de concluir a operação. 

27.4.6. O sistema deverá possibilitar ao servidor solicitar seu saldo devedor para quitação 

integral, bem como possibilita a simulação para quitação parcial. 

 

27.4. Integração (Importação e Exportação de Arquivos) 

27.4.1. O sistema deverá importar o histórico de consignações e os dados dos consignados 

que serão fornecidos pelo Município, em arquivos com layouts pré-definidos. 

27.4.2. O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos de integração com 

a folha de pagamento do Município. 

27.4.3. O sistema deverá mensalmente, em data estabelecida em contrato, carregar arquivos, 

em layout estabelecido pelo Município, e disponibilizar as informações referentes ao controle 

da margem de consignação dos servidores do Município, acessíveis apenas aos consignantes, 

estabelecimentos e aos consignados. A partir deste momento, as entidades e os 

estabelecimentos poderão consignar valores, obedecendo às regras de descontos autorizados. 

27.4.4. O sistema deverá receber mensalmente as informações referentes ao resultado do 

processamento dos descontos na folha de pagamento na forma de arquivos em layout 

estabelecido pelo Município, a fim de que o sistema efetue em sua base de dados a baixa das 

parcelas efetivamente descontadas. 

27.4.5. O sistema possibilitará a geração de arquivos em formato de texto, obedecendo ao 

layout estabelecido pelo Município, para exportação de dados a sistemas auxiliares. 

27.4.6. O sistema, deverá mensalmente, em data estabelecida em contrato, gerar arquivo, em 

layout estabelecido pelo Município, contendo as operações realizadas, para posterior 

processamento no sistema de folha de pagamento. 

27.4.7. O sistema deverá possuir rotina de geração de arquivo, com layout previamente 

definido, de retorno às consignatárias visando o gerenciamento das baixas, lançamentos e 

estornos de lançamentos em folha de pagamento. 

27.4.8. O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos processados em 

lotes. 
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27.5 . Requisitos Não Funcionais 

27.5.1. Funcionar integralmente em ambiente WEB. 

27.5.2. As transmissões de informações de todo sistema ser seguras (utilização de HTTPS) 

27.5.3. Deverá Interface e material explicativo do sistema totalmente no idioma Português 

(Brasileiro). 

27.5.4. Possibilitar a exigência de cadastro de informações pessoais dos usuários no sistema, 

tais como e-mail, telefone e CPF. 

27.5.5. Possuir função de recuperação de senha pelo e-mail cadastrado para o usuário. 

27.5.6. O sistema deverá permitir a configuração de valores de tarifação por produto/serviço. 

27.5.7. Possuir no login dispositivo de segurança CAPTCHA, com possibilidade de áudio, para 

evitar acessos indevidos e robotizados. 

27.5.8. Possuir acesso através de aplicativos disponíveis na apple store e google play. 

 

27.6 . Administração/Parametrização do Sistema 

27.6.1. Possibilitar o controle de descontos internos obrigatórios do órgão. 

27.6.2.Possuir capacidade de configurar operações sensíveis, para que sejam confirmadas 

através de digitação de uma segunda senha (usuário diferente do que está operando no 

momento) ou de confirmação da senha do próprio usuário. 

27.6.3.Possuir área de mensagens para comunicação da consignante com os usuários do 

sistema, com possibilidade de envio de e-mail. 

27.6.4.Permitir o bloqueio automático de uma consignatária que não efetuar a leitura de uma 

mensagem obrigatória, postada pelos gestores, em um determinado prazo. 

 

27.7.  Relatórios 

27.7.1. Possuir Relatório de acompanhamento das reservas, averbações e confirmações de 

averbações. 

27.7.2. Possuir Relatório de acompanhamento das compras, averbações e cancelamentos. 

27.7.3. Possuir Dados cadastrais atualizados das consignatárias, categoria de cada uma e o 

status no sistema – ativa ou inativa. 
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27.7.4. Possuir Informações de auditoria contendo as solicitações autorizadas, 

canceladas ou liquidadas no sistema em um determinado período e por um usuário específico. 

27.7.5. Possuir Informações sobre todos os saldos para quitação de débitos informados, foram 

negados, status da transação (concluída, em andamento, negada, desistência, data de cada 

operação). 

27.7.6. Possuir Informações dos novos lançamentos em um determinado período, contendo as 

seguintes informações: servidor, órgão do servidor, consignatária, natureza da consignação, 

total de parcelas, valor total liberado, valor da parcela. 

27.7.7. Possuir Informações de todas as consignatárias que estão bloqueadas para incluir 

novos lançamentos no sistema e o respectivo motivo (determinação judicial, penalidade 

conforme decreto estadual, etc.). 

27.7.8. Possuir Informações das reservas realizadas em um determinado período (contendo  

identificação do IP, servidor, consignatária). 

27.7.9. Possuir Informações contendo todas as consignações ativas/em andamento de uma 

determinada consignatária e a data de término destas consignações. 

27.7.10. Possuir Informações relativas ao perfil de cada consignatária no sistema (cadastrada 

para realizar novas operações ou somente manutenção das operações existentes, e a validade 

do credenciamento de cada uma no sistema). 

27.7.11. Possuir Informações de todos os descontos efetuados em uma determinada 

competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão e valor do desconto. 

 

27.8. POSSUIR RESUMO FINANCEIRO CONSIGNAÇÕES 

 

27.8.1. Modalidade, ativo fim do mês, total valor descontado no mês em cada modalidade. 

27.8.2. Possuir Informações das consignatárias que não possuem consignações ativas ou em 

andamento no sistema e há quanto tempo está sem operação. 

27.8.3. Possuir Informações de parcela não descontadas em uma determinada competência, 

discriminado por consignatária, servidor, órgão, valor que deveria ter sido descontado e motivo. 

27.8.4.Permitir o agendamento dos diversos relatórios do sistema, com a possibilidade de 

repetições das execuções, visando facilitar a gestão do sistema, pelo consignante. 

27.8.5.  em tela antes de sua impressão, ou armazenamento em arquivo para posterior 

recuperação. 



ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 05.070.404/0001-75 

48 
 

27.8.6. Possuir Relatório sintético e relatório analítico dos movimentos por 

empresa consignatárias, estabelecimentos, produto, serviço e órgãos. 

27.8.7. Possuir Relatório de comprometimento de margem por servidor, categoria e órgão. 

27.8.8. Possuir Informações de todas as consignações que estão suspensas e o motivo de 

cada uma (determinação judicial, suspeita de fraude, etc.). 

27.8.9. Possuir Histórico de descontos de um servidor em um determinado contrato. 

27.8.10. Possuir Informações relativas às taxas CET informadas e as praticadas por cada 

consignatária. 

 

 

27.9. SISTEMA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 
 

27.9.1. Módulo Gestão de RH 
 

27.9.1.1.  Permitir a manutenção dos dados cadastrais dos estabelecimentos. 
Permitir bloqueio/desbloqueio de estabelecimentos. 

27.9.1.2. Permitir bloqueio/desbloqueio das verbas de desconto ou verbas por matrícula. 
27.9.1.3. Permitir a limitação no número de parcelas para desconto por produto/serviço. 
27.9.1.4. O sistema deverá ser parametrizado para suportar a gestão de adiantamento salarial 
27.9.1.5. permitindo o servidor realizar compras no comércio credenciado no município 
27.9.1.5. Permitir que o gestor do RH possa aprovar ou rejeitar o credenciamento de um 
estabelecimento. 
27.9.1.6. Possuir funcionalidade para gerar, bloquear e suspender cartão para um servidor ou 
um grupo específico de servidores. 
27.9.1.7. O sistema deverá possuir aplicativo disponível na apple store e google play que 
possibilite que o comércio credenciado possa realizar vendas para os servidores. 
27.9.1.8. Permitir aos servidores a consulta de suas compras registradas no sistema, com as 
informações relativas a cada lançamento. 

 

27.9.2. Módulo Gestão do Estabelecimento 
 

27.9.2.1. O sistema não permitirá a visualização por parte de um estabelecimento dos valores 
referentes a outra compra resguardando assim o sigilo financeiro dos envolvidos no 
processo. 

27.9.2.2. Possibilitar a consulta de disponibilidade de margem disponível para vendas a partir 
da matrícula, do CPF do servidor e da digitação de senha pessoal, visando a 
segurança das informações dos servidores. 

27.9.2.3. Permitir a realização de vendas para consignação em folha de pagamento, 
respeitando os limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor. 
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27.9.2.4. Possibilitar a utilização de senhas, individuais e de uso único, nas 
vendas, para que não seja necessário o servidor informar a senha pessoal de consulta e 
acesso ao portal para os estabelecimentos. 
27.9.2.5. Permitir a confirmação da venda para do desconto em folha de pagamento. Este 
processo gerar o desconto que irá ser enviado à folha de pagamento do Município e para o 
estabelecimento é gerada uma tela para impressão contendo as informações necessárias para 
o embasamento da operação de crédito ao servidor. 
27.9.2.6. Possibilitar o registro de baixa de vendas, sendo que no momento da operação o 
sistema solicita o motivo da baixa e permite que o usuário informe também através de texto um 
breve descritivo do fato gerador da baixa. 
27.9.2.7. O sistema deverá realizar o controle do saldo remanescente das parcelas das 
compras não descontados ou descontados parcialmente, permitindo que o estabelecimento 
possa optar pela reinserção destes valores em folha de pagamento limitando-se às mesmas 
condições inicialmente autorizadas pelo servidor. 
27.9.2.8. Possuir aplicativo disponível na apple store e google play que possibilite que o 
comércio credenciado possa realizar vendas para os servidores. 
Possuir operação via TEF. 

 

27.10.  Módulo Gestão do Servidor 
 

27.10.1. O acesso às informações de compras do cartão adiantamento só é possível se cada 
servidor possuir sua matrícula e senha de acesso ao sistema. 
27.10.2. Permitir aos servidores a consulta de seus compras registradas no sistema, com as 
informações relativas a cada lançamento. 
27.10.3. Permite aos servidores a visualização do valor da margem consignável disponível para 
compra. 
27.10.4. Possuir aplicativo disponível na apple store e google play que possibilite que o servidor 
possa consultar sua margem, estabelecimentos credenciados e extrato. 
27.10.5. Possibilitar a consulta de disponibilidade de margem disponível para compra a partir 
da matrícula, do CPF do servidor e da digitação de senha pessoal, visando a segurança das 
informações dos servidores. 
27.10.6. Permitir a realização de compras para consignação em folha de pagamento, 
respeitando os limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor. 
27.10.7. Possibilitar a utilização de senhas, individuais e de uso único, nas compras, para que 
não seja necessário o servidor informar a senha pessoal de consulta e acesso ao portal para 
os estabelecimentos. 
27.10.8. Permitir a confirmação da compra para do desconto em folha de pagamento. Este 
processo gerar o desconto que irá ser enviado à folha de pagamento do Município e para o 
estabelecimento é gerada uma tela para impressão contendo as informações necessárias para 
o embasamento da operação de crédito ao servidor. 
 

 

 

28.  DOS SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO/CONVERSÃO E 
IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO  
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28.1.  DA PARAMETRIZAÇÃO 

28.1.1 DO ISSQN: 

I. Parametrizar o sistema de acordo com a legislação do Código Tributário Municipal; 
II. Parametrizar: taxas, multas, juros, datas vencimentos,  

III. Parametrizar dados para ficha de compensação/guia; 
IV. Parametrizar estimativas; 
V. Parametrizar as configurações do sistemas; 
VI. Parametrizar a nota fiscal eletrônica; 

VII. Parametrizar todos os parâmetros necessários a perfeita execução do Sistema. 
Legislação, parcelamentos, indexadores etc. 

 

28.2. DO TRIBUTARIO: 

I. O sistema de acordo com a legislação do Código Tributário Municipal; 
II. Taxas, multas, juros, datas vencimentos,  

III. Dados para ficha de compensação/guia; 
IV. Estimativas; 
V. Configurações do sistemas; 
VI. Todos os parâmetros necessários a perfeita execução do Sistema. Legislação, 

parcelamentos, indexadores etc. 
 

28.3 DA CONVERSÃO: 

28.3.1.  DO ISSQN 

Etapa  01: Converter dados do formato XLS (Excel) para PostgreSQL; 

Etapa 02: Analise de dados e desenvolvimento de script para importação dos dados para 

tabelas do sistema Integra; 

Etapa 03: Liberação de partes convertidas para homologação e analise dos dados, disponíveis 

no sistema tributário Integra no ambiente de treino/homologação fornecidos pela contratante. 

28.3.2. O prazo para execução dos serviços contratados é de 30 (trinta) dias contados a partir 

da liberação do Ambiente de treino/homologação, da Base de dados da Prefeitura, contendo 

todos os dados que serão convertidos, dos Documentos do setor tributário, auxiliares para 

conversão de dados.  

 28.3.3. A CONTRATADOA deverá seguir o seguinte cronograma de Execução:  

 

Função/Cadastro Tempo de execução (dias) 

Cadastro de Contribuintes do município 2 

Cadastro de Prestadores 2 
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Cadastro Tomadores 1 

Cadastro de Notas Fiscais 1 

Cadastro de Escriturações 1 

Cadastro de carta de correção 1 

Guias de recolhimento 1 

As ordens de serviços(processo de ação fiscal 2 

Protocolo de solicitação de cadastro e autorização para 

emissão de notas 

1 

TOTAL 12 DIAS 

 
28.4. DO TRIBUTARIO 
 

Função/Cadastro Tempo de execução (dias) 

Dados cadastrais do Cadastro Imobiliário:  

- BCI 2 

- Endereços 1 

- Dados cadastrais 1 

- ITBI 1 

- Configuração e parametrização 1 

Dados cadastrais do Cadastro Mobiliário:  

- BCE 2 

- Endereços 1 

- Dados cadastrais 1 

- Configuração e parametrização 1 

Cadastro de Contribuintes:  

- Dados cadastrais 1 

- Endereços 1 
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Financeiro:  

- IPTU 2 

- ISS 2 

- TLF 1 

- ITBI 1 

- Taxas Diversas 1 

- Configuração e parametrização 1 

Dívida Ativa:  

- Dívida Ativa IPTU 2 

- Dívida Ativa ISS 1 

- Dívida Ativa TLF 1 

- Dívida Ativa ITBI 1 

- Dívida Ativa Taxas Diversas 1 

- Configuração e parametrização 1 

Parcelamentos   

- Parcelamentos – financeiro 2 

TOTAL 30 DIAS 

 

28.5.  Dados de Cadastros: ISS, BCE, BCI, TLF, IPTU, ITBI, Receitas Diversas, Tabelas para 

cálculo de imposto, Divida Ativa, Endereços, Fiscalização, Bairros, Contribuinte e quaisquer 

outros cadastros que façam parte do sistema tributário municipal; 

 

28.6.  Dados Financeiros: Valores de lançamentos de tributos, Pagamentos/Baixa de tributos, 

Dívida Ativa de Tributos, Parcelamento de Tributos e quaisquer outras informações que façam 

parte do sistema tributário municipal. 

 
29.  MIGRAÇÃO/CONVERSÃO ISSQN E TRIBUTARIO: 
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29.1.  Nesta fase deverá ocorrer a migração/conversão dos dados 

existentes nos Bancos de Dados do Software em uso para o Banco de Dados do 

Software recém-locado, permitindo a continuidade do acesso a essas informações. 

29.2. A fase de Higienização do Banco de Dados dependerá da integridade de 

informações do Banco de Dados fornecidos pela Contratante. A Contratante 

disponibilizara um ou mais servidores públicos, de acordo com a necessidade, 

estabelecida pela Contratada, os quais  serão responsáveis pelo acompanhamento e 

execução destes serviços.  

29.3. A Contratada fornecerá a Contratante o layout de dados, demonstrando a 

estrutura correta na qual os dados deverão ser encaminhados, através de arquivo em 

meio magnético, para conversão das informações para o sistema contratado. 

29.4. Caso o arquivo gerado não atenda às especificações constantes no layout de 

dados fornecido, a Contratada deverá notificar formalmente a Contratante da ocorrência 

para que esta, em caráter de urgência, providencie um novo arquivo com as 

especificações constantes no layout fornecido. 

29.5. Os dados fornecidos pela Contratante deverão ser convertidos para o sistema 

contratado, mesmo que as informações fornecidas não contemplem todos os dados 

solicitados no layout fornecido pela Contratada, desde que não influencie nas 

funcionalidades mínimas do sistema. 

29.6.  A Contratada deverá analisar o arquivo em meio magnético fornecido pela 

Contratante e fornecer relatórios apontando as possíveis inconsistências e 

irregularidades encontradas (ex. endereço incompleto, CNPJ inválido); 

29.7. A Contratante será responsável pela análise e correção das possíveis 

inconsistências e irregularidades encontradas e apontadas nos relatórios fornecidos 

pela empresa Contratada. 

29.8. Após a conversão dos dados disponibilizados para as bases de dados do sistema 

contratado, a Contratada deverá elaborar Relatório de Análise Crítica da Migração, com 

os apontamentos dos resultados obtidos das inconsistências e as recomendações a 

serem implementadas pela Contratante com relação ao tratamento dos dados. 

29.9. A fase de migração/conversão dos dados, deverá ser concluída, obrigatoriamente, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega e Higienização do banco de dados. 

29.10. Serviços Inclusos na Conversão: 

I. Extração de dados do banco de dados encaminhado; 

II. Mapeamento dos dados; 

III. Organização/higienização dos dados; 

IV. Importação dos dados. 

 

30. DA VALIDAÇÃO E TESTE 

 

30.1  DO ISSQN 

30.1.1. Cadastro de Contribuintes do município: 
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- Foram convertidos XXX cadastros de contribuintes 
Checados o Nome/Razão, nome fantasia, CPF/CNPJ, endereço completo, inscrição municipal 
e outros 
 
30.1.2. Cadastro de Prestadores: 
- Foram convertidos XXX cadastros de prestadores. 
Checados o Nome/Razão, nome fantasia, CPF/CNPJ, endereço completo, inscrição municipal 
e outros 
 
30.1.3. Cadastro Tomadores: 
- Foram convertidos XXXX cadastros tomadores. 
Checados o Nome/Razão, nome fantasia, CPF/CNPJ, endereço completo, inscrição municipal 
e outros 
 
30.1.4. Cadastro de Notas Fiscais: 
- Foram convertidos XXXX cadastros de notas fiscais eletrônicas. 
Checados numeração da nota fiscal, data da emissão, dados do prestador e do tomador, 
descrição dos itens, valores da nota (valores do serviços) valor dos descontos, deduções e 
valor liquido, tipo de enquadramento do ISSQN( se simples nacional, se MEI, se Lucro 
Presumido, se ISS Fixo) e demais. 
 
30.1.5. Cadastro de Escriturações: 
- Foram convertidos XXXX cadastros de escriturações. 
Checados o CPF/CNPJ(tomador ou prestador) tipo de documento, nota fiscal ou recibo 
provisório), data do serviço, numero da nota ou recibo, serie da nota, código da LC 116, Valor 
do serviço, Valor de deduções e tipo de retenção(tributada ou retida). 
 
30.1.6. Cadastro de carta de correção; 
- Foram convertidos xxxx cartas de correções. 
Checados o Data de solicitação da carta de correção, numero da nota fiscal, valor da nota 
fiscal e descrição da nota fiscal. 
 
30.1.7. Guias de recolhimento; 
I. Foram convertidos xxxx guias de recolhimentos. 
II. Checados o numero da guia, data de geração da guia, data de vencimento da guia, valor da 
guia, abatimentos da guia e competência da guia. 
 
30.1.8. As ordens de serviços(processo de ação fiscal); 
- Foram convertidos xxxx ordens de serviços. 
I. Checados o numero da ordem de serviço, data da criação da ordem de serviço, período 
inicial da ordem de serviços, período final da ordem de serviços, usuário que criou a ordem de 
serviços, usuário destinado a ordem de serviços, situação da ordem de serviços. 
II. Número da notificação preliminar, data da notificação preliminar, CPF/CNPJ do contribuinte, 
nome/razão social do contribuinte, nota/guias do contribuintes, numero do termo de inicio, data 
do termo de inicio, numero do auto de infração, data do auto de infração, valor do auto de 
infração, numero do termo de encerramento, data do termo de encerramento e situação final do 
processo. 
 
30.1.9. Protocolo de solicitação de cadastro e autorização para emissão de notas; 
- Foram convertidos xxxx Protocolo de solicitação de cadastro 
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I. Checados a quantidade de solicitações rejeitadas (nota fiscal/alteração 
cadastral/cadastro inicial) 
II. Checados a quantidade de solicitações pendentes (nota fiscal/alteração cadastral/cadastro 
inicial) 
III.Checados a quantidade de solicitações aprovadas (nota fiscal/alteração cadastral/cadastro 
inicial) 
IV.Checados a quantidade de solicitações verificadas (nota fiscal/alteração cadastral/cadastro 
inicial) 
 

31. DO TRIBUTÁRIO 

31.1. Cadastro de Contribuintes: 
- Foram convertidos XXX cadastros de contribuintes 
Checados os dados tipo de pessoa (física ou jurídica), nome/razão social, nome fantasia (se 
houver), outros documentos pessoais (RG, Habilitação e outros), data de nascimento, nome de 
pai e mão (se houver), endereço do contribuinte, endereço de correspondência do contribuinte 
e etc. 
 
31.2.  Cadastro Imobiliário: 
- Foram convertidos XXX cadastros imobiliários. 
Checados os dados de inscrição cartográfica, matrícula/inscrição reduzida, endereço do 
imóvel, endereço de correspondência do imóvel, medidas do imóvel (área do terreno, testadas, 
profundidade, área construída), pontos de categoria do terreno e construção e demais 
variáveis. 
 
31.3. Cadastro de Econômico/Empresas//Mercantil/Profissionais Autônomos: 
- Foram convertidos XXXX cadastros econômicos/empresas/mercantil/profissionais autônomos. 
Checados os dados de inscrição municipal, CPF/CNPJ, nome/razão social, enquadramento da 
empresa, endereço da empresa, endereço de correspondência da empresa, dados do contador 
da empresa e atividades. 
 
31.4.  Cadastro de Bairros: 
- Foram convertidos XXXX cadastros de Bairros. 
Checados os dados de nome do bairro, cidade do bairro, estado do bairro e distrito do bairro. 
 
31.5.  Cadastro de Logradouros: 
- Foram convertidos XXXX cadastros de logradouros. 
Checados os dados de tipo do logradouro, nome do logradouro, bairros pertencentes ao 
logradouro, CEP do logradouro, cidade do logradouro e CEP do Logradouro. 
 
31.6.  Cadastro de débitos: 
- Foram convertidos xxxx de débitos. 
Checados a estrutura de lançamento dos débitos, data de lançamento, data de vencimento, 
ano do lançamento, tipo da receita, número da parcela, valor da receita, desconto da receita e 
outros.   
 
31.7.  Cadastro de ITBIs: 
Foram convertidos xxxx laudos de ITBIs. 
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Checados os dados referente aos laudos e guias do ITBI, número do laudo, data 
de lançamento, data de vencimento, tipo da transação, valor declarado, valor financiado, valor 
de recursos próprios, alíquota, dados do avaliador e outros. 
 
31.8. Cadastro de Acordo de Dívidas Ativas ou Não Inscritos em Dívida Ativa: 
- Foram convertidos xxxx acordos de dívidas ativas e/ou de não inscritos em dívida ativa. 
Checados os dados referente aos acordos de dívidas ativas ou não inscritos em dívida ativa, 
número do acordo, ano do acordo, data do acordo, nome do contribuinte, endereço do 
contribuinte, fato gerador, endereço do fato gerador, ano do débito(s), tipo de receita, data de 
lançamento, data de vencimento, número da parcela, valor de origem, juros, multa, correções, 
deduções, número de parcelas do acordo, datas de vencimento do acordo e outros. 
 
31.9. Cadastro de Notificações de débitos: 
- Foram convertidos xxxx notificações de débitos 
Checados os dados que compõem a notificação de débitos, número da notificação, data de 
emissão da notificação, prazo da notificação, nome do contribuinte, endereço do contribuinte, 
fato(s) gerador(es), endereço do fato(s) gerador(es), ano do débito, tipo de receita, data de 
lançamento da receita, data de vencimento da receita, tipo de receita, valor de origem da 
receita. 
 
31.10 Dados de Pagamentos: 
- Foram convertidos xxxx registros de pagamentos. 
Checados os dados que compõem o pagamento dos débitos, (data da baixa, data do 

processamento do arquivo de retorno, banco onde foi pago, valor pago, código de registro do 

pagamento, tipo de receita, fato gerador, nome do contribuinte; 

 
31.11.  Dados de Certidões Negativas, Positiva e Positiva com efeito Negativa de Débitos: 
- Foram convertidos xxxx certidões negativas, positiva e positiva com efeito negativa de 
débitos. 
Checados os dados que compõem o registro das certidões já mencionadas, (número da 

certidão, nome do contribuinte, endereço do contribuinte, fato gerador, endereço do fato 

gerados, data de emissão, data de validade); 

 
31.12. Dados de Alvarás de licença para funcionamento; 
- Foram convertidos xxxx alvarás de licença para funcionamento. 
Checados os dados que compõem o registro dos alvarás de licença para funcionamento, 

(número do alvará, ano do alvará, data de emissão do alvará, código de autenticação do 

alvará, inscrição municipal, CPF/CNPJ, nome do contribuinte, endereço do contribuinte); 

 

31.13.  Dados de Alvarás de Vigilância Sanitária: 

- Foram convertidos xxxx alvarás de vigilância sanitária. 
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Checados os dados que compõem o registro dos alvarás de vigilância sanitária, 

número do alvará, ano do alvará, data de emissão do alvará, código de autenticação do alvará, 

inscrição municipal, CPF/CNPJ, nome do contribuinte, endereço do contribuinte); 

 
31.14.  Dados de Alvarás de construção civil: 
- Foram convertidos xxxx alvarás de construção civil. 
Checados os dados que compõem o registro dos alvarás de construção civil, número do alvará, 

ano do alvará, data de emissão do alvará, código de autenticação do alvará, inscrição 

imobiliária, CPF/CNPJ, nome do contribuinte, endereço do contribuinte e dados do imóvel); 

 
31.15. Inscrição de débitos em Dívida Ativa: 
- Foram convertidos xxxx débitos inscritos em Dívida Ativa. 
Checados os dados de débitos inscritos em dívida ativa, (data da inscrição, livro, folha, página, 

número do livro, número da inscrição, status do débito e outros); 

 

31.16. Ação Fiscal:  
- Foram convertidos xxxx processos de ação fiscal. 
Checados os dados de Ações fiscais, ordem de serviço, ação fiscal, termo de início, auto de 

infração, termo de Ocorrências, termo de apreensão, termo de Intimação e termo de término da 

fiscalização. 

 

31.17. Certidão de Dívida Ativa /Execuções de Dívida Ativa: 

- Foram convertidos xxxx certidões de dívida ativa. 

Checados os dados que compõem a emissão de certidão de dívida ativa, ano da certidão, data 

de emissão da certidão, emissor da certidão, nome do contribuinte, endereço do contribuinte, 

fato gerador, endereço do fato gerador, ano do débito, tipo de receita, número da parcela, data 

de lançamento, data de vencimento, valor do débito, juros, multa, correções, valor corrigido 

total. 

 

32. CUSTOMIZAÇÕES ISSQN E TRIBUTÁRIO: 

32.1 As customizações serão realizadas conforme as demandas solicitadas pela Servidor da 

Secretaria Municipal de Finanças testada pelo mesmo. 

 

33.  DA IMPLANTAÇÃO 

 33.1.  DO ISSQN 
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I. Revisão e publicação do Decreto de regulamentação da emissão de nota 
fiscal eletrônica; 
II. Acompanhar Publicação do Decreto/Resolução; 
III. Elaborar e enviar para o Secretário Cronograma com todas as etapas do processo de 
implantação; 
IV. Verificar se a Prefeitura escritura seus serviços Tomados; 
V.  Inserção da logomarca no site da prefeitura;  
VI. Gerar guia para validação bancária; 
VII. Ir na agencias bancaria com o fiscal; 
VIII. Implantar os sistema de nota fiscal eletrônica, issqn bancos, issqn cartórios, issqn cartão 
de crédito, issqn simples nacional e issqn leasing. 
 
34. TREINAMENTO: 
34.1.  DO ISSQN 

I. Agendar treinamento para os servidores, Contribuintes e Contadores 
II.  Programar treinamento para os Fiscais; 

III.  Adicionar os funcionários da prefeitura no ambiente de treino 
IV.  Cadastrar usuários e permissões; 
V.  Fazer carta convite aos contadores; 
VI. Dar treinamento aos fiscais e auditores no sistema de nota fiscal eletrônica, issqn bancos, 

issqn cartórios, issqn cartão de crédito, issqn simples nacional e issqn leasing. 
 

34.2.  DO TRIBUTÁRIO 
I. Agendar treinamento para os servidores; 
II. Programar treinamento para os Fiscais; 

III. Adicionar os funcionários da prefeitura no ambiente de treino; 
IV. Cadastrar usuários e permissões; 
V. Treinar os fiscais e auditores tributários. 

 

34.3 Na fase de treinamento deverá ser efetuada a transferência de conhecimento sobre 

os sistemas a serem implantados. O conhecimento deverá ser repassado para os 

usuários, a fim de que possam utilizar os sistemas e habilitá-los a executar as tarefas de 

operação e gestão.  

34.4 O treinamento deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, 

exclusão e consulta referente a cada funcionalidade, bem como os cálculos e processos, 

emissão de relatórios e sua respectiva análise. Durante o treinamento os usuários terão 

acesso a todas as informações necessárias para a operação dos sistemas, 

compreenderão o papel das funções dos sistemas e a mudança da sua rotina de trabalho 

para a nova rotina com o uso dos sistemas.  

34.5 O treinamento será ministrado para um grupo de no máximo 20 (vinte) servidores 

por módulo. A carga horária mínima do Treinamento seguirá o seguinte expediente: 

 

ITEM SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA Treinamento  
PRAZO DE 

IMPLANTAÇÃO 

1.  Gestão do ISSQN - NFE  30 horas 01 a 02 meses 

2.  Gestão do ISSQN Cartão de Crédito 2 horas 01 a 02 meses 
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3.  Gestão do ISSQN Bancos 4 horas 01 a 02 meses 

4.  Gestão do ISSQN Simples Nacional 2 horas 01 a 02 meses 

5.  Gestão do ISSQN Leasing 2 horas 01 a 02 meses 

6.  Gestão do ISSQN Cartórios 2 horas 01 a 02 meses 

7.  Gestão Tributária  30 horas 01 a 03 meses 

8.  Gestão Alvará Eletronico 2 horas 01 a 03 meses 

9.  Gestão ITBI Eletronico 2 horas 01 a 03 meses 

10.  Gestão Cemitério 2 horas 01 a 03 meses 

  

34.6. Serviços Inclusos na Implantação:  

 

I. Coleta de dados; 

II. Homologação dos dados; 

III. Treinamentos dos usuários. 

 

 

35. RE-TREINAMENTO A DISTÂNCIA E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO 

 

35.1. A Contratante, durante o período de vigência do contrato, poderá solicitar à Contratado 

atendimento Técnico online ou via telefone, conforme descrição abaixo: 

35.2. Re-treinamento a distância: trata-se de treinamento a ser efetuado, 30 (trinta) dias após a 

implantação, por telefone ou de forma online, via Skype ou e-mail, onde os usuários solicitam o 

treinamento virtual, a ser apresentado por técnico da Contratada. 

 

36. DOS SERVIÇOS INCLUSOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: 
 

I. Hospedagem dos sistemas; 
II. Armazenamento de dados; 

III. Atualização do SGBD; 
IV. Manutenção e segurança dos dados e dos sistemas; 
V. Atualização do código de Linguagem dos sistemas;  

VI. Atualização do Framework; 
VII. Atualização de dependências; 

VIII. Construção de novas funcionalidades nos sistemas para atender a legislação Municipal, 
Estadual e Federal; 

IX. Suporte aos usuários da solução implantada. 
X. Backup dos Dados. 
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37. PROVA DE CONCEITO / AMOSTRA 
 
37.1. Após a fase de lances e classificação a empresa que apresentar o menor preço será 
convocada pelo pregoeiro para realizar prova de conceito / amostra via WEB dos respectivos 
sistemas. 
37.2. Os itens aqui relacionados foram retirados do item 3 deste documento visando uma 
apresentação objetiva em que seja capaz de detectar a capacidade da empresa em atender 
aos anseios da prefeitura. 
37.3. A prova de conceito / amostra e o teste dos sistemas ocorrerão em data marcada pelo 
Pregoeiro. O não atendimento de quaisquer dos requisitos resultará na desclassificação da 
licitante. 
37.4. Os sistemas/módulos devem apresentar em relação às especificações do item 3 deste 

anexo 

37.5. Permitir fazer o cadastro de empresas, instituições financeiras (Bancos), instituições 

financiadoras (leasing), Administradoras de cartão (de crédito e débito). Todas estas 

instituições envolvidas na cobrança de ISSQN do município com o objetivo de fiscalizá-las e 

aumentar a arrecadação do município. 

37.6. Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos de forma a apurar o 

ISS devido por competência, além de exibir os débitos conforme o plano de contas COSIF 

estabelecido e atualizado pelo BACEN. 

37.7. Permitir que as administradoras de cartão importem as declarações de operações de 

cartões de crédito e débito, permitindo a apuração do ISSQN devido. 

37.8. Exibir alertas que permitam os fiscais, gestores e demais interessados identificar de forma 

rápida quais são as situações possíveis que estão causando a evasão de receita do ISSQN no 

município. O objetivo desta funcionalidade é evitar que os interessados tenham que ficar 

procurando nos sistemas/módulos estas informações, assim o processo e consequentemente a 

resgate destas receitas evadidas será acelerado. 

37.8. A possibilidade de gerar filtros das informações, bem como a de apontar quais serão as 

informações que irão compor o relatório resultado deste filtro. Também pede-se para que estes 

relatórios sejam gerados em modelo CSV. O objetivo desta funcionalidade é permitir que os 

interessados possam criar visões das informações, direcionando o trabalho de aumento de 

arrecadação, principalmente, aos sonegadores que realmente interessam. 

37.9. Que seja possível escolher nos filtros informações de Notas Fiscais, das Guias, das 

Escriturações e dos Contribuintes. O objetivo destas informações é munir a equipe de 

fiscalização para que possam executar as atividades para incrementar a receita. 

37.10. Permitir escolher nos filtros mencionados no item anterior as notas fiscais por data de 

emissão, alíquota, bairro do prestador ou do tomador, atividade econômica, que tiveram 

retenção federal, emitidas por contribuintes do simples nacional, entre outras. Permitir escolher 

as escriturações por data do serviço, por atividade do prestador, pelo CNPJ do prestador ou do 

tomador, permitir escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa de valor, entre 

outras. Permitir escolher as Guias baixadas ou não, de valor maior ou menor que o valor 

digitado, que irão vencer ou que venceram em um determinado período, de um determinado 

contribuinte seja ele tomador ou prestador, entre outros. Os objetivos destas informações 
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também são munir a equipe de fiscalização para que possam executar as 

atividades para incrementar a receita. 

37.11. A possibilidade de criar ações fiscais. Estas devem aproveitar as informações já 

apontadas nos alertas para notificar eletronicamente, através do sistema/módulo, os 

contribuintes inadimplentes com suas obrigações conforme CTM (Código Tributário Municipal). 

O objetivo desta funcionalidade é de potencializar o trabalho da fiscalização, permitindo que 

mais contribuintes sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que atualmente, 

consequentemente, incrementando a receita do município. 

37.12. Deve demonstrar em forma de gráficos dinâmicos, que alteram conforme o 

sistema/modulo está sendo alimentado, as informações de arrecadação da receita de ISSQN 

bem como as demais informações necessárias para identificar de forma rápida as melhores 

estratégias para incrementar a receita do município. 

37.13. Que seja possível aglutinar os endereços cadastrados mais de uma vez na base de 

dados com o mesmo nome. O objetivo desta demanda é permitir que os usuários ‘higienizem’ o 

banco de dados de forma não haver vários logradouros e bairros duplicados. 

37.14. Que todos os campos específicos para atender o CTM (Código Tributário Municipal) em 

relação ao cadastro imobiliário sejam possíveis de serem criados no sistema e adequados a 

legislação. 

37.14. Mostrar a possibilidade do próprio usuário no sistema tributário formatar os documentos 

de Alvarás, Autos de Infrações, Ações Fiscais, Certidões, os espelhos cadastrais de BCI e 

BCE, as Guias de Recolhimento, Laudo de Avaliação do ITBI, Termo de Parcelamento e 

Confissão de Dívida, Notificações de Débito entre outros. 

37.15. Que seja possível formatar as notificações de débitos de forma que seja possível o 

contribuinte assiná-la para ser documento válido de ciência das dívidas junto ao município. 

37.16. Ao acessar o cadastro imobiliário, que o sistema mostre em um mapa, de forma 

integrada com o algum sistema de Georeferenciamento ou pelo menos com o google maps, o 

ponto referenciado do endereço do imóvel e o ponto referenciado do endereço de 

correspondência. 

37.17. Permitir demonstrar em apenas uma tela os débitos dos contribuintes, seja ele pessoa 

física ou jurídica. Também desta tela que seja possível emitir extrato, emitir certidão (do 

contribuinte, empresa e imóvel) emitir guia única de pagamento de tributos, executar 

suspensão de exigência e fazer lançamento de tributos. O objetivos deste é agilizar o 

atendimento dos contribuintes, sem que o usuário tenha a necessidade de ficar navegando em 

vários menus do sistema para atender a demanda do munícipe. 

37.18. Guia gerada no sistema de nota fiscal eletrônica gera automaticamente um débito no 

sistema Tributário.  

37.19. Cancelamento de guia no sistema de nota fiscal eletrônica com cancelamento 

automático no sistema Tributário. 

37.20. Baixa do débito no sistema Tributário com baixa automática no sistema de nota 

eletrônica. 

37.21. O Contribuinte poderá emitir pela internet o Alvará de Licença para Localização e/ou 

Funcionamento. 
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37.22. Permitir que os cartórios informem sobre o comprador do imóvel e 

processem a emissão da guia de ITBI e Certidão de ITBI, integrado com o sistema de Tributos 

Municipais. 

37.23. Permitir que os cartórios importem para o sistema o arquivo DAP, mesmo enviado para 

o TFJ para prestação de contas dos emolumentos cobrados a partir dos emolumentos. Que 

através desta importação possa ser gerada a guia para cobrança do ISSQN. 

37.24 O Contribuinte poderá emitir pela internet o Alvará de Licença para Localização e/ou 

Funcionamento. 

37.25. Para emissão do alvará pela internet deverá ser possível parametrizar o prazo de 

validade. 

37.26. Permitir Cadastro dos Médicos responsáveis pela emissão do atestado de óbito. 

37.27. Permitir Cadastro de unidades mobiliárias de cemitérios com controle de quadra, lote e 

rua. 

37.27. O contribuinte poderá emitir o boleto de comprovação de quitação do débito de ITBI 

através do site. 

37.28. No módulo de margem consignável, permitir a confirmação de reserva (averbação) do 

desconto em folha de pagamento. Este processo gerar o desconto que irá ser enviado à folha 

de pagamento do Município e para o consignatário é gerada uma tela para impressão contendo 

as informações necessárias para o embasamento da operação de crédito ao servidor. 

37.29. O sistema deverá permitir a realização de simulações de empréstimo ao servidor, que 

deverá informar o valor da prestação ou o valor do empréstimo, e o número de prestações. 

37.30. No módulo de adiantamento salarial o sistema deverá possuir aplicativo disponível na 

apple store e google play que possibilite que o comércio credenciado possa realizar vendas 

para os servidores. 

37.31. Permitir aos servidores a consulta de suas compras registradas no sistema, com as 

informações relativas a cada lançamento. 

37.32. Todos os sistemas deverão ser em Web. 

 

38. DOS ACEITES  DAS PROVAS DE CONCEITO / AMOSTRA. 
 

As provas de conceito/amostra deverão ter sua avaliação devidamente registrada por 

documento assinado por servidor do setor específico ao qual se propõe o sistema a gerir, bem 

como corpo técnico que poderá avaliar sua funcionalidade e viabilidade. 

 
39.  DOS PREÇOS 
 

 

PLANILHA 01 – PARAMETRIZAÇÃO 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT.  UNITÁRIO    R$ TOTAL  

1.   Gestão do ISSQN – NFE SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

2.   Gestão do ISSQN Cartão de Crédito SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

3.   Gestão do ISSQN Bancos SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

4.   Gestão do ISSQN Simples Nacional SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

5.   Gestão do ISSQN Leasing SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

6.   Gestão do ISSQN Cartórios SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

7. Gestão Tributária SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

8.   Sistema de Alvará Eletrônico SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

9.   Sistema de ITBI Eletrônico SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

10.   Sistema de Cemitério SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

11.   
Sistema de Margem Consignável 

SERVIÇO 1 
 R$       

XXXX,XX 

 R$       

XXXX,XX 

12.   
Sistema de Cartão de Adiantamento Salarial 

SERVIÇO 1 
 R$       

XXXX,XX 

 R$       

XXXX,XX 

VALOR TOTAL PLANILHA 01 – 

PARAMETRIZAÇÃO 
      

 R$       XXX,XX 

 

PLANILHA 02 - CONVERSÃO E MIGRAÇÃO 

        

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT.  UNITÁRIO    R$ TOTAL  

1.   Gestão do ISSQN – NFE SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

2.   Gestão do ISSQN Cartão de Crédito SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

3.   Gestão do ISSQN Bancos SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

4.   Gestão do ISSQN Simples Nacional SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

5.   Gestão do ISSQN Leasing SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 
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6.   Gestão do ISSQN Cartórios SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

7. Gestão Tributária SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

8.   Sistema de Alvará Eletrônico SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

9.   Sistema de ITBI Eletrônico SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

10.   Sistema de Cemitério SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

11.   
Sistema de Margem Consignável 

SERVIÇO 1 
 R$       

XXXX,XX 

 R$       

XXXX,XX 

12.   
Sistema de Cartão de Adiantamento Salarial 

SERVIÇO 1 
 R$       

XXXX,XX 

 R$       

XXXX,XX 

VALOR TOTAL PLANILHA 02 - CONVERSÃO E 

MIGRAÇÃO 
      

 R$       XXX,XX 

 

 

PLANILHA 03–IMPLANTAÇÃO 

        

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT.  R$ UNITÁRIO     R$ TOTAL   

1.   Gestão do ISSQN - NFE SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

2.   Gestão do ISSQN Cartão de Crédito SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

3.   Gestão do ISSQN Bancos SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

4.   Gestão do ISSQN Simples Nacional SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

5.   Gestão do ISSQN Leasing SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

6.   Gestão do ISSQN Cartórios SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

7. Gestão Tributária SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

8.   Sistema de Alvará Eletrônico SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

9.   Sistema de ITBI Eletrônico SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

10.   Sistema de Cemitério SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 
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11.   Sistema de Margem Consignável SERVIÇO 1  R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

12.   
Sistema de Cartão de Adiantamento 

Salarial 
SERVIÇO 1 

 R$       XX,XX  R$       XXX,XX 

VALOR TOTAL PLANILHA 03- 

IMPLANTAÇÃO 
      

 R$       XXX,XX 

 

 

VALOR TOTAL DAS PLANILHAS 01 + 02 + 03   R$       XXX,XX 

 

39.1.Todo sistema ou modulo descrito neste termo de referencia, terão os seus pagamentos  

após  a conclusão de cada fase dos processos: 

I. de Parametrização;  

II. de Migração/Conversão; 

III. implantação/treinamento. 

39.2. Os pagamentos das implantações, parametrizações e conversões de dados serão 

realizados após a prestação de cada serviço e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada o recebimento por setor técnico competente. 

39.3. Ocorrendo atraso nos pagamentos, o valor devido será atualizado monetariamente pela 

variação pro rata die do IGPM/FGV ocorrida entre a data do adimplemento da obrigação e a do 

efetivo pagamento, mais juros de mora de 0,5 % (cinco décimos por cento) por mês, calculados 

pro rata dia. 

40. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 A despesa com a presente licitação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Origem: Secretaria Municipal de Finanças,  

Programa: 04.0401.04.123.0031.2.045 Elemento: 3.3.90.39.00 – Fonte 010000 

 

41. DAS HOMOLOGAÇÕES DO SISTEMA E MÓDULOS 

41.1. A Homologação é obrigatória será dada, quando possível, por dois servidores, sendo 

que no mínimo, um deles deverá ser usuário do sistema e o outro deverá ser um fiscal 

responsável e o técnico da CONTRATANTE para avaliar o funcionamento do mesmo. 
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41.2. A Homologação deverá ser realizada em forma de documento que 

deverá conter nome, matrícula e assinatura do usuário/servidor que está realizando a mesma, 

bem como, data e sistema ou módulo que está sendo homologado. 

 

42. DAS ABERTURAS DE CHAMADOS 

42.1 A contratada deverá apresentar ou criar em comum acordo um sistema de abertura de 

chamados para atender os usuários do sistema no que se refere à dúvidas, problemas ou 

alterações que se julgar necessário para adequação e um bom funcionamento do Sistema. 

42.2 Para a abertura dos chamados, a contratada deverá possuir um canal aberto, 

desocupado e sem ônus algum para Secretaria Municipal de Finanças de Conceição do 

Araguaia – Pará. 

43. INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

Os serviços descritos neste Termo de Referência e seus Anexos serão mensalmente avaliados 

pela Secretaria Municipal de Finanças, que assinalarão as ocorrências na Relação de 

Ocorrências e enviarão para a CONTRATADA. 

44. DAS PENALIDADES 

44.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

44.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de 

atraso; 

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 5 dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia 

decorrido; 

d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado. 
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44.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

45. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

45.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

45.1.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei 
nº 8.666/93 e das obrigações prevista no Edital, as seguintes: 

I. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência; 
II. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de 

transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade 
da contratada; 
III. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 
IV. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
V. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por 
escrito;  
VI. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários 
aos serviços objeto deste Edital; 
VII. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital de licitação, 
consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93. 
VIII. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos e informar ao solicitante a 
ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do presente 
ajuste. 
IX. Emitir mensalmente um extrato das transações efetuadas pelo FORNECEDOR do 
adiantamento salarial, apuradas em cada mês. O referido extrato poderá, a critério da 
CONTRATADA, ser enviado exclusivamente para o e-mail indicado pelo FORNECEDOR.  
X.  Efetuar o pagamento das transações efetuadas pelo FORNECEDOR do adiantamento 

salarial no dia  15 (quinze)  do mês seguinte ao fechamento do ciclo de compras, que será do 
dia 16 (dezesseis) a 15 (quinze) de um mês seguinte. O pagamento será feito através do 
depósito bancário na conta corrente informada pela FORNECEDOR, no ato do 
credenciamento.  
XI. Parágrafo único- O pagamento ao FORNECEDOR do adiantamento salarial está 
condicionado ao repasse efetuado pela Prefeitura à CONTRATADA. 
XII. Parágrafo SEGUNDO- Em caso de atraso no repasse do Município à CONTRATADA esta 
deverá  pagar ao fornecedor do adiantamento salarial em 48 (quarenta e oito horas)  horas 
uteis, após o recebimento do MUNICIPIO. 

 
45.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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45.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, as seguintes: 
 

I.  Fornecer cópia atualizada da legislação tributária em vigor nos últimos 05 anos, assim 
como da lei orgânica do município; 

II. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
III. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Edital; 
IV. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-

lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da 
contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

V. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
VI. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as 

especificações são as mesmas descritas no termo de referência; 
VII. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as 

razões de sua não adequação aos termos contratuais; 
VIII. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento 
das especificações e condições deste objeto; 

IX. Nomear/disponibilizar um fiscal para conduzir as diligências de identificação de fatos 
geradores e sua respectiva autuação, no tocante à prestação de serviços dos estabelecimentos 
definidos neste Contrato, em todo território municipal; 

X. Disponibilizar um servidor-coordenador de projetos para gerenciar as atividades firmadas 
neste Contrato. 

XI. Solicitar para que as empresas do município colaborem com a fiscalização 
disponibilizando informações de ativos imobilizados através de operações de leasing; 
XII. Solicitar para que o Cartório informe as operações de leasing, de preferencia integrando 

com o sistema da CONTRATADA; 
XIII. Solicitar para que as operadoras de cartão de crédito/débito ou os comerciantes 
apresentem cópias das faturas e cadastrem no sistema da CONTRATADA, emitindo alvará de 
funcionamento; 
XIV. Solicitar para que Secretaria da Fazenda Estadual forneça, em arquivos eletrônicos, a 
movimentação de cartões de crédito/débito ocorridas no território do município solicitante; 
XV. Fornecer todos os documentos necessários para o desenvolvimento das tarefas e os 

programas destinados ao processamento de dados com o alvo da produção dos lançamentos 
fiscais para constituição dos créditos tributários que serão entregues aos servidores municipais 
mediante protocolo, carta com aviso de recebimento, ou ainda, a comprovação do envio de 
forma on-line. 
XVI. Manter os dados cadastrais dos sistemas, consignatárias, usuários e respectivos perfis 
de acesso, e margens consignáveis, informando imediatamente a CONTRATADA, os 
afastamentos, demissões, exonerações, aposentadorias e falecimentos de servidores, para fins 
de bloqueio de margem disponível e possíveis cálculos rescisórios (antes da rescisão); 
XVII. Executar rotinas periódicas de integração entre os sistemas; 

XVIII. Disponibilizar, dentro do prazo previsto para a implantação do SISTEMA, todas as 
informações necessárias, tais como, cadastro de consignatárias com respectivos códigos de 
verbas de desconto, cadastro de órgãos/secretarias, cadastro de matrículas e margens de 
servidores e cadastro de contratos existentes para importação para o sistema e para o Módulo 
Cartão de Adiantamento Salarial; 
XIX. Garantir que a utilização do sistema pelos empregados, servidores ou prepostos da 
Secretaria Municipal de Finanças, seja de acordo as especificações técnicas, parte integrante 
desse instrumento, e com as leis vigentes, inclusive aquelas de proteção de propriedade 
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intelectual, e aos bons costumes, cuja inobservância acarretará a resolução de 
pleno direito do presente termo. 
XX. Definir, conjuntamente com a CONTRATADA, regras e procedimentos relativos à 

segurança dos sistemas, para a transmissão de dados via rede Internet. 
XXI. Efetuar os repasses mensais todo dia 10 (dez) para a contratada, para pagamento das 
compras dos servidores a rede de fornecedores do adiantamento  salarial. 

 

46.  DA RECISÃO CONTRATUAL 

46.1. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

 

I. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, 
do art. 78, da Lei 8.666/93; 
II. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se 
o interesse público; 
III. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 
46.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 

independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

46.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o 
presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no 
interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, 
sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 

 

47. DO PAGAMENTO   

  

47.1.. O pagamento único será efetuado em moeda corrente, através de transferência 

Bancária, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da nota 

fiscal/fatura apresentada, desde que os materiais/serviços estejam em conformidade com as 

exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à licitante vencedora. 

47.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para 

emissão da respectiva Ordem Bancária.  

47.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente 

vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de 

alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, 

deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo. 

 

48. DAS PENALIDADES 
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48.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 

Contratada à multa de mora calculada sobre o valor proporcional ao bem integrante do 

respectivo item não entregue ou cumprido, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a 

prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte: 

48.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório,  a 

Secretaria Municipal de Finanças poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, aplicar, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções 

48.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Fundo Municipal de Assistência Social, 

via depósito identificado, com código fornecido pela Diretoria de Finanças, dentro do prazo de 

03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 

48.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou 

descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Prefeitura Municipal. 

49.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
49.1. A participação nesta licitação implica plena aceitação dos termos e condições deste Edital 

e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes; 

49.2. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 

reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes; 

49.3. A Pregoeira poderá, no interesse da Prefeitura Municipal, relevar omissões puramente 

formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o 

caráter competitivo da licitação; 

49.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pela Prefeitura Municipal  

nos casos de força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a 

licitante vencedora; 

49.5. São partes integrantes deste Edital: 

49.6. A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA reserva-se o direito de revogar total 

ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da citada Lei; 

49.7. A reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova; 

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA 

49.8. A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite este Processo desde que argüidas até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão do Certame no endereço: 



ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 05.070.404/0001-75 

71 
 

Travessa Vereadora Virgolina Coelho, Nº 1145, São Luiz II CEP: 68540-000, 

Conceição do Araguaia-PA; 

49.9. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que 

reza a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, os Decretos nºs 3.555/2000 e 3.693/2000 e, 

subsidiariamente, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações; 

49.10.  É competente o foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da presente licitação. 

50. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
50.1. O sistema de Margem consignado será pago pelas consignatárias conveniadas pelo 
Município, não tendo nenhum custo para o município e nem para o servidor municipal; 
50.2. O sistema de adiantamento salarial não terá nenhum custo para o município e nem para 
o servidor municipal; 
50.3. O sistema emissor de nota fiscal eletrônica será de inteira responsabilidade do 
contribuinte. 
50.4. Será permitida a subcontratação dos serviços – Especificações técnicas, nos termos do 
artigo 72 da Lei 8.666/93. 

 
 

WANDER MENEZES DUARTE 

Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 
 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, 

DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

 

 

Carta Convite N° 001/2018 
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_________________________ (representante do licitante), 

portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como 

representante devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou 

do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado (□ Licitante / □ Consórcio), 

para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente 

(pelo □ Licitante / □ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

 

 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do □ Licitante / □ Consórcio) 
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À 

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição do Araguaia-PA de Conceição do Araguaia  

A/C Comissão de Licitação 

Edital de Carta Convite nº 001/ 2018. 

Designação: Fazer acompanhamento de todos os trabalhos referente ao Certame Licitatório acima 

em epígrafe. 

 

   Pelo presente termo a Empresa ......................................................................., 

cadastrada no CNPJ sob o nº........................................................., situada a rua 

______________________________________, vem à presente Comissão Permanente de Licitação, 

credenciar o Sr. ______________________________________, brasileiro, casado/solteiro, residente e 

domiciliado na rua____________________________________, RG. Nº _______________, CPF n° 

.........................................., como nosso legítimo procurador, para representar e tomar quaisquer 
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decisões, referente ao Certame Licitatório, podendo assinar, impugnar e tomar 

deliberações junto a C,P.L da  Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição do 

Araguaia-PA de  Conceição do Araguaia  - PA, relativa a mesma. 

 

_____________________, ____/____/____ 

Local, data 

 

 

........................................................................................ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Carimbo e CNPJ da empresa 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Convite 

n° xxxx/ 2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta o 

cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO CONJUNTA 
À 

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição do Araguaia-PA  

A/C Comissão de Licitação 

Edital de Carta Convite nº 001/ 2018. 

 

                    Pelo presente termo........................................................................................, cadastrado(a) 

no CNPJ/CPF sob o nº........................................................., com endereço à 

....................................................................................................................................................................,  

 
DECLARA:  QUE conhece e aceita todas as normas do edital da licitação modalidade Convite nº. 0xx/ 

2018;  

NÃO existe nenhum fato superveniente que possa impedir a participação da mesma no procedimento 

licitatório em epígrafe, ressalvando que os casos que possam vir a surgir futuramente, serão 

comunicados a esta municipalidade;  
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NÃO consta no quadro da pessoa jurídica menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 

 DECLARO que não sou INIDÔNEO para licitar ou contratar com o Poder Público, nos termos do inciso 

IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  

Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas 

as características do objeto e exigências constantes no edital.  

Por ser verdade firmo o presente. 

_____________________, ____/____/____ 

Local, data 

........................................................................................ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Carimbo e CNPJ da empresa 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Convite 

n° 0xx/ 2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta o 

cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

 
 
 
 
 

ANEXO V  
  

          MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

À 

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição do Araguaia-PA de Conceição do Araguaia 

PA 

A/C Comissão de Licitação 

 

Edital de Carta Convite nº 001/ 2018. 

A Empresa ................................................................., através de seu representante legal , Sr. 

.............................................., CPF......................................................, DECLARA, sob as penas da lei, ter 

recebido os documentos e tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
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_____________________, ____/____/____ 

Local, data 

 

 

........................................................................................ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Carimbo e CNPJ da empresa 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Convite 

n° 0xxxx/ 2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta o 

cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

 

 

A N E X O VI - DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE 

 

 

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante 

exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III 

da Lei 8.666/93. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_____________________,em _____ de _____________de   2018. 
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_____________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 

.  

 

 

 

 

 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Presencial nº 0xxxx/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá 

consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não terá obrigatoriedade de esta 

endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 

DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do 

edital. 

 

 

 

 

ANEXO VII   

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA/PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

 

 

A empresa________________________________________, inscrita no 

CNPJ:__________________________,para fins de participação no processo licitatório, CONVITE 

nº______/ 2018, cujo objeto é CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO 

DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA INTEGRADO EM WEB, 

SUPORTE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO SEM ONUS MENSAL, CONVERSÃO DE BANCO 

DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA USO DAS 

FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES, constantes do Edital, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº___________, CPF nº____________________, DECLARA, para fins legais, ser 

Microempresa/Pessoa jurídica de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 
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_____________________, ____/____/____ 

Local, data 

 

........................................................................................ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Carimbo e CNPJ da empresa 

 

 

 

 

 

 
 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Convite 

n° 001/2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta o 

cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

ANEXO VIII  - PROPOSTA DE PREÇOS 

o 

Fundo Municipal de Finanças de Conceição do Araguaia  

A/C Comissão de Licitação 

Referente: Edital de CONVITE Nº 001/2018 
Prezados Senhores (a),  

OBJETO: CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
DE GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA INTEGRADO EM WEB, SUPORTE E 
DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO SEM ONUS MENSAL, CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS, 
PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA USO DAS FERRAMENTAS, 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.   
 
Pela presente submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe declarando que:  

a) Executaremos os serviços pelo menor preço global de 
R$____________(___________________________); 

Obs: para fins de comprovação/validação dos termos da presente declaração, o licitante 

deverá anexar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA ou documento equivalente, emitida pela Junta 

Comercial do Estado, domicilio ou sede do licitante, ou outra na forma da Lei. 
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b) Assumimos inteira responsabilidade pôr quaisquer erros ou omissão que venham a serem 

verificados na preparação desta; 
c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

sua apresentação; 
            A forma de pagamento será conforme especificado no termo de referencia e contrato, com devido 

atesto do responsável pela fiscalização dos serviços, no verso da Nota Fiscal; 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta Corrente: 

_____________________, ____/____/____ 

Local, data 

........................................................................................ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Carimbo e CNPJ da empresa 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Convite 

n° 0xx/ 2018, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta o 

cabeçalho e rodapé da referida proponente. 

 

 

 

ANEXO XVI 

CONVITE N.º 001/2018 -  
 

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE XXXX E EMPRESA 
_______________________________ 
 
O MUNICÍPIO DE XXXX, com sede na XXXX, n.º XXXX XXXX, em XXXX - Brasil, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o n.º XXXX, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de XXXX, _____________________________, portador de RG n.º___________ e 
C.P.F. n.º  ________________________________________,  nos termos do Decreto XXXX, 
denominado CONTRATANTE e  _______________________________________________, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o 
n.º_______________estabelecida à Rua/Av. _____________________, na cidade de ___________, 
Município de _______________________,  Estado de ______________, legalmente aqui representada 
pelo Senhor ________________________,  portador da cédula de identidade RG n.º_____ e  do CPF n.º 
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___________________________, denominado CONTRATADA, com fundamento no 
Convite  N.º XXXX 2018, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e no Processo Administrativo n.º XXXX, 
celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. Integram este Contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições: 
 
1.1. O Edital de Licitação – Convite N.º XXXX /2018 e seus anexos; 
 
1.2. A proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto do presente Contrato, a locação de licença de uso de Software de Gestão Pública 

Administrativa e Tributária integrado em WEB, suporte e desenvolvimento especifico sem ônus mensal, 

Parametrização, conversão de banco de, Implantação e treinamento dos servidores para uso das 

ferramentas, conforme descrições contidas no Anexo I do Edital. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
- DA CONTRATADA  
 
3.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93 e 
do Anexo I deste Edital, as seguintes: 
 
3.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência; 
 
3.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte 
e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 
3.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 
 
3.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
18.1.5. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos 
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  
 
3.1.6. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos serviços 
objeto deste Edital; 
 
3.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital de licitação, consoante o que 
preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93. 
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3.1.8. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos e informar ao solicitante a 
ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do presente ajuste. 
3.1.9. Emitir mensalmente um extrato das transações efetuadas pelo FORNECEDOR do adiantamento 

salarial, apuradas em cada mês. O referido extrato poderá, a critério da CONTRATADA, ser enviado 

exclusivamente para o e-mail indicado pelo FORNECEDOR.  

3.1.10. Efetuar o pagamento das transações efetuadas pelo FORNECEDOR do adiantamento salarial no 

dia  15 (quinze)  do mês seguinte ao fechamento do ciclo de compras, que será do dia 16 (dezesseis) a 

15 (quinze) de um mês seguinte. O pagamento será feito através do depósito bancário na conta corrente 

informada pela FORNECEDOR, no ato do credenciamento.  

Parágrafo único- O pagamento ao FORNECEDOR do adiantamento salarial está condicionado ao 

repasse efetuado pela Prefeitura à CONTRATADA. 

Parágrafo SEGUNDO- Em caso de atraso no repasse do Município à CONTRATADA esta deverá  pagar 

ao fornecedor do adiantamento salarial em 48 (quarenta e oito horas)  horas uteis, após o recebimento 

do MUNICIPIO. 

 
 
- DA CONTRATANTE 
  
3.1. Constituem obrigações da contratante, além das obrigações previstas no Anexo I deste Edital, as 
seguintes: 
 
3.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 
 
3.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
3.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Edital; 
 
3.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso 
e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo 
com as obrigações pré-estabelecidas; 
 
3.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
 
3.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações 
são as mesmas descritas no termo de referência; 
 
3.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua 
não adequação aos termos contratuais; 
 
3.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações 
e condições deste objeto; 
 
3.1.9. Fornecer cópia atualizada da legislação tributária em vigor nos últimos 05 anos, assim como da lei 
orgânica do município; 
 
3.1.10. Nomear/disponibilizar um fiscal para conduzir as diligências de identificação de fatos geradores e 
sua respectiva autuação, no tocante à prestação de serviços dos estabelecimentos definidos neste 
Contrato, em todo território municipal; 
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3.1.11. Disponibilizar um servidor-coordenador de projetos para gerenciar as atividades firmadas neste 
Contrato. 
 
3.1.12. Solicitar para que as empresas do município colaborem com a fiscalização disponibilizando 
informações de ativos imobilizados através de operações de leasing; 
 
3.1.13. Solicitar para que o Cartório informe as operações de leasing, de preferencia integrando com o 
sistema da CONTRATADA; 
 
3.1.14. Solicitar para que as operadoras de cartão de crédito/débito ou os comerciantes apresentem 
cópias das faturas e cadastrem no sistema da CONTRATADA, emitindo alvará de funcionamento; 
 
3.1.15. Solicitar para que Secretaria da Fazenda Estadual forneça, em arquivos eletrônicos, a 
movimentação de cartões de crédito/débito ocorridas no território do município solicitante; 
 
3.1.16. Fornecer todos os documentos necessários para o desenvolvimento das tarefas e os programas 
destinados ao processamento de dados com o alvo da produção dos lançamentos fiscais para 
constituição dos créditos tributários que serão entregues aos servidores municipais mediante protocolo, 
carta com aviso de recebimento, ou ainda, a comprovação do envio de forma on-line. 
 
3.1.17. Manter os dados cadastrais dos sistemas, consignatárias, usuários e respectivos perfis de 
acesso, e margens consignáveis, informando imediatamente a CONTRATADA, os afastamentos, 
demissões, exonerações, aposentadorias e falecimentos de servidores, para fins de bloqueio de margem 
disponível e possíveis cálculos rescisórios (antes da rescisão); 
 
3.1.18. Executar rotinas periódicas de integração entre os sistemas; 
 
3.1.19. Disponibilizar, dentro do prazo previsto para a implantação do SISTEMA, todas as  
 
3.1.20. informações necessárias, tais como, cadastro de consignatárias com respectivos códigos de 
verbas de desconto, cadastro de órgãos/secretarias, cadastro de matrículas e margens de servidores e 
cadastro de contratos existentes para importação para o sistema e para o Módulo Cartão de 
Adiantamento Salarial; 
 
3.1.21. Garantir que a utilização do sistema pelos empregados, servidores ou prepostos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Conceição do Araguaia-PA, seja de acordo as especificações técnicas, 
parte integrante desse instrumento, e com as leis vigentes, inclusive aquelas de proteção de propriedade 
intelectual, e aos bons costumes, cuja inobservância acarretará a resolução de pleno direito do presente 
termo. 
 
3.1.22. Definir, conjuntamente com a CONTRATADA, regras e procedimentos relativos à segurança dos 
sistemas, para a transmissão de dados via rede Internet. 
 
3.1.23. Efetuar os repasses mensais todo dia 10 (dez) para a contratada referente a compra dos 
servidores, para pagamento a rede de fornecedores do adiantamento  salarial. 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO/FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
4.1. Observando o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, a solicitação, autorização, 
acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência do objeto do Contrato serão realizados pela 
Secretaria Municipal de Finanças. 
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4.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização. 
 
4.3. A supervisão por parte da Contratante, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade 
da Contratada, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO / ADITAMENTO / REAJUSTAMENTO 
 
5.1. O prazo dessa contratação é de 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do Contrato. 
 
5.2.  O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art. 57, inciso IV c/c artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente 
justificadas. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 
 
6.1 O pagamento será efetuado mediante a entrega dos serviços, conferencia pelo setor técnico 
competente, aceite e no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da Nota Fiscal, conforme 
descrito abaixo: 
 
6.1.1 O valor do contrato  Global é de R$  ________, _____ (________________________________) 
sendo que: 
 
a) Após a parametrização dos sistemas de ISSQN a CONTRATANTE pagará R$ ________, _____ 
(__________________________________________________) 
 
b) Após a  parametrização dos sistemas de Tributos a CONTRATANTE pagará R$ ________, _____ 
(__________________________________________________) 
 
 
c) Após a conversão do banco de dados dos sistemas de ISSQN a CONTRATANTE pagará R$ 
________, (__________________________________________________) 
 
d) Após a conversão do banco de dados dos sistemas de Tributos a CONTRATANTE pagará R$ 
________,  (__________________________________________________) 
 
 
 
e) Após a implantação dos sistemas de ISSQN a CONTRATANTE pagará: R$ ________, _____ 
(__________________________________________________) 
 
f) Após a implantação do sistemas de Tributos a CONTRATANTE pagará: R$ ________, _____ 
(__________________________________________________) 
 
 
 
6.2. Nos preços estão incluídas todas e quaisquer despesas da CONTRATADA, necessárias à execução 
do objeto contratado. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da dotação 
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orçamentária n.º XXXX, da Fonte XXXX, XXXX do orçamento vigente no Município de 
XXXX e pela que vier a substituí-la nos próximos exercícios. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será efetuado nos termos do Anexo I - Termo de Referência e, conforme exposto 
abaixo: 
 
8.2. Os pagamentos das implantações, parametrizações e conversões de dados serão realizados após a 
prestação de cada serviço e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada o recebimento 
por setor técnico competente; 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 

 

9.1. No caso de atraso no pagamento, por responsabilidade do Município, os preços serão atualizados 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo, calculado “Pro-rata tempore” entre a data do 
vencimento e do dia do efetivo pagamento. 
 
9.2. A atualização dos preços por atraso de pagamento só será feita nos casos em que ficar comprovada 
a responsabilidade do Município de Conceição do Araguaia-PA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  
 
10.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 
 
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - Advertência; 
II – Multa, nos seguintes termos: 
 
a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de atraso; 
 
b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 5 dias após o vencimento do prazo estipulado, 
de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
 
c) pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação 
da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 
 
d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do valor do serviço rejeitado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
  
11.1. O Município de Conceição do Araguaia-PA, poderá rescindir o contrato independentemente de 
qualquer interpelação judicial, por interesse público devidamente qualificado e no caso de a Licitante 
Vencedora infringir quaisquer dos itens do Edital, ou: 
 
k) Se cometida qualquer fraude pela empresa; 
 
l) Quando ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da Licitante na execução do 

serviço; 
 
m) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Licitante com outrem, bem como a 

sua cessão ou transferência, total ou parcial; 
 
n) O desatendimento reiterado das determinações da fiscalização; 
 
o) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, registradas pela fiscalização; 
 
p) A dissolução da sociedade da Licitante Vencedora; 
 
q) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Licitante Vencedora, que 

prejudique o serviço; 
r) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento; 
 
s) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva do 

fornecimento do serviço. 
 
t) Na rescisão aplicar-se-á o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
11.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
a) O sistema de Margem consignado será pago pelas consignatárias conveniadas pelo Município, não 
tendo nenhum custo para o município e nem para o servidor municipal; 
b) O sistema de adiantamento salarial não terá nenhum custo para o município e nem para o servidor 
municipal; 
c) O sistema emissor de nota fiscal eletrônica será de inteira responsabilidade do contribuinte. 
d) Será permitida a subcontratação dos serviços descritos no Anexo VII – Especificações técnicas, nos 
termos do artigo 72 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1. Para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Conceição 
do Araguaia-PA.  
 
E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente, em 06 (seis) vias de igual teor, junto às 
testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos. 
 
 
Conceição do Araguaia-PA, ____ de __________ de 2018. 
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Wander Menezes Duarte  
Secretário Municipal de FINANÇAS 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

Nome do Representante Legal 
EMPRESA 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 

___________________________  _______________________________ 
 
CPF: _______________________ 

 

Nome: ________________________ 

Assinatura: ____________________ 

CPF: _________________________ 

      

 

 

 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE LICITAÇÃO 

Convite n° 001/ 2018 

Recebi(emos)  do Secretaria Municipal de Finanças do Município de Conceição do Araguaia-PA 

de Conceição do Araguaia - PA o edital da Licitação na modalidade de convite n. 001/ 2018, expedido em 27 de 

Março de 2018 contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser devolvida a unidade 

administrativa referida até o dia 04 dia do mês de Abril de  2018 às 10h:30m devidamente preenchida com os 

valores unitários e total, bem como o prazo de validade da proposta, o prazo de pagamento e o prazo de 

entrega. 

 

Estamos cientes que o não comparecimento na data, hora e local do certame, configurará o 

meu manifesto desinteresse.  
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Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das 

propostas bem como de todos os meus direitos e deveres como licitante. 

 

 

 

..................................................., .....de.............................de ............... 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Interessado 

 

      

Interessado:  

Endereço: 

CPF/CNPJ(MF): 
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