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Prefeitura Municipal de
Valença publica:
• Aviso Convite Nº001/2019-Objeto:Contratação de empresa do ramo de
informática para licenciamento de uso e manutenção de software
(sistemas), em acordo com a legislação brasileira, intransferível, em
exclusividade, a serem usados unicamente em computadores de
propriedade da Contratante e dentro de suas dependências para
processamento de seus dados para servir a Receita Municipal e Gestão,
composto dos módulos: Administração de Receita, bem como
licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas) para
processamento de dados para módulos: ISS Bancário e Nota Fiscal
Eletrônica de serviços.
• Edital de Licitação Convite Nº001/2019-Objeto:Contratação de empresa
do ramo de informática para licenciamento de uso e manutenção de
software (sistemas), em acordo com a legislação brasileira, intransferível,
em exclusividade, a serem usados unicamente em computadores de
propriedade da Contratante e dentro de suas dependências para
processamento de seus dados para servir a Receita Municipal e Gestão,
composto dos módulos: Administração de Receita, bem como
licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas) para
processamento de dados para módulos: ISS Bancário e Nota Fiscal
Eletrônica de serviços

Gestor - Ricardo Silva Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n
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AVISO CONVITE Nº. 001/2019
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de informática para licenciamento de uso e

manutenção de software (sistemas), em acordo com a legislação brasileira,
intransferível, em exclusividade, a serem usados unicamente em computadores de
propriedade da Contratante e dentro de suas dependências para processamento de
seus dados para servir a Receita Municipal e Gestão, composto dos módulos:
Administração de Receita, bem como licenciamento de uso e manutenção de software
(sistemas) para processamento de dados para módulos: ISS Bancário e Nota Fiscal
Eletrônica de serviços. Data da sessão: 09/01/2019, às 09:00 horas. Julgamento: Menor
Preço Global. Local: Travessa General Labatut, s/nº, Centro, Valença-Bahia. O Edital encontrase no Setor de Licitação da Prefeitura de Valença/BA no endereço acima e atos posteriores
encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura www.valenca.ba.io.org.br. Tel: (75)
3641-8610. Michel Pinto – Presidente da Comissão.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº. 001/2019
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Valença – Bahia, constituída pela
Portaria nº 072/2018, com sede a Travessa General Labatut, s/n, Valença/Bahia, torna público que
receberá propostas concernentes a este CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será
regida pelas Leis Federais 8.666/93, no que couber.
A licitação será processada e julgada, em sessão pública, pela Comissão Permanente de Licitação e
será realizada no dia e hora abaixo especificados:
LOCAL: Setor de Licitação da Prefeitura de Valença, situado a Trav. General Labatut, S/N, Centro,
Valença-BA.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
DIA: 09/01/2019
HORA: 09:00
Não havendo expediente na data fixada, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à
mesma hora e local, salvo disposição em contrário.
1 – OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa do ramo de informática para
licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas), em acordo com a legislação
brasileira, intransferível, em exclusividade, a serem usados unicamente em computadores de
propriedade da Contratante e dentro de suas dependências para processamento de seus dados
para servir a Receita Municipal e Gestão, composto dos módulos: Administração de Receita,
bem como licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas) para processamento de
dados para módulos: ISS Bancário e Nota Fiscal Eletrônica de serviços, conforme Termo de
Referência e anexos constantes deste Edital.
2 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES
2.1. As propostas serão recebidas e abertas no dia 09 de janeiro de 2019 às 09:00 horas em
sessão pública no Setor de Licitação desta Prefeitura, situado provisoriamente a Rua Cecília
Meireles, na Travessa General Labatut, S/N, Valença/Bahia.
2.2. Não será admitido o consórcio de empresas, sendo vedada também, a participação de
firma(s) cujo(s) sócio(s) majoritários(s) participe(m), como acionista(s), de outra empresa do
mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.
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2.3
A execução do objeto será custeada pela Dotação Orçamentária: Órgão: 2004 – Secretaria
Municipal da Administração; Classificação Econômica: 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica; Projeto/Atividade: 2004 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de
Administração; Fonte: 00 e 42.
2.4
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado caso haja interesse da Administração.
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO
3.1
É facultado à empresa enviar um representante para participar da sessão de abertura do
Convite. O mesmo deverá comparecer ao ato, na data e hora, fixados neste Edital, munido de
credencial assinada por representante legal da licitante, documentalmente comprovada sua
condição, em papel timbrado da empresa, contendo seu nome, nº da Identidade, nº do Convite e
autorização para dele participar e como representante. No caso de comparecimento do próprio
sócio, este deverá trazer fora dos envelopes Contrato Social bem como cópia da carteira de
identidade do sócio ou do representante da empresa para compor o processo licitatório.
3.2
Não serão consideradas as propostas encaminhadas por via FAX, ou e-mail. Entretanto, em
caso de impossibilidade de comparecimento do representante legal, serão aceitas as propostas
encaminhadas por via POSTAL (SEDEX) ou portador.
3.3

Não poderão participar da presente licitação, empresas que:

3.4
Estejam submetidas à suspensão temporária ao direito de licitar e contratar sejam declaradas
inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal Estadual ou Federal, ou que
estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida.
3.5
Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora
ainda vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com a
Prefeitura Municipal de Valença – Bahia, quer com outros Órgãos e Entidades, Municipais
Estaduais ou Federais.
3.6
Será vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de
mais de 01 (uma) empresa.
3.7
As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação minuciosa de
todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito à Prefeitura Municipal de Valença – Bahia,
até 02 (dias) antes da abertura da licitação, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão
esclarecidos, também por escrito, antes da data de abertura desta licitação.
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3.7.1 A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em
imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.
3.8

Não será permitida a participação de consórcios, cooperativas, e/ou associações.

4. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
Para participar da presente licitação, as empresas deverão apresentar à comissão de Licitação, no
local, dia e hora aqui estabelecidos, os envelopes distintos, opacos e lacrados, contendo na parte
externa e frontal as seguintes informações:

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA

CONVITE Nº 001/2019

CONVITE Nº

Nome do(a) Licitante:

Nome do(a) Licitante:

Data de Entrega:

Data de Entrega:

4.1

001/2019

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

4.1.1 Os elementos do envelope de Habilitação, encabeçados por carta de apresentação e índice
relacionado todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão preferencialmente
apresentados em 01 (uma) via encadernada, sem emendas ou rasuras, numeradas seqüencialmente e
rubricadas, em original ou cópia autenticada ou publicação oficial, obedecida a ordem descrita no
subitem abaixo:
4.1.2 As licitantes deverão apresentar:
a)
Cédula de identificação do signatário da Proposta;
b)
Declaração de inexistência e superveniência de fato impeditivo da habilitação nos termos do
modelo anexo III deste edital;
c)
Declaração dos termos do modelo do anexo IV, de que não utiliza em seus quadros
funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7 da
Constituição Federal, em conformidade coma Lei nº 9.854 de 27/10/99.
d)
Declaração de aceitação das condições estipuladas no Edital; que executará o contrato de
acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo município e que obedecerá às ordens
expedidas pela Prefeitura M. de Valença durante a execução do contrato, nos termos do anexo V.
4.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GJRPELDA93LA2UXQ1DKAXW

Esta edição encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
2 de Janeiro de 2019
6 - Ano - Nº 3529

Valença

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA = BRASIL

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição
de seus administradores;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela
Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do
proponente;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
proponente;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
g) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, junto a Previdência Social, (INSS)
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. A
CERTIDÃO UNIFICADA da Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional substitui
esta prova de regularidade (Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014).
h) Alvará de localização e funcionamento, ou documento equivalente – emitido pelo Poder
Executivo Municipal.
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho;

4.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privados, comprovando a realização de trabalhos, execução de serviços e/ou
fornecimentos, compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação, (conforme modelo anexo VI).
4.4 – DOCUMENTAÇÃO
FINANCEIRA:

RELATIVA

À

QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO

–
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4.3.1 – Balanço Patrimonial do ultimo exercício social já exigível, apresentado na forma da Lei,
que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanço provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03
(três) meses da data de apresentação dos envelopes, devendo indicar a data de atualização e o índice
escolhido. As demonstrações contábeis deverão estar assinadas por contabilistas devidamente
registrados.
4.3.2 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede do
proponente, expedida a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas;

4.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.5.1 DECLARAÇÃO – única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis,
com firma reconhecida deste, nos termos do modelo IV deste edital.
Constando:
a)

Que aceita as condições estipuladas neste Edital;

b)
Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Valença;
c)
Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Valença, durante a
execução do contrato;

5. PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, redigida com clareza em
língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, e assinada na
última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante, na forma do Anexo II.
5.2 - Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação:
1 - Razão Social da licitante;
2 - Nº do CNPJ/MF;
3 - Endereço completo;
4 - Telefone;
5 - Fax para contato;
6 - Nº da Conta corrente, agência e respectivo Banco;
5.2.1 - Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação;
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5.2.2 - Uma única cotação, com preços unitários, totais e globais, em moeda corrente nacional,
expressos em algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em
algarismo e por extenso, será considerado este último;
5.2.3 - Prazo de execução dos serviços, será de 12 (doze) meses, contado do recebimento da Ordem
de Serviço;
5.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transporte, limpeza, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação. Os custos
com pessoal adequado e suficiente também deverão estar incluídos na proposta de preços.
5.4 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
5.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
5.6- Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação a preço unitário, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos
termos originais.
6. PROCEDIMENTO
6.1 No horário, dia e local estabelecido, no item 02 deste Edital, as licitantes apresentarão,
inicialmente, e em separado dos Envelopes, os CREDENCIAMENTOS dos respectivos
representantes legais, que deverão obedecer as disposições contidas no item 3.1 deste edital,
juntamente com sua carteira de identidade.
6.1.1 O presidente poderá admitir uma tolerância de até 15 (quinze) minutos em relação à hora
marcada para inicio dos trabalhos, após o que declara encerrado o prazo para recebimentos dos
envelopes e, nenhum outro em qualquer hipótese será feito.
6.1.2 Uma vez entregue todas as credenciais, não será admitida a participação de retardatários.
6.1.3 Durante os trabalhos só será permitida a representação oral ou escrita do representante legal
ou credenciado da empresa.
6.1.4 Após, as licitantes entregarão à Comissão os Envelopes de Habilitação e Propostas de Preços,
procedendo-se à abertura dos Envelopes 01 e 02, nesta ordem, em ato público, do qual será lavrada
a respectiva ata.
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6.1.5 As fases dessa licitação desenrolar-se-ão na seguinte sequência:
a)
Abertura dos Envelopes e conferência dos elementos neles contidos, de acordo com o
exigido neste Edital, sendo os mesmos rubricados pela Comissão e pelas licitantes.
b)
A análise e o julgamento da Comissão a respeito dos elementos de cada Envelope, será
efetuada, a critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reservada, sendo, neste caso,
determinado dia e hora da próxima reunião, onde serão discutidas as questões porventura levantadas
e anunciado o julgamento da Comissão sobre as respectivas fases da presente licitação.
c)
Ao final da primeira reunião, os membros da Comissão, assim como as licitantes, rubricarão
os envelopes lacrados de Propostas de Preços, que ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação.
No início das demais reuniões, se houverem, será verificada a inviolabilidade dos referidos
Envelopes.
d)
Após o transcurso de todas as fases, a Comissão emitirá o parecer final classificatório, sendo
que as licitantes inabilitadas, terão seus envelopes de Proposta de Preços devolvidos, intactos, desde
que não tenha havido recurso ou após sua denegação ou renuncia expressa.
e)
Os Envelopes não reclamados até 15 (quinze) dias após a adjudicação serão destruídos,
independentemente de notificação ao interessado.
6.2 Não serão objeto de exame de deliberação os fatos ou alegações, não invocados até o
encerramento dos trabalhos, e que por isso não constem das respectivas atas.
6.3 A Comissão se reserva o direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, esclarecimentos
das licitantes sobre os documentos apresentados com os respectivos Envelopes, não sendo,
entretanto, admitida à juntada extemporânea de quaisquer documentos exigidos neste Edital.
6.4 Após a abertura da licitação a(s) Licitante(s) não poderão impugnar os termos do Edital, se antes
o aceitou sem ressalvas. A impugnação tempestiva, isto é, interposta até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da licitação, não impedirá, entretanto, a participação da Licitante neste
procedimento.
6.5 Ultrapassada a fase de habilitação, é vedada a desistência da proposta apresentada pela
Licitante, salvo por motivo justo, aceito pela Comissão.
6.6 Das sessões de recebimento e de abertura das propostas será lavrada Ata circunstanciada, a ser
assinada pelos Membros da Comissão e pelos licitantes, nas quais poderão estes fazer inserir as
observações, reclamações que entenderem cabíveis, nos termos da nº 8.666/93.
7 - AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
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7.1 As Propostas das licitantes que atenderem às exigências deste Edital, serão analisadas, avaliadas
e classificadas pela ordem crescente dos valores unitários, sendo declarada vencedora a Licitante
que ofertar o menor preço global para serviços a serem adquiridos.
7.2 A Comissão desclassificará as Propostas que:
a) Contiver preço unitário simbólico e irrisório, de valor zero ou inexeqüível, levando-se em
consideração a estimativa de preços da Prefeitura Municipal de Valença-Bahia.
b) De plano contenham divergências em relação às condições estabelecidas neste Edital.
c) No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes últimos,
para efeito da classificação.
7.3 Verificando-se absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, a licitação será
decidida por sorteio, conforme Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
7.4 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais cabe desclassificá-las, salvo
em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.
8. ADJUDICAÇÃO
8.1 A adjudicação será procedida, após aprovação do parecer da Comissão de Licitação e sua
correspondente homologação.
9 .AS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
9.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, que
os serviços foram efetivamente executados.
9.2 Havendo erro na fatura ou recusa pela CONTRATANTE na aceitação dos produtos, no todo ou
em parte, a tramitação da fatura será até que a CONTRATADA tome as providências necessárias à
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
10. PENALIDADES
Observando-se a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores às penalidades serão aplicadas da
seguinte forma:
10.1 Advertência – será aplicada de forma oral ou escrita, para infrações leves, a critério da
Administração.
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10.2 Multa – será aplicada a multa de:
a)
0,3% (zero virgula três por cento) ao dia sobre o valor dos produtos quando o adjudicatório,
sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo proposto, a obrigação assumida;
b)
0,6 % (zero virgula seis por cento) no dia dos produtos não entregue após decorridos 30
(trinta) dias de atraso, sem manifestação de adjudicatório, ficando assim caracterizado o
descumprimento na Nota de Empenho.
§ único: O valor das multas será deduzido do pagamento da fatura, salvo se a CONTRATADA
recolher aos cofres públicos o valor correspondente logo após a sua notificação.
11.

CONDIÇÕES GERAIS

11.1 Do julgamento das diversas fases desta seleção cabem recursos de acordo com o disposto no
art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
11.2 A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por razões de interesse
público de acordo com o previsto no art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
11.3 A apresentação da proposta implica, por parte do proponente, na aquiescência irrestrita a
todas as condições contidas neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes,
inclusive dos anexos em questão.
11.4 Nenhuma indenização será devida aos proponentes, pela aquisição de elementos necessários
a organização das propostas, elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente
Edital.
11.5 Ficam reservados, à PPREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, o direito e autoridade,
para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissão, não previsto no Edital, facultado
à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informações que deveria constar originalmente da proposta.
11.6 Em qualquer tempo, caso seja verificada a não veracidade das informações prestadas pela
empresa vencedora desta licitação, a mesma estará sujeita às penalidades civis e criminais,
independentemente da sua desclassificação, que se “Opera” de imediato, se estiver em curso o
processo licitatório, e rescisão do contrato, se estiver em vigor.
11.7 Os pagamentos deverão cumprir rigorosamente as recomendações deste Edital, vez que a
inobservância de qualquer disposição dele constante, constitui motivo de invalidação irreversível de
sua proposta.
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11.8 Quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários, os proponentes poderão entrar em
contato com a Comissão de Licitação, nos horários compreendidos entre as 08:00hs às 14:00h ou
através fone (75) 3641-8319; 3641-8310.

Valença – Bahia, 02 de janeiro de 2019

MICHEL PINTO
Presidente da Comissão de Licitação

Aprovado:
ISRAEL VENTURA MENDES
Subprocurador Jurídico
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBEJTO: Licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas), em acordo com a
legislação brasileira, intransferível, em exclusividade, a serem usados unicamente em computadores
de propriedade da Contratante e dentro de suas dependências para processamento de seus dados
para servir a Receita Municipal e Gestão, composto dos módulos: Administração de Receita, bem
como licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas) para processamento de dados para
módulos: ISS Bancário e Nota Fiscal Eletrônica de serviços.
INTRODUÇÃO
Não há duvidas que a Administração Pública foi concebida para organizar e administrar os
recursos públicos no intuito de gerar o maior número de benefícios à coletividade, de modo a
assegurar a satisfação das necessidades essenciais coletivas, tais como a segurança, saúde,
educação, cultura, lazer e o bem estar. Seu objetivo principal é o interesse público, a
administração da coisa pública. Deste modo, os gestores públicos devem ser capazes de proverse dos melhores e mais modernos mecanismos e controles para auxilio no processo de tomada
de decisão.
Tendo em vista a atual conjuntura econômica e política mundial, bem como o acirramento na
fiscalização e controle do orçamento público através da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem
como as crises e a dificuldade de fiscalização intensiva junto aos contribuintes, o que acaba por
onerar os cofres públicos e como consequência afeta a qualidade dos serviços ofertados à
população, principalmente aqueles considerados essenciais, tais como saúde, educação,
habitação e saneamento básico, esta municipalidade constatou que suas ações tributárias estão
defasadas, ultrapassado e que não está mais atendendo à finalidade para a qual foi instituído,
necessitando desta maneira uma reformulação de seu contexto, estrutura e considerações,
objetivando justamente adequar-se à realidade contemporânea.
A Administração deve ser o máximo possível eficiente e eficaz em suas ações, evitando quaisquer
possibilidades de aplicação equivocada dos recursos públicos, ou o que seria ainda pior, o não
reconhecimento de receitas que lhe seriam devidas pelas empresas por obrigação (o que inclusive
caracteriza-se como infringência legal – Lei de Responsabilidade Fiscal), motivos pelos quais, a
busca pela modernização e constante melhoria dos processos deve ser contínua e efetiva, até
mesmo porque os recursos são escassos e as necessidades sempre crescentes. Destacamos
ainda que atualmente a Prefeitura Municipal de Valença não dispõe de profissionais em número
suficiente para desenvolver softwares de gestão, tão pouco condições para que, sozinhos possam
manter os mesmos (tendo em vista a grande demanda dos setores), o que, justifica a necessidade
de contratação de uma empresa especializada, especificamente para execução destes serviços.
No contexto atual, não há como se falar em gestão pública sem pensar na necessidade de uso da
tecnologia, esta tem demonstrado ser uma tendencia mundial, tando nas organização da iniciativa
privada quanto daquelas da iniciativa pública ou de economia mista. Não pode o Municipio de
Valença ignorar tal conjuntura, assim, desenvolvemos o referido projeto com base nas atuais
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necessidades da Prefeitura, dos usuários, das áreas que serão informatizadas e com base nas
caracterisitcas de produtos que encontramos no mercado, visando sobretudo a melhoria do
processo de gestão.
Além disso, como é sabido, é dever do gestor público a garantia da constante melhoria dos
serviços que são oferecidos à população, bem como insentivo à modernização da Administração,
adequando-a a realidade na qual está inserida.
OBJETIVOS
Geral
O objetivo central do presente projeto é a melhoria da qualidade dos serviços públicos
disponibilizados à população, através da implantação de ferramentas de gestão tributária
modernas e condizentes com a realidade e necessidade do Município, favorecendo à melhor
tomada de decisão por parte dos gestores públicos.

DETALHAMENTO DO PROJETO
O presente projeto passa pelos avanços da tecnologia como facilitadora dos processos de gestão.
A administração moderna exige ferramentas tecnológicas como instrumento de otimização dos
resultados e segurança das informações.
Os sistemas informatizadas integrados são ferramentas tecnológicas de gestão que trabalham
com o conceito de proporcionar a comunicação integrada entre as diversas áreas da
Administração, desde o planejamento até a execução e controle das ações de governo. É
evidente que tais softwares rotineiramente são compostos de sistemas modulares, onde se opta
por trabalhar com os módulos que convém a direção da organização.
Os sistemas integrados de gestão são softwares de processamentos que atuam com banco de
dados e interfase de usuários que proporcionam a entrada de dados o cruzamento de informações
e saída de informações de forma a proporcionar aos usuários melhor segurança e velocidade no
tratamento das informações.
ESCOPO
Possibilitar a definição de uma estratégia para a contratação de empresa especializada na área de
informática, objetivando a concessão, por tempo determinado, de licenças de uso de sistemas
informatizados integrados para a modernização da gestão tributária municipal, bem como os
serviços de implantação, migração de dados, treinamento, capacitação, suporte técnico e
manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva na solução contratada.

DETALHAMENTO DO ESCOPO
A solução a ser contratada (sistemas informatizados integrados), deverá ser composta por no
mínimo os seguintes módulos/ sistemas ou subsistemas:
Sistema de Administração de Receitas Tributárias e não-Tributárias
Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Sistema de ISS Bancário
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O sistema a ser fornecido poderá ser um sistema composto por módulos ou então mais de um
sistema integrados entre si, desde que atenda aos requisitos de funcionalidades conforme
descrito neste Projeto, e que sejam fornecidos por um único proponente.
O SISTEMA ofertado deverá constituir uma solução integrada, atendendo o controle das
funções das áreas a que se destina, conforme mencionado neste Projeto e em seus anexos.
A qualidade dos serviços será monitorada e acompanhada pela Administração, sujeitando-se a
contratada às penalidades da Lei por seu descumprimento.

AMBIENTE TECNOLÓGICO/ REQUISITOS GERAIS
O objeto descrito neste projeto deverá ser executado no ambiente tecnológico de informação e
comunicação, usado e planejado pelo Município de Valença, padronizado pelo Setor de
Informática, conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados.
Não serão aceitas propostas que contemplem a execução de ajustes ou adaptações de
qualquer natureza para adequação do SISTEMA proposto ao ambiente de tecnologia da
informação do Município.

Todos os componentes, necessários à perfeita execução do SISTEMA ofertado, deverão
permitir, sem comprometer a integridade do SISTEMA, a sua adaptação às necessidades da
contratante, por meio de parametrizações e/ou customizações.
Em caso de componente proprietário a Contratada deverá fornecer a licença e atualização de
versão do(s) software durante o período de vigência do contrato.
Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização,
deverá ser feito em conjunto com os funcionários deste Município, incluindo os servidores das
áreas específicas e técnicos de tecnologia da informação, para todos os itens a serem adaptados
pelo licitante.
Os Sistemas deverão ser implantados pela contratada em Sistema Operacional GNU/Linux para o
servidor de Banco de Dados, Sistema Operacional GNU/Linux ou Windows 2000 professional ou
superior para as estações de trabalho, e, SGBD totalmente de domínio público, que possua
licença similar à BSD e seja fornecido ou cedido gratuitamente pela empresa contratada.
O padrão de banco de dados solicitado decorre do interesse da Administração em não investir em
licenciamento de SGBD proprietário.

DOCUMENTAÇÃO
A documentação completa do SISTEMA deverá ser entregue pela contratada junto ao Setor de
Informática, para fins de avaliação, até o final do período de implantação.
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A Contratada deverá fornecer a documentação completa, em português, no prazo previsto acima,
em formato PDF ou impresso, contendo: Manual do usuário, que permita uma utilização
adequada do SISTEMA por técnicos e usuários da CONTRATANTE;
Manter documentação atualizada durante período do contrato, quanto as parametrizações,
customizações, desenvolvimento, alterações, integrações, ajustes efetuados na implantação
do SISTEMA de forma homogênea e coerentes com a documentação original dos sistemas;
Permitir completo reaproveitamento das parametrizações, customizações, desenvolvimento,
integrações, alterações, ajustes efetuados na disponibilização de novas versões do SISTEMA
ofertado;
A cada nova versão, disponibilizar documentação atualizada.
Caso não se cumpra o compromisso da entrega da documentação relacionada acima e
manter essa documentação atualizada no período de vigência do contrato, a Contratada incorrerá
em sanções previstas na Lei 8.666/93.
REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Características Gerais
1. O Software deverá ser um sistema “multiusuário”, “integrado”, “on-line”, permitindo o
compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum;
2. Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP;
3. Funcionar em rede com servidores Windows Servers e estações de trabalho com sistema
operacional Windows XP ou superior;
4. Ser desenvolvido em interface gráfica;
5. Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas, permitindo bloqueio de
acesso depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração
de senhas;
6. Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas,
disponibilizando recurso de dupla custódia, utilizando o conceito de usuário autorizador, em
qualquer função, selecionada a critério do usuário;
7. Em telas de entrada de dados, permitindo atribuir, por usuário, permissão exclusiva para gravar,
consultar e/ou excluir dados;
8. Registrar, em arquivo de auditoria, todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os
respectivos logoffs, registrando data, hora e usuário;
9. Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o nome do
usuário;
10. Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas;
11. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco
para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e
o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de
rede desejada;
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12. Permitir que os relatórios sejam salvos em extensão de arquivos”.rtf, .txt e .xls” de forma que
possam ser importados por outros aplicativos;
13. Permitir a exportação das tabelas integrantes da base de dados do aplicativo em arquivos tipo
texto;
14. Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC ou ADO a partir de outros utilitários
ou aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos etc.;
15. Possuir ajuda on-line (help);
16. Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de dados;
17. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online;
18. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de
dados, por meio de triggers ou constraints;
19. Permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, provendo rotinas
de atualização automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de
versões;
20. Possuir ferramenta de criação/edição de relatórios que permita o desenvolvimento de novos
relatórios a partir da base de dados existentes, bem como a edição dos relatórios novos e os já
existentes, e suas inclusões no menu de cada sistema sem a necessidade de compilação do
código-fonte;
21. Todos os relatórios devem poder ser incorporados ao sistema de informações gerenciais
automaticamente no menu, quando desejar, sem a necessidade de substituição do executável;
22. Todo o sistema deve ter condição de importar um arquivo de texto, através de configuração de
usuário para uma ou mais tabelas dos sistemas;
23. Possuir Sistema Gerenciador de Banco de Dados Gratuito, FREE, preferencialmente de código
aberto. Na eventualidade da solução ofertada demandar a utilização de SGBD proprietário deverá
a empresa proponente indicar tal condição em sua proposta de preços e já computar os custos do
licenciamento do respectivo software para os servidores de dados do Município;
24. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces,
integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objetorelacional, suporte a tipos geométricos;
25. As regras de integridade do Gerenciador de Banco de Dados deverão estar alojadas
preferencialmente no Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos
privilégios de acesso do usuário e da forma como ele se der, não seja permitido tornar
inconsistente o banco de dados;
26. O sistema deverá permitir a realização de “cópias de segurança” dos dados, de forma “on-line” e
com o banco de dados em utilização;
27. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de
transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de
eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro;
28. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos
próprios do sistema, de tal maneira que nunca sejam mostradas em telas de consulta,
manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;
29. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que
usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta,
alteração, exclusão, impressão ou cópia;
30. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que
usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta,
alteração, exclusão, impressão ou cópia;
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31. Possuir ferramenta de assinatura eletrônica, através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que
permita dar validade jurídica aos documentos gerados;
32. Possibilitar, caso o órgão licitante desejar, que os documentos digitalizados já salvos também
possam ser assinados eletronicamente com o uso da certificação digital. Esta ferramenta deverá
ser propriedade da empresa fornecedora do Sistema ERP de Administração Pública;
33. Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar.
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Módulo I - Itens de Configurações e Cadastros
Permitir o cadastramento de diferentes tipos de cadastro, podendo ser configurado de acordo com
a necessidade do tipo de cadastro.
Conter cadastro de tributos, contendo Nome, Espécie, Abreviatura, Fundamentação Legal, Multas
e Juros, Descontos. Este deve possibilitar a vinculação de receitas de acordo com o plano de
contas disponibilizado pela prefeitura.
Permitir agrupar mais de um impostos e taxas no lançamento.
Permitir o cadastro parametrizado de informações para lançamento de valores que serão
atualizadas de acordo com a Lei para fins de atualização nos cálculos.
Permitir programação de Dias Não Utéis para fins de cálculo de juro/multa, informando a
descrição e se trata de feriado Municipal, Estadual, Nacional ou Mundial.
Conter calendário atualizado para lançamento da programação de vencimentos.
Conter cadastro único de pessoas com opção de cadastro para pessoas física, jurídica e
estrangeira não deixando que seja possível cadastrar mais de um registro com o mesmo CPF/
CNPJ já cadastrado. Opção para incluir dados pessoais e documentos.
Cadastro completo de endereços contendo Tipo Logradouro, Logradouro, Bairro, CEP, Município
e País. Deverá ser utilizado nas demais funcionalidades do sistema onde for necessário informar o
endereço sem a necessidade de fazer um novo cadastro.
Cadastro de Bancos e Agências e Número de Convênio Bancário.
Possuir o lançamento de débito automático para contribuintes.
Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM, etc) e com indexadores
como INPC, IGPM, SELIC por intervalos de datas.
Cadastro de índices de INSS/ IRRF para fins de lançamento da Nota Fiscal Avulsa.
Cadastro confígurável de um fluxo de trabalho, incluindo as fases que deverão ser seguidas pelo
usário.
Permitir cadastro de permissões por usuários do sistema.
Possibilitar configuração para mensagens de carnê e boleto de pagamento com código de
barras padrão FEBRABAN.
Gerador de relatórios para configuração conforme modelos solicitado pela prefeitura.
Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros
técnicos.
Possuir rotina automática de inscrição dos tributos em dívida ativa.
Módulo II - Cadastro Imobiliário
Permitir que seja efetuado o cadastro de imóveis, urbano e rural, configurável conforme boletim
cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais),
datas, horas e textos a qualquer momento.
Possibilitar o lançamento dos dados do terreno, edificação e as áreas da unidade para fins do
cálculo de impostos e taxas.
Permitir verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário , impedindo por
exemplo que um imóvel construído fique sem área da construção.
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Permitir o lançamento de tributos com a possibilidade de destinação para o domicílio do
representante autorizado.
Conter identificação para imóveis de Condomínios, Loteamentos e Edifícios.
Permitir que a Planta Genérica de Valores seja totalmente configurável baseada no BCI e na
localização do imóvel.
Controle de Recebimento de Documentos, para os casos em que não for localizado o contribuinte
informar o motivo da devolução.
Propiciar cálculo dos tributos por bairro ou área urbana.
Propiciar cálculo de tributo, em separado, para emissão em carnê específico.
Permitir simulações dos lançamentos dos tributos.
Possibilitar a emissão dos carnês com opção para código de barras, segunda via de carnês,
imprimindo opcionalmente algumas parcelas.
Permitir controle de isenção e imunidade e emitir relatório.
Gerar arquivos com layout para a impressão de carnês e boletos por empresas gráficas.
Permitir que seja lançado os débitos não pagos para o módulo de dívida ativa de forma individual.
Manter histórico de alterações para consulta ou emissão, espelho das informações, ordenado por
data da alteração.
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
Possibilitar emissão de guias por: Bairro ou área urbana, Determinado grupo de contribuintes,
Unidade imobiliária individual.
Permitir a prorrogação de vencimento de um ou mais lançamentos.
Conter recursos para configurar e iniciar administração de novas informações sobre os imóveis,
sem dependência com a fabricante do software.
Registrar na conta corrente fiscal todos os lançamentos efetuados para o sujeito passivo,
detalhando obrigação, valor da obrigação e data de vencimento.
Permitir registrar isenções, imunidades de acordo com a legislação vigente.
Na transferência de proprietário de imóvel, emitir mensagens da existência de débito do imóvel,
inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ou em executivo fiscal.
Em casos de alteração de inscrição, salvar a inscrição anterior para futuras pesquisas. Conter
data de alteração.
Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.
Permitir o registro de contencioso das impugnações impetradas pelo contribuinte a lançamentos
efetuados, bem como do número do processo correspondente, suspendendo a exigência da
obrigação até a decisão e após a decisão.
Permitir o lançamento de contribuições de melhorias e quando necessário, que busque as
informações do cadastro imobiliário, para selecionar os imóveis.
Permitir integração do cadastro imobiliário com geoprocessamento.
Módulo III - Cadastro Econômico
Permitir o lançamento de contribuintes configurável conforme boletim cadastral econômico da
Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e
textos a qualquer momento.
Permitir o lançamento de serviços informando data inicial e tipo de cobrança mensal, anual.
Lançamento de Sócios incluindo percentual de cada sócio, informando data de início e fim nos
casos em que deixar de ser sócio.
Permitir informar o enquadramento da empresa de acordo com sua tributação.
Cadastro de responsável pela empresa.
Permitir o cadastramento das atividades, atendendo a estrutura de codificação da LC 116.
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Permitir o cadastramento de atividades estruturadas com a codificação CNAEF ou por segundo
critério.
Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a
atividade principal e as secundárias.
Manter histórico de informações sobre o contribuinte, inclusive quanto aos lançamentos e
pagamentos.
Possibilitar controlar os alvarás de localização e de vigilância sanitária.
Permitir o controle e a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria de finanças.
Permitir implantação de método de administração tributária diferenciado para as microempresas
municipais.
Informar o contador responsável pela empresa.
Em casos de baixa cadastral, informar o data de encerramento das atividades fazendo a
verificação se existem débitos pendentes.
Importação dos dados do REGIN pela sem a necessidade de digitação do cadastro.
Acompanhamento dos dados de importação do REGIN.
Permitir o armazenamento de documentos como contrato social, documentação de sócios entre
outros.
Permitir o Cálculo ISSQN e Taxas de acordo com legislação vigente.
Permitir controle para MEI, ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei
Complementar 123/2006;
Permitir integração do cadastro mobiliário e imobiliário com geoprocessamento;

Módulo IV - Taxas
Permitir o cadastro de Taxas de acordo com legislação vigente, podendo informar o valor o fator
para base de cálculo.
Permitir a baixa de pagamento das taxas.
Permitir o cancelamento da taxa, com obrigatoriedade de preenchimento dos campos do motivo
de cancelamento, ano processo e processo.
Permitir o parcelamento das taxas do ano corrente.

Módulo V - ISS Mensal
Lançamentos Mensais separados por alíquota, destacando ano, mês e parcela.
Permitir o lançamento do número da nota fiscal, valor dos serviços prestados e alíquota.
Permitir informar o tomador do serviços.
Permitir lançar o fiscal responsável.
Permitir o lançamento e acompanhamento do lançamento e recolhimento do ISSRF (substituição
tributária).
Permitir a baixa de pagamento dos lançamentos mensais.
Permitir cancelar o lançamento, com obrigatoriedade de preenchimento dos campos motivo de
cancelamento, ano processo e processo.
Permitir o agrupamento de vários lançamentos de um mesmo contribuinte para emissão de um
carnê.
Imprimir a relação de ISSQN filtrando por ano e mês.
Conter rotina para atualização de valores de lançamentos que já estão vencidos.
Permitir o parcelamento do ISSQN, definindo número de parcelas, data de vencimento e valor de
expediente para parcelas.
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Cadastro e Emissão de notas fiscais avulsas, cadastrando mais de um serviço por nota. Gerar a
guia de ISS no momento do cadastro da NFA, tendo como opção a apuração de IRRF e INSS.
Cadastro de autorização de documentos fiscais, informando a gráfica responsável e controlando
os número de notas por bloco.
Emitir livro de ISS informando o período desejado.
Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa.
Módulo VI - Fiscalização
Possibilitar abertura da ordem de serviços incluindo os fiscais responsáveis e as empresas a
serem fiscalizadas.
Exibir mensagem de alerta quando o contribuintes estiver sob fiscalização.
Permitir o cadastramento
de fiscais, documentos
fiscais,
relacionamento
entre
documentos e atividades, infrações, notificações, programação de ações fiscais e apurações
fiscais.
Permitir o cadastro de notificações, incluindo o fiscal responsável e os lançamento a serem
fiscalizados num determinado período e a emissão de notificações fiscais, conforme Lei municipal.
Cadastro do termo de início de ação fiscal, lançando as informações do processo, fiscais e
documentos exigidos.
Permitir a busca aos valores em aberto e não pagos relativos aos meses de competência do
ISSQN, vinculado a emissão de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos.
Controle de apuração de lançamentos por contribuinte, comparando quanto foi declarado e
quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença apurada,
com o devido acréscimo e notificação fiscal.
Mapa de apuração contendo valor apurado e valor declarado para base de cálculo do imposto,
com opção para atualização dos itens apurados.
Permitir a geração auto de infrações e notificações aos contribuintes.
Cadastro do auto de infração informando data de ciência e data para o cumprimento. Incluir todas
os relatos, infrações cometidas, multas geradas.
Geração da cobrança do auto de infração com possibilidade de parcelamento do auto.
Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas
movimentações durante o processo.
Gerenciar as notificações fiscais e autos de infração, controlando os prazos de cumprimento da
obrigação.
Conter programas para inscrição em dívida ativa dos valores resultantes de auto de infração.
Possibilitar o parcelamento dos auto de infração.
Inscrição em dívida ativa dos valores resultantes de auto de infração não pagos.
Cadastro de Denuncias Fiscais.
Possibilitar a abertura de processos para as ações fiscais por grupos de vencimento.
Cadastro de benefícios fiscais, contendo percentual de benefícios e período.
Possuir agenda fiscal para incluir os compromissos dos ficais.
Módulo VII - Dívida Ativa
Lançamento e acompanhamento de todos os tributos inscritos em dívida ativa também em função
de sua origem (IPTU, ISSQN, taxas e contribuição de melhoria).
Possibilitar a inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas, de
acordo com a legislação.
Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre sua inscrição (livro, folha, data e número
da inscrição), com cálculos de atualizações, acréscimos legais e controle da execução fiscal.
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Atualização de valores da divida ativa com opção de atualização de todos os contribuintes, uma
faixa de contribuintes selecionada ou de forma individual.
Permitir a pesquisa de todos os débitos inscritos em dívida ativa do contribuinte relacionadas em
uma só tela com opção para numeração de certidão.
Possibilitar o cadastro de descontos de acordo com a legislação controlando seu prazo de
vigência e as condições impostas, tanto no pagamento à vista de dívida ativa quanto nos casos de
parcelamentos.
Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e da
dívida ativa.
Permitir que seja feita a simulação do parcelamento das dívidas do contribuinte antes da
confirmação do parcelamento. Emissão do relatório com uma prévia do valor das parcelas,
vencimento.
Permitir o parcelamento das dividas do contribuinte, relacionando as dívidas que farão parte do
parcelamento. Informar número de parcelas, data de vencimento, possibilidade de informar valor
diferenciado para primeira parcela.
Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar vários
débitos e dívidas executadas,
conceder
descontos
legais, determinar valor mínimo da
parcela e incluir taxa de expediente.
No momento do parcelamento permitir informar se neste caso será aplicado o desconto ou não.
Conter rotina de estorno individual de parcelamento, abatendo o valor pago das parcelas na dívida
que originou o parcelamento. Em casos de estorno equivocado o sistema permite o cancelamento
do estorno, voltando as parcelas.
Conter rotina estorno geral de parcelamento em casos do não cumprimento do acordo, podendo
filtrar parcelamentos pela quantidade de parcelas em atraso e fazer o estorno.
Conter rotinas de movimentações e alterações de dívidas por digitação de baixas, anistias,
pagamentos, cancelamentos, estornos e outras hipóteses de extinção do crédito tributário.
Propiciar a emissão dos livros de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e
fundamentação legal).
Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com
parametrização do conteúdo da notificação.
Módulo VIII - Execução Judicial
Permitir vinculação de dívida com a execução fiscal.
Permitir ajuizar débitos por nome, ordem alfabética, valor, tributo e por exercício, etc.
Emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição, com textos parametrizados, através de
rotina para cobrança judicial.
Certidão de Dívida Ativa e Petição com opção de assinatura digital.
Acompanhamento e cadastro das fases da cobrança judicial.
Permitir a liberação da cobrança judicial, informando número de processo.
Possibilitar informar o procurador responsável pelo processo de execução Judicial.
Permitir o lançamento dos valores das custas judiciais.
Módulo IX - Protesto Cartório
Possibilidade de lançamento das dívidas para cobrança em Protesto em cartório.
Geração de Arquivo texto com os dados dos contribuintes para encaminhar ao cartório
responsável.
Geração da carnê para cobrança da dívida que está sendo protestada com detalhamento de cada
item: valor origem, multa, juros, correção...
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Importação do arquivo de confirmação do cartório para os contribuintes protestados.
Acompanhamento do protesto através dos dados de importação.
Baixa automaticamente dos pagamentos das dívidas protestadas.
Módulo X - ITBI
Lançamento do Imposto e Transmissão de Bens e Imóveis e geração da guia para cobrança do
imposto, podendo ser incluso taxas caso necessário.
Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador.
Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este
possuir débitos ou esteja em dívida ativa.
Informar o cartório e o fiscal responsável pela transmissão.
Informar as especificações do imóvel e seus dados de avaliação como avaliação predial e
territorial para fins de cálculo do imposto.
Possi litar informar se o contribuinte é isento de imposto.
Permitir o cadastro de mais de um transmitente ou adquirente do imóvel.
Emissão da guia de ITBI contendo todos os dados do lançamento para a transmissão de bens e
imóveis com código de barras para pagamento do imposto.
Ao quitar o imposto transferir automaticamente o nome do proprietário, registrando no histórico a
mudança.
Emitir a guia para pagamento do ITBI por meio da WEB (Internet) com código de barras padrão
FEBRABAN.
Módulo XI – Contencioso
Possuir integração com Conta Corrente Fiscal, permitindo o registro das impugnações impetradas
pelo contribuinte a lançamentos efetuados, bem como do número do processo correspondente,
suspendendo a exigência da obrigação até a decisão e após a decisão;
Permitir o registro de decisões exaradas, parecerista que minutou a decisão, conforme tenham
considerado as impugnações procedentes, improcedentes e procedentes em parte e valores
resultantes
Integrar com cadastro, lançamento, cobrança e Conta Corrente Fiscal para os ajustes devidos no
valor da obrigação em decorrência da decisão;
Emitir relatório de contestações apresentadas;
Módulo XII – Inexigibilidade
Cadastro da Inexigibilidade informando se o tipo é referente a Suspensão, Extinção, Exclusão,
Cancelamento, Cancelamento Parcial, Isenção, Desconto, Redução de Alíquota ou Redução na
Base de Cálculo.
Permitir registrar o período da inexigibilidade com data inicial e data final.
Lançar os tributos que farão parte da inexigibilidade.
Lançamento da inexigibilidade para uma faixa de contribuintes.
Relatório de inexigibilidades para conformidade do responsável;
Módulo XIII - Arrecadação
Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês
e boletos de pagamento, como também consultar os valores detalhadamente de cada
imóvel englobado.
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Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as
receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, reparcelamentos e pagamentos.
Permitir o lançamento automático de valores pagos a menor.
Permitir que os débitos do contribuinte possam ser agrupados para emissão de extratos da
posição financeira, mesmo aqueles de exercícios anteriores, informando em que fase da cobrança
o débito se enquadra.
Permitir a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome,
CNPJ/CPF.
Nos extratos de contribuinte proprietário, assegurar que também sejam listados os lançamentos e
pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade.
Possibilitar a centralização dos procedimentos de baixa e controle de arrecadação em módulo
específico, de forma que a baixa possa ser automatizada para todos os tributos, tarifas,
contribuição de melhoria e dívida ativa, em setor específico.
Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos agentes
arrecadadores, através de meio eletrônico ou comunicação de dados.
Conciliar os valores repassados pelos agentes arrecadadores ao Tesouro Municipal, acusando
eventuais diferenças, a maior ou menor, nos valores devidos e prazos de repasse.
Emitir relatório de controle dos registros não conciliados pela rotina de recepção e tratamento dos
documentos de arrecadação enviados pelos agentes arrecadadores.
Disponibilizar rotina para conciliação manual dos documentos de arrecadação nos quais não foi
possível a conciliação automática.
Registro de Pagamentos duplicados com opção de geração de crédito.
Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
Fornecer dados sobre a receita arrecadada no período devidamente classificada para
contabilização.
Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos pelos
Bancos, fazendo também automaticamente o controle financeiro da tesouraria com registros da
arrecadação e consequentemente migrar para o sistema contábil.
Possuir integração com o Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, gerando
automaticamente lançamentos contábeis da receita arrecadada e classificada.
Emitir relatório no período selecionado da receita diária, tipo de receitas e valor pago.
Possuir módulo para cadastrar o valor do extrato diário por agente arrecadador, comparando com
o valor baixado pelo sistema de arrecadação, acusando diferenças de valores.
Emitir relatório de arrecadação, agrupando todos os agentes arrecadadores no plano de receita
contábil.
Emissão de gráficos para acompanhamento do desempenho na arrecadação dos impostos.
Emissão do extrato do contribuinte.
Módulo XIV - Obras
Possuir cadastro de imóveis, destacando a situação do imóvel, as áreas de unidades, área total
fração ideal e confrontações.
Possuir cadastro de proprietários do imóvel, destacando opção para selecionar o último
proprietário.
Emitir certidão de alvará de licença.
Emitir certidão de alvará de características e confrontações.
Emitir certidão de demarcação.
Emitir certidão de demolição.
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Emitir certidão de aforamento.
Emitir certidão de alvará de licença de habite-se.
Emitir relatório de imóveis cadastrados e suas características.
Módulo XV - Cemitério
Permitir o cadastro e controle dos cemitérios municipais contento endereço completo.
Permitir cadastro de Óbitos, detalhando os dados do sepultado.
Possuir cadastro para Causa Mortis.
Possuir cadastro do Médico Legista responsável pelo atestado de óbito.
Permitir no cadastro de óbitos informar nº sepultura, quadra, inumado, jazigo, área, livro, cova e
ala permitindo assim um cadastro completo do óbito.
Permitir informar o requerente para o cadastro do óbito.
Informar o valor das taxas pagas.
Permitir o cadastro de observações complementares no cadastro de óbito.
Poder consultar óbitos por: número da sepultura, sepultado, ruas do cemitério, quadras e tipo de
sepultura.
Permitir a emissão completa da ficha de óbitos, detalhando os dados do sepultado.
Permitir o cadastro de funcionários do cemitério.
Permitir o cadastro de funerárias.
Controle de exumação/ remoção.
Módulo XVI – Transportes
Conter cadastro de associações.
Cadastro de veículos contendo Marca, Modelo, Renavan, Chassi, Ano Fabricação, Ano Modelo,
Placa e Quantidade de Passageiros.
Cadastro de itinerários.
Permitir vincular ao cadastro de veículo o condutor principal e os auxiliares.
Lançamento de informações sobre veículos utilizados como Taxi: Taxímetro, Marca do Taxímetro,
Praça e Associação.

SISTEMA INTEGRADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
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Módulo I – Características Gerais
Funcionar em servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD, ou seja, ser multiplataforma;
Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para Gravar,
Consultar e/ou Excluir dados.
As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção
de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;
Manter histórico dos acessos por usuário por função, registrando a data, hora e o nome do
usuário;
O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces,
integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objetorelacional, suporte a tipos geométricos;
O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de
transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de
eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro;
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O aplicativo deve rodar nos principais Browsers do mercado, sem emulação, como o Internet
Explorer 7 ou superior, Mozila FireFox 2.0 ou superior, Google Chrome. Totalmente desenvolvido
com linguagem de programação para a WEB.
O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado;
Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou
direcionados para um dispositivo de impressão;
Permitir a configuração do dia para vencimento para consolidação do ISS;
Integração com o sistema implantado na Secretaria Municipal de Finanças.
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e
armazenado eletronicamente, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar
as operações de prestação de serviços.
Módulo II – Características Específicas do Sistema
Possibilidade de o login de cada prestador ser o próprio CNPJ ou CPF.
O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado
O aplicativo deve permitir ao prestador configurar o seu perfil como: e-mail, telefone e informar a
logomarca que será impressa na Nota Fiscal de Serviços eletrônica.
O aplicativo deve permitir ao próprio prestador informar o seu responsável contábil.
Controlar as solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.
Possibilitar ao usuário, incluir subusuários e ter o controle de acesso de cada um.
Fazer login no sistema através do certificado digital;
Emitir Nota Fiscal com o Certificado Digital;
Obrigatoriedade de informar o CNPJ do tomador do serviço para pessoa jurídica, exceto quando
se tratar de tomador do exterior.
Permitir emitir uma NFSe sem identificar o tomador.
No caso da atividade de construção civil, as Nota fiscal de serviços eletrônica deverão ser
emitidas por obra e informar o número do alvará de construção.
Incluir mais de um serviço na mesma Nota fiscal de serviços eletrônica, desde que relacionados a
um único item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço.
Obrigatoriedade de informar o CNPJ do tomador do serviço para pessoa jurídica, exceto quando
se tratar de tomador do exterior.
Possibilitar ao contribuinte optante do Simples Nacional, informar a alíquota do imposto de acordo
com o seu faturamento anual.
Possibilidade de emitir uma NFS-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito
do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês
seguinte, após apuração dos valores.
Permitir informar as retenções federais como PIS, CONFINS, CSLL, IR, INSS.
Possibilitar ao prestador reaproveitar os dado de uma NFS-e emitida, informando somente o
serviço e o valor dos serviços.
Possibilitar o envio automático do número da autenticação da Nota fiscal de serviços eletrônica
para o e-mail do tomador.
Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da Nota fiscal de serviços
eletrônica, com os dados da nota e o link para visualizá-la.
O e-mail enviado para o prestador deverá conter o número da nota, nome do prestador, o nome
do tomador, valor da nota, chave de validação e o link de acesso para autenticidade.
Possibilidade de consultar uma nota emitida pelo seu número, por tomador do serviço, por data de
emissão da nota e pelo número do lote RPS.
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56

Permitir o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando ao tomador do serviço por e-mail.
Possibilidade de gerar crédito na emissão da Nota fiscal de serviços eletrônica para o tomador.
Possibilidade do prestador e tomador do serviço consultar o crédito gerado na emissão da Nota
fiscal de serviços eletrônica.
Emitir guia de recolhimento do ISS das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas.
Permitir o parcelamento do ISS das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas.
Permitir que o prestador do serviço escolha as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas que deseja
incluir em cada guia de recolhimento do ISS.
Exportar, por período, as notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas em arquivo XML.
O DAPS deverá conter o nome e CNPJ do tomador do serviço, o serviço de acordo com a
Lei Municipal, valor do serviço, dados do prestador de fora do município, alíquota, valor do ISS e o
número da nota fiscal de origem.
Permitir enviar o DAPS por e-mail para o tomador de serviço.
Permitir cancelar o DAPS caso o tomador não tenha aceito.
Conter rotina de substituição para aceitar ou rejeitar os DAPS’s, onde o Substituto verificar se o
DAPS é realmente dele;
Conter rotina para transforma os DAPS’s em documento de arrecadação municipal – DAM;
Possibilidade em cancelar um DAPS de um DAM já gerado, porem não quitado.
Permitir ao prestador do serviço informar o Recibo Provisório de Serviço (RPS) ou lote de RPS
para converter em nota fiscal de serviço eletrônica.
O envio de RPS será de modo assíncrono.
Após o envio do lote este é recebido pelo servidor do Web Service que grava as informações
recebidas e gera o número de protocolo de recebimento.
O arquivo gerado deverá ser em XML (Extensible Markup Language).
Possibilitar o vínculo na nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS enviado.
Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço
eletrônica.
Possibilitar a consulta de notas fiscais eletrônica por RPS via web service.
Possibilitar a consulta da situação do lote de RPS via web service
Emitir relatório de NFS-e contribuinte.
Emitir relatório de NFS-e tipo de atividade.
Emitir relatório de NFS-e canceladas.
Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.
Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais emitidas no exercício.
Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais
emitidas no exercício.
Emitir relatório que demonstre o valor do ISS arrecadado nas notas fiscais emitidas.
Possuir a emissão de gráficos estatísticos.
Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou
direcionados para um dispositivo de impressão.
Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços.
Possuir integração com o sistema de arrecadação do município para lançamento da empresa,
lançamento do DAM e pagamento do ISS.
Possibilitar a comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de NFS-e
e consultas diversas.
Possibilitar o contribuinte escrever suas dúvidas no próprio aplicativo de Nota fiscal de serviços
eletrônica e envia-la para o auditor responsável.
Ter a possibilidade de identificar quais mensagens foram respondidas ou lidas pelo auditor/fiscal.
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Emitir Notificação preliminar para todos os prestadores que estejam com débitos no período
escolhido pelo auditor.
A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do prestador, base legal, penalidades
aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com suas respectivas notas
e valor para pagamento com o código de barras .
A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do prestador, para a movimentação
fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo deve aceitar e receber a
notificação.
Permitir a consulta a qualquer momento das notificações geradas, podendo ser alterada caso
necessário.
Emitir ordem de serviço para início de ações fiscais, selecionando os auditores e empresas que
serão fiscalizadas
Emitir Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF
Emitir Auto de Infração com seus respectivos Mapa de Apuração
Possibilidade de parcelamento do Auto de Infração
Possibilidade de parcelamento da Notificação preliminar
Emitir Notificação preliminar para todos os Substituto Tributário que estejam com débitos no
período escolhido pelo auditor.
A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do Substituto Tributário, base legal,
penalidades aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com suas
respectivas notas e valor para pagamento com o código de barras .
A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do Substituto Tributário, para a
movimentação fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo deve aceitar e
receber a notificação.
Permitir consultar, a qualquer momento, as notificações geradas para o Substituto Tributário,
podendo ser alterada caso necessário.
O sistema deverá comparar os valores pagos das empresas optantes pelo Simples Nacional com
os valores das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas, caso os valores estejam a menor
enviar uma intimação para estas empresas regularizar esta situação.
Possuir módulo para o Contador, onde o mesmo solicita o credenciamento no sistema.
Permitir que usuário contador, com um único login e senha, tenha acesso à todas as empresas
que são de sua responsabilidade;
Permitir ao usuário contador, realizar as mesmas ações que o usuário prestador e o usuário
Substituto Tributário tenham acesso no sistema;
Registrar as mensagens enviadas, data e hora.
Possibilitar separar as mensagens enviadas das recebidas.
Permitir a consulta das mensagens e mostrar o remetente, destinatário e a data de envio.
Módulo III - ISS - Livro Eletrônico
Escrituração dos Serviços prestados;
Escrituração dos Serviços Comprados;
Escrituração dos Serviços Prestados (Construção Civil);
Escrituração dos Serviços de Instituições Financeiras (Bancos);
Escrituração dos Serviços de comprados por Orgãos Publicos;
Escrituração de Serviços Prestados (Cartórios);
Escrituração dos Serviços Prestados e Comprados (Simples Nacional);
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Emissão do Documento De Arrecadação sem Concluir a Escrituração do Livro Fiscal
Controle dos Documentos de Arrecadação;
Canal de Comunicação e Orientação para Contribuintes e Contadores;
Escrituração para Contadores;
Dispositivo eletrônico para solicitação de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais;
Escrituração Fiscal Off-Line;
Ordem de Serviços Eletrônica;
Análise e Processamento des Informações para a Administração.
Emissão de notas fiscais de serviços eletrônica ( NFS-e) integrada ao livro eletrônico do ISS, a
emissão gera automaticamente sua escrituração
Geração de NFS-e, recepção e processamento de lotes de RPS, consulta de situação de lotes
de RPS, consulta de NFS-e por RPS, consulta de lotes de Rps consulta de NFS-e,
cancelamento de Nfs-e, substituição de NFS-e, consulta de empresas autorizadas a emitir
NFS-e em conformidade com o modelo conceitual do SPED fiscal;
Condições técnicas de funcionamento estruturas de dados schemas, em conformidade com as
especificações do modelo de integração do SPED fiscal;

o IV - Controle das Declarações de Serviços Prestados e Tomados
Emitir Notificação preliminar para todos os prestadores que estejam com débitos no período
escolhido pelo auditor.
02
A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do prestador, base legal,
penalidades aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com suas
respectivas notas e valor para pagamento com o código de barras.
03
A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do prestador, para a
movimentação fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo deve
aceitar e receber a notificação.
04
Permitir a consulta a qualquer momento das notificações geradas, podendo ser alterada
caso necessário.
05
Emitir Notificação preliminar para todos os Substitutos Tributário que estejam com
débitos no período escolhido pelo auditor.
06
A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do Substituto Tributário, base
legal, penalidades aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com
suas respectivas notas e valor para pagamento com o código de barras.
07
A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do Substituto Tributário,
para a movimentação fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo
deve aceitar e receber a notificação.
08
Permitir consultar, a qualquer momento, as notificações geradas para o Substituto
Tributário, podendo ser alterada caso necessário.
09
Possibilidade de parcelamento da Notificação preliminar
10
Emitir ordem de serviço para início de ações fiscais, selecionando os auditores e
empresas que serão fiscalizadas
11
Emitir Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF
12
Emitir Auto de Infração com seus respectivos Mapa de Apuração
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13

Possibilidade de parcelamento do Auto de Infração

SISTEMA DE ISS BANCÁRIO

1
2
3

4
5

6

7

8
9

Módulo I – CARACTERÍSTICAS GERAIS
Funcionar em servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD, ou seja, ser multiplataforma;
Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para Gravar,
Consultar e/ou Excluir dados.
As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção
de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;
Manter histórico dos acessos por usuário por função, registrando a data, hora e o nome do
usuário;
O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces,
integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objetorelacional, suporte a tipos geométricos;
O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de
transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de
eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro;
O aplicativo deve rodar nos principais Browsers do mercado, sem emulação, como o Internet
Explorer 7 ou superior, Mozila FireFox 2.0 ou superior, Google Chrome. Totalmente desenvolvido
com linguagem de programação para a WEB.
O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado;
Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou
direcionados para um dispositivo de impressão;
Módulo II – DECLARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Receber as Informações dos seguintes registros:
Plano geral de contas comentado – PGCC (de acordo com Modelo conceitual ABRASF);
Pacotes de serviços;
Composição dos pacotes de serviços;
Balancete analítico mensal.
Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo;
Movimentação no número de correntista;
Arrecadação referente aos pacotes de serviços;
Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher.
O Valor do ISSQN a ser pago pela Instituição Financeira, deverá ser calculado de forma
automática pelo sistema.
Permitir a configuração do dia para vencimento para consolidação do ISS;
O sistema deverá permitir a listagem de serviços prestados pelas Instituições Financeiras para
verificação do enquadramento á lista de serviços, permitindo, o seu reenquadramento, inclusive
por subitem, uma vez que, o sistema permite estas subdivisões.
O sistema deverá apresentar os seguintes relatórios para verificação das consistências das
declarações:
a)Relação da declaração somando pelo item e subitem da lista anexa a Lei Complementar
116/2003;
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b) Relação da movimentação das tarifas;
c) Demonstrativo da movimentação dos pacotes de serviços;
d) Relação das tarifas, pacotes de serviços, serviços com remuneração variáveis, com seus
respectivos enquadramento a lista de serviços da lei municipal;
e) Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes dos serviços x
quantidade correntista nele enquadrados;
f) Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes de serviços x a
diferença da composição dos pacotes de serviços;
g) Recibo de entrega da declaração – Só emitido caso todos os itens obrigatório da declaração
seja validado e transmitido pela instituição;
h) Resumo da declaração – Após validado e transmitido;
i) Documento de Arrecadação Municipal – DAM no padrão Febraban que será preenchido de
acordo com a configuração de formação da base de cálculo.
6. Cadastro de usuário que permite o servidor municipal apenas visualizar as informações das
Instituições Financeiras sediadas no território do Município Competente para cobrança do
Imposto. Com controle de acesso que será definido pela administração tributária.

1
2
3
4
5
6
7
8

Módulo III – Fiscalização das Instituições Financeiras de forma automática ou manual
Criação de Ordem de Serviço para início de fiscalização. As Ordens de Serviços deverão ser
criadas de forma automáticas.
Criação de Termo de Início de fiscalização com texto definidos pelo setor competente.
Criação do Mapa de Apuração de forma automática, indicando as contas COSIF sem as
declarações obrigatórias e com declarações inconsistentes.
Criação de Auto de Infração por não cumprimento da obrigação principal e acessória de forma
automática.
Possibilitar a criação de modelos de documentos a ser enviados as Instituições Financeiras pelo
não cumprimento das obrigações definidas em lei.
Permitir criar modelos de documentos fiscais utilizados pelo município.
Permitir alterar os documentos fiscais gerados a partir dos modelos.
Possibilitar enviar de forma automática para caixa do domicílio fiscal eletrônico todos documentos
fiscais gerados.

Módulo IV - Escrituração dos Serviços de Instituições Financeiras (Bancos);
1 Plano geral de contas comentado – PGCC (de acordo com Modelo conceitual ABRASF);
2 Balancete analítico mensal.
3 Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo;
4 Pacotes de serviços;
5 Composição dos pacotes de serviços;
6 Arrecadação referente aos pacotes de serviços;
7 Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher, com a geração automática do Documento de
Arrecadação Municipal
8 O Valor do ISSQN a ser pago pela Instituição Financeira, deverá ser calculado de forma
automática pelo sistema.
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9 O sistema deverá permitir a listagem de serviços prestados pelas Instituições Financeiras
para verificação do enquadramento á lista de serviços, permitindo, o seu reenquadramento,
inclusive por subitem, uma vez que, o sistema permite estas subdivisões
10 Para verificação das declarações o sistema deverá apresentar os seguintes relatórios:
Relação da declaração somando pelo item e subitem da lista anexa a Lei Complementar
116/2003;
11 Demonstrativo da movimentação dos pacotes de serviços;
12 Relação das Contas contábeis, pacotes de serviços, serviços com remuneração variáveis,
com seus respectivos enquadramento a lista de serviços da lei municipal;
13 Recibo de entrega da declaração – Só emitido caso todos os itens obrigatório da
declaração seja validado e transmitido pela instituição;
14 Resumo da declaração – Após validado e transmitido;
Módulo V - Fiscalização das Instituições Financeiras de forma automática
1 Emissão de Ordem de Serviço para início de fiscalização. As Ordens de Serviços
deverão ser criadas de forma automáticas.
2 Emissão de Termo de Início de fiscalização com texto definidos pelo setor competente.
3 Emissão do Mapa de Apuração de forma automática, indicando as contas COSIF, Plano
de Contas Comentado, código do serviço da lista de serviço vigente, sem as declarações
obrigatórias e com declarações inconsistentes.
4 Emissão do Auto de Infração por não cumprimento da obrigação principal e acessória de
forma automática, baseado nos mapas de apuração.
5 Possibilitar a criação de novos modelos de documentos a ser enviados as Instituições
Financeiras, pelo não cumprimento das obrigações definidas em lei.
6 Permitir criar modelos de documentos fiscais utilizados pelo município.
7 Permitir alterar os documentos fiscais gerados a partir dos modelos.
8 Possibilitar enviar de forma automática para caixa do domicílio fiscal eletrônico todos
documentos fiscais gerado;
DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
A execução do serviço ajustado terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes, devidamente justificado e por interesse da Administração,
limitado a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, IV da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
O prazo para inicio da execução contratual, após a sua assinatura, será de 05 (cinco) dias úteis.
O prazo máximo para conclusão da implantação, migração de dados, testes, certificação e
treinamento será de 60 (sessenta) dias.
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DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS:
Licença de uso
Corresponde ao direito de uso que é concedido pelo fabricante ao usuário/ contratante, não
podendo este transferir a outrem, comercializar, doar a outrem, arrendar, alienar, sublicenciar e
tampouco dar o objeto em garantia.
Implantação
A implantação do sistema empresa contratada não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, e será executada conforme
cronograma proposto pela contratada para implantação do sistema contemplando.
Para os módulos web a empresa contratada deverá fornecer modelo do ícone a ser
disponibilizado no site da Contratante, para acesso de todos os usuários do sistema;
A Contratante designará servidores municipais das áreas de informática, cadastros técnico e
fiscal, contabilidade e fiscalização para apoio e suporte aos técnicos da empresa contratada para
implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua implantação;
Deverão ser realizadas todas as simulações pela empresa contratada em conjunto com a
Administração, em que deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento do sistema, atendendo
a Legislação Municipal vigente, antes de sua divulgação;
Como parte integrante do processo de implantação, a empresa contratada deverá ministrar
treinamentos aos usuários do sistema;
Superadas as simulações de funcionamento do sistema, todos os outros mecanismos utilizados
pelas empresas para recolhimento de ISSQN serão retirados de circulação pela Contratante a
partir da data oficial de funcionamento do sistema, excetuando-se os mecanismos utilizados para
recolhimento do ISSQN das empresas enquadradas no regime de recolhimento fixo.
Treinamento
A contratada deverá ministrar treinamento para a Equipe da Contratante, abrangendo o nível
técnico, usuários, e, agentes externos (empresas, instituições bancárias, contadores, escritórios
de contabilidade, etc.), etc.
Deverá realizar o Treinamento abrangendo os níveis técnico e gerencial.
Apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que:
Caberá à CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim
como locais adequados, necessários à realização dos treinamentos;
As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como:
hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA;
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O período será de acordo com o acordado entre as partes;
As turmas admissíveis por curso serão:
matutino (8:00h às 12:00h)
vespertino (13:00h às 17:00)
integral (8:00h às 12:00 e 13:00 às 17:00)
Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador para cada dois
participantes, fornecidos pela CONTRATANTE;
Haverá a disponibilidade de uma impressora, por parte da Contratante, na sala de treinamento,
para testes de relatórios;
As instalações terão iluminação compatível e refrigeração fornecido pela CONTRATANTE;
Será fornecido Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de
70% das atividades de cada curso;
As despesas de envio de servidores da Prefeitura para treinamento fora do município, tais como:
transporte, hospedagem e alimentação, deverão correr por conta da CONTRATANTE.
As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no Cronograma a ser
acordado entre as partes após a assinatura do contrato;
O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, sendo o material
impresso, um por participante;
Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel,
caneta, material didático, entre outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do
treinamento;
O curso de treinamento sobre a solução proposta deverá seguir ao padrão de carga horária da
Contratada. Caso os funcionários indicados pela Prefeitura constatem insuficiência de carga
horária ou qualidade ruim nesse serviço, deverá a CONTRATADA repetir o treinamento, até atingir
o nível de satisfação desejável.
A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente,
caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, ministrar o devido reforço.
Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar alterações no
programa de treinamento, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc.
Suporte
As solicitações de atendimento por parte da Contratante cliente deverão ser protocoladas junto à
Contratada contendo a data e hora da solicitação, a descrição do problema, o nível de prioridade
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para o atendimento desta solicitação e uma numeração de controle. Para cada problema uma
única solicitação deverá ser protocolada, com possibilidade de utilização de formulários via
browser na internet.
Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário das 08:00
h às 18:00 h, de segundas às sextas-feiras.
No caso de parada de sistema produtivo o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24
horas do dia.
O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o
devido suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a
quem o faça.
A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de forma a poder
verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa
fornecedora do sistema.
Ferramentas que possibilitem a monitoração, e correção se necessário, do desempenho, em
termos de utilização e tempos de resposta para os usuários, do sistema deverão fazer parte do
contrato de manutenção e suporte.
A empresa deverá possuir equipe técnica especializada para oferecer, durante todo o período
contratual, a critério da Administração, na busca das melhores soluções tributárias, econômicas e
fiscais, com base nos conteúdos declarados pelas empresas.
Manutenção
O contrato de manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos
softwares licitados, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de
programação das versões em uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas
funcionalidades descritas anteriormente, mantendo as parametrizações e customizações já
efetuadas.
A manutenção compreende ainda o serviços de correção de eventuais erros identificados no
sistema que impeçam seu funcionamento.

Atualização
Manter o sistema em conformidade com a legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal
pertinente ao objeto), realizando atualização tecnológica necessária, sem nenhum ônus adicional
para a Contratante, durante a vigência do Contrato;

DA PROVA DE CONCEITO
A Comissão Especial de Licitações fará a verificação de conformidade do objeto ofertado,
que deverá ser iniciado no terceiro dia útil posterior à divulgação do resultado final da
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habilitação. A empresa participante do certame deverá na data anteriormente mencionada estar
munida de equipamentos e pessoal técnico qualificado para a demonstração prática dos sistemas
com simulação, de forma a comprovar todas as tarefas e características descritas como
realizáveis pelos sistemas no termo de referência, sob pena de, não o fazendo, ser
desclassificada no presente processo.
A avaliação da demonstração prática dos sistemas do licitante será realizada por um Grupo de
Avaliação Técnica (GAT) designado através de Portaria pelo Secretário Municipal de Fazenda.
O GAT será formado por no mínimo 03 (três) técnicos, sendo no mínimo 01 (um) deles da área
de informática e os demais das áreas afins. A avaliação técnica será proferida mediante parecer
técnico que julgará as funcionalidades e características dos sistemas apresentados com base no
Termo de Referência.
Caso não seja possível demonstrar todos os sistemas em um único dia, a demonstração seguirá
pelos dias subsequentes, exceto se houver feriado e/ou finais de semana, quando a sessão será
suspensa e reiniciada no primeiro dia útil subsequente. Os equipamentos da empresa serão
lacrados e ficará sob custódia do Grupo de Avaliação Técnica (GAT), e serão devolvidos na
retomada da apresentação e avaliação. Será admitida a sua conexão à rede mundial de
computadores – internet, inclusive para atualização de versão, entretanto, não se admitirá a
substituição dos equipamentos inicialmente disponibilizados.
O prazo máximo para a realização dos testes estima-se em 03 (três) dias.
A posição do Grupo de Avaliação Técnica (GAT), não eximirá a empresa de responsabilidades,
cujo não atendimento venha a ser verificado no ato da implantação dos sistemas.
O atendimento aos requisitos descritos no presente Termo de Referência, será validado pela
Comissão Especial de Licitações, formada pelos membros do GAT, interessados na contratação,
os quais formalizarão relatório próprio, que integrará a Ata da Sessão do Pregão. O relatório
conclusivo da demonstração somente será expedido após a finalização dos testes pela empresa
declarada inicialmente como vencedora.
O Grupo de Avaliação Técnica (GAT) expedirá o relatório no prazo máximo de até 03 (três) dias
úteis após a finalização da prova de conceito.
Os itens deverão ser demonstrados na mesma ordem em que se encontram descritos no Termo
de Referência. Entretanto, caso existam itens conexos, poderá a empresa vencedora propor a
inversão da ordem de apresentação objetivando agilizar os trabalhos.
A sessão de avaliação da conformidade do objeto poderá ser acompanhada por quaisquer outras
empresas interessadas, entretanto, as mesmas não poderão intervir na apresentação. Todas as
eventuais não conformidades que identificar deverão ser apontadas na ata final a ser elaborada
no último dia da prova de conceito.
O Grupo de Avaliação Técnica (GAT) poderá requerer da empresa vencedora, além da
demonstração dos itens descritos no Termo de Referência, a simulação de casos práticos do dia
a dia, tais como cadastro de empresas, serviços, emissão de nota fiscal, etc.
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Caso a detentora da melhor proposta não comprove o pleno atendimento a todos os itens
descritos no presente Termo de Referência, deverá ser convocada a licitante detentora do
segundo melhor preço, bem como as remanescentes, observada a ordem de classificação final
para o exercício do mesmo procedimento.

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
DA CONTRATADA
a) Cumprir o cronograma proposto de instalação, implantação e treinamento do sistema informatizado
de gestão pública, conforme as etapas relacionadas no objeto especificado, no prazo estabelecido de
acordo com o cronograma apresentado no processo licitatório.
b) Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da contratante.
c) Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos aplicativos ora
contratados, de dados históricos e cadastrais informatizados da Contratante, até a implantação do
sistema informatizado de gestão pública, disponibilizados pela contratante, na forma acordada
com esta, em meio eletrônico.
d) Solicitar junto à contratante, por escrito, a prorrogação do prazo determinado para cada etapa
prevista, caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis à contratante.
e) Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e instaladas, desempenhem
todas as funções e especificações previstas na proposta técnica.
f) Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu sistema gerenciador de
banco de dados, informações e “softwares” aplicativos básicos.
g) Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das
funções existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias
buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da
CONTRATANTE e a competitividade do produto no mercado.
h) Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas da versão do produto sempre que
ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em
mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos
relatórios.
i) Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou servidores da contratante, em
local a ser definidos pela mesma.
j) Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de problemas da contratante.
l) A contratada prestará todo e qualquer suporte à contratante, no sentido de solucionar
pendências relativas à contratação do sistema informatizado de gestão pública, junto aos órgãos
públicos municipais, estaduais, federais ou privados, caso isto seja necessário.
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m) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à
disposição da Administração, sempre que for solicitado, o encarregado geral, facultando o livre
acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que esta fiscalização importe, a qualquer
título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE;
n) Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a
informações ou características técnicas de aplicações do material da administração da
Contratante, a qual vier a obter acesso, em razão de sua atuação.
o) Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela Contratante,
em razão da execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra a divulgação à
terceiros, ou a seus prestadores de serviços, que no desenvolvimento de suas atividades tenham
necessidade de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento de
tais informações a protegê-las e manter a confidencialidade das mesmas.
p) A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e na sua proposta, e
em especial:
I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste Contrato;
II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sistema e ou módulos do sistema
informatizado de gestão pública não aceito(s) pelo Contratante, por apresentar defeitos ou não
atender às especificações exigidas;
III - Atender prontamente a quaisquer reclamações;
IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto à utilização do sistema informatizado
de gestão pública, feitas em dias úteis e no horário comercial;
V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de técnicos comprovadamente
especializados, responsabilizando-se pela atuação.
q) A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação financeira,
sob pena de rescisão contratual.
r) A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização ou acompanhamento
pelo Contratante, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do contratante ou
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do objeto deste Contrato,
decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada
a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da comprovação de sua responsabilidade, não o cumprindo, legitimará o desconto do valor
respectivo dos créditos a que porventura faça jus.
s) A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem
prévia e expressa anuência da contratante.
t) A contratada arcará com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta
contratação, inclusive os trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
u) A contratada deverá comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e
qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato.
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r) Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela CONTRATANTE,
treinamento adequado e necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com carga
horária mínima de 8 (oito) horas de duração;
s) Se durante o treinamento, for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos
funcionários ou prepostos da CONTRATANTE para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato
será comunicado a CONTRATANTE que deverá providenciar a substituição do
funcionário/preposto, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) da respectiva comunicação,
sendo o novo treinamento executado mediante orçamento prévio a ser aprovado pela
CONTRATANTE;
t) Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição pela CONTRATANTE de
funcionário/preposto já treinado, poderá ser por esse solicitado, mediante prévio orçamento e em
data a ser estabelecida pela CONTRATADA, de comum acordo com a CONTRATANTE;
u) Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos funcionários ou prepostos da
CONTRATANTE decorre de inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá
promover a sua substituição no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), reiniciando-se o
treinamento com observância da carga horária mínima, sem qualquer ônus adicional ao
CONTRATANTE.
DA CONTRATANTE
a) Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados pela CONTRATADA,
exigindo o fiel cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe adotar todas as
providências neste sentido;
b) Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, com vistas à aferição da
eficiência dos resultados das ações;
c) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme ajustado no presente Contrato;
d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou
irregularidades na execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção;
e) Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato e fornecer o banco de dados
dos sistemas a serem migrados.
f) A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições
estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo.
g) Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros,
resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os
no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar,
vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou
parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o o
Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos
programas, módulos de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá- os de qualquer
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forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo
que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser
efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela
mesma.
h) A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem
idônea que possibilite a instalação\manutenção de forma remota dos Softwares objetos do
presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas
versões dos Softwares lançadas.
i) Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar
transtornos como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware,
operação indevida ou não autorizada, invasão de softwares externos (tais como o vírus). A
CONTRATADA não se responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas no(s) banco(s) de
dados do software, sendo este de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.
j) Somente é permitido à CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA DE RESERVA (“backup”), para
a finalidade e condições estabelecidas na alínea “i” desta Cláusula, considerando-se qualquer
outra cópia do sistema objeto deste contrato, além daquela, como cópia não autorizada e, sua
mera existência, caracterizar-se-á como violação aos direitos de propriedade da CONTRATADA,
sujeitando a CONTRATANTE, e o funcionário/preposto responsável pela cópia indevida, às
penalidades previstas no presente Contrato e legislação em vigor.
l) Disponibilizar um meio de acesso a rede mundial de computadores "INTERNET" (Acesso
Discado, Link Discado, via rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para o meio
de acesso com a internet e softwares de comunicação sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos
onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições técnicas e
legais para possíveis alterações nos filtros, mantendo, assim, permanente condições de uso, com
vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança à prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/
MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO).
m) A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos “softwares”, bem como das ferramentas
a ela cedidos, contra o uso ou o acesso indevidos, e se obrigará a utilizá-los exclusivamente na
vigência contratual e em conformidade com as condições estabelecidas pelo outorgante das
licenças.
n) Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, em quaisquer eventos,
promoções ou publicações, sem o conhecimento e autorização prévia e por escrito da contratada.
o) Pôr a disposição da contratada, na forma acordada com esta, em meio eletrônico, os dados
históricos e cadastrais informatizados do Município Contratante, até a implantação do sistema
informatizado de gestão pública, para conversão e aproveitamento pelos módulos aplicativos ora
contratados.
p) Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus funcionários e ou servidores
ou pessoas as quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados do
sistema informatizado de gestão pública sejam corretamente manuseados, de modo a não violar
qualquer dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção e segurança de todo o
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sistema. No caso de alguma violação se consumar contra a sua vontade e sem seu conhecimento
prévio, a contratante dará conhecimento dos fatos à contratada, além de empreender as ações
necessárias no sentido de sustar ou anular a situação de violação.
q) Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no processo de
implantação, preferencialmente em tempo integral.
r) Informar e manter atualizado junto à contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu
substituto.
s) A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA a alteração nas legislações federal,
estadual e municipal, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua
publicação e o início de sua vigência. A CONTRATADA de posse dessas informações fará uma
análise técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do
software adequada à alteração, sempre respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A
CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da CONTRATADA, quando
necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou
pedidos de esclarecimentos.
DO DATA CENTER
Para os módulos web a Contratada deverá disponibilizar Data Center com Alta Performance e
Balanceamento de Carga - 7/24, com certificação reconhecida pelos órgãos competentes para
todos os critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança Tecnológica
(anti hackers), podendo ser próprio ou terceirizado.
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CONVITE Nº. 001/2019

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS.
Licitação Nº XX/2019-PMV/BA - Modalidade: CONVITE
Sessão Pública: ..../.../2019, às ............(...................) horas.
Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Valença, situada a Trav. General Labatut,
S/N, Centro, Valença-Bahia.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Razão Social: _________________________________________________________________
CNPJ: __________________________
Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) ( )
Endereço: __________________________________________________________________
Bairro: Cidade: _____________________________ CEP: ___________________
Telefone: Fax: _________________________
Banco: Conta Bancária: _______________________
Nome e n.º da Agência: ______________________________________________________
Item

Quant.

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

TOTAL
A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as
despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais,
trabalhistas, previdenciários e comerciais.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com a validade da proposta de __ (_______) dias, e Prazo de
Execução imediato a contar da Ordem de Serviço, conforme edital.
Local e data
_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços
excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda,
que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
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CONVITE Nº. 001/2019
ANEXO II
CONTRATO Nº.XXXXXXX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENÇA E..........................

O MUNICÍPIO DE VALENÇA-BAHIA, com sede e foro em Valença-Bahia, inscrita no CNPJ
nº. 14.235.899/0001-36, neste ato representada por seu Prefeito RICARDO SILVA MOURA,
brasileiro, casado, portador do RG 2031448 SSP/BA e CPF nº. 411.704.235-15, residente e
domiciliado a Rua Lourival Muniz Coutinho, S/N, Graça, Valença-Bahia, no uso de suas
atribuições como Prefeito, e ................., sediada na .......................CNPJ nº........................,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu.............................,
portador da carteira de Identidade nº.................e do CPF nº....................., resolvem celebrar o
presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas previstas na Lei 8.666/93, de 21.06.93,
republicada no D.O.U de 06.07.94, e alterações posteriores, de acordo com o que consta no Convite
nº.001/2019, mediante as Cláusulas e/ou Condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa do ramo de informática para
licenciamento de uso e manutenção de software (sistemas), em acordo com a legislação brasileira,
intransferível, em exclusividade, a serem usados unicamente em computadores de propriedade da
Contratante e dentro de suas dependências para processamento de seus dados para servir a Receita
Municipal e Gestão, composto dos módulos: Administração de Receita, bem como licenciamento de
uso e manutenção de software (sistemas) para processamento de dados para módulos: ISS Bancário
e Nota Fiscal Eletrônica de serviços, conforme Termo de Referência e anexos constantes deste
Edital..
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Vinculam-se ao presente contrato, o Convite nº 001/2019, bem
como a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais documentos, os quais se
constituem em partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
SUB-CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam também fazendo parte deste Contrato as normas vigentes,
instruções, a Ordem de Início dos Serviços e mediante Termo de Aditamento, quaisquer
modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
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O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço global, com preços unitários dos serviços efetivamente executados, seguindo as
especificações fornecidas no Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
Caberá à Contratada enquanto vigorar este Contrato:
a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos serviços para confronto
informações;

de

c) comunicar, por escrito, com antecedência a falta do(s) serviços(s) e, se for o caso, arcar com
as despesas e encargos do serviços por outra empresa do ramo;
d) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que
ocorra durante a vigência deste Contrato;
e) fornecer ao Contratante, de forma regular e nas quantidades requisitadas, os serviços
licitados.
f) arcar com os ônus referentes aos serviços ora contratado, desde o pagamento de encargos
trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários, não transferindo para a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;
g) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
h) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto
ao serviço do objeto contratado;
i) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
j) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
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4. 1- Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá;
a) – acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços ora contratados;
b) – efetuar o pagamento pelos serviços, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona; e
c) - rejeitar, no todo ou em partes, o serviço executado em desacordo com o contrato
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1 – A fiscalização dos serviços objeto do Contrato caberá ao responsável Receita Municipal e
Gestão.
5.2 – A CONTRATADA deverá cooperar na observância dos dispositivos relativos a higiene
pública aplicável no caso, informando a fiscalização sobre os casos de infração da Lei ou de
qualquer disposição legal aplicável à hipótese.
5.3 – A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e particularmente a
qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas,
quando desatendidas nas disposições a ela relativas.
5.4 – A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso nas suas dependências, a fiscalização, bem
como a qualquer pessoa autorizada pela Municipalidade desde que por ela credenciado.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – O valor do presente Contrato é de R$ ...................... (.....................................................).
6.2 – As despesas decorrentes deste Contrato correrá à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2019, sob a seguinte classificação: Órgão: 2004 – Secretaria Municipal da
Administração; Classificação Econômica: 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica; Projeto/Atividade: 2004 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de
Administração; Fonte: 00 e 42.
CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
7.1 Sempre que na prestação dos serviços previstos neste contrato for necessária a locomoção de
algum técnico da .......... e/ou da(s) empresa(s) credenciada(s) até as instalações da
CONTRATADA, as respectivas despesas de locomoção e estada correrão por conta da
CONTRATANTE, computando-se as horas técnicas a partir da saída do(s) técnico(s) da unidade
onde estiver(em) lotado(s), até seu retorno à mesma unidade.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS
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8.1 – Os preços que vigorarão no presente Contrato são os constantes da planilha integrante da
proposta da CONTRATADA, na forma da legislação em vigor.
8.2 – Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela
adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.
CLÁUSULA NOVA – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO
9.1 – A execução dos serviços será na forma de execução indireta, no regime de empreitada por
preço global, do tipo menor preço, seguindo as especificações fornecidas no Objeto do Edital, e o
pagamento dos serviços será conforme medições dos serviços.
9.2– Os pagamentos indicados nos itens anteriores somente serão liberados mediante apresentação
de Nota Fiscal acompanhada da respectiva fatura, emitidos em nome da Prefeitura Municipal de
Valença.
9.3– Caso ocorra serviços extraordinários, resultantes de modificações de projeto devidamente
autorizados pela Prefeitura Municipal de Valença, e caso esses serviços não constem da Planilha
Orçamentária, os seus valores serão definidos em comum acordo, com a apresentação, pela
Contratante, de Planilha de Composição de Custos a ser analisada e aprovada pela Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1 – O prazo do contrato será até .........................., corridos a partir da data da ordem de inicio dos
serviços a ser expedida pelo órgão competente da Prefeitura, podendo ao final ser prorrogado a
critério da Administração Municipal e de acordo com a legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO
11.1 – A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a
declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.
11.2 – Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:
11.2.1 – O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais.
11.2.2 – A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação a Prefeitura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SEGUNDA– DAS PENALIDADES
12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de
suas obrigações, às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93, em sua atual redação, sem prejuízo
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das demais cominações legais, após prévio processo administrativo, garantindo a ampla defesa e o
contraditório constitucional.
12.2– Advertência, quando ocorrer atraso do inicio da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da
data fixada.
12.3 - Multa de 10% (dez por cento), além de suspensão de até 2 (dois) anos para participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, quando o prestador deixar de atender às
especificações técnicas dos serviços, previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente.
12.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, o ressarcimento ao Erário dos prejuízos causados,
bem como o decurso do prazo de suspensão previsto no subitem anterior.
12.5 – A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal
esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do
Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
12.6 – Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente à Secretaria da Fazenda no
prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do
fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente.
12.7 – Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, cobrado judicialmente.
12.8 – As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste contrato, nem
a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em
conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
12.9 – Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contando da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
12.10 – As penalidades terão aplicação sob competência da Prefeitura.
12.11 – Toda e qualquer irregularidade constatada será oficializada a contratada para que a mesma
se manifeste, a título de defesa prévia. Julgada procedente a irregularidade, será aplicada a multa
devida, a qual será recolhida aos cofres públicos municipais até o dia do seu vencimento. Se acatada
a defesa apresentada pela contratada, a notificação será considerada sem efeito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESILIÇÃO
13.1 – A resilição do contrato dar-se-á por conveniência da Administração Municipal, devidamente
motivada.
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CLÁUSULA DÉCIMA
TRANSFERÊNCIA

QUARTA

–

DA

SUBCONTRATAÇÃO

–

CESSÃO

–

14.1 – È vedado a CONTRATADA sub-contratar, ceder, cessionar ou transferir Contrato, sem estar
expressamente autorizada por escrito pela Prefeitura.
14.2 – Qualquer cessão, sub-contratação ou transferência feita sem autorização escrita da Prefeitura,
será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações
legais e contratuais cabíveis.
14.2.1 – Em caso de sub-contratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável
com o sub-contratado, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito
cumprimento de todas as cláusulas e condições do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes elegem desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Valença-Bahia para o deslinde de
quaisquer questões que eventualmente surjam por força do presente contrato.
E por acharem de comum acordo lavrou-se este Contrato em 03 (três) vias de igual teor que, lidas e
achadas conforme, vão assinado e rubricado pelas partes contratantes e testemunhas.
Valença, ........................................................
.................................................................
Prefeito Municipal
Contratada
Testemunhas:
1._______________________________
2. _____________________________
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CONVITE Nº. 001/2019

ANEXO III

DECLARAÇÃO
(Lei nº 9.854, de 27/10/99)
(em papel personalizado da empresa)

(NOME DA EMPRESA), CNPJ
..........................................................., sediada em
............................................................................................, declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Nome da Cidade), _________ de _______________ de 2019.

______________________________
Carimbo e Assinatura do declarante
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CONVITE Nº.001/2019

ANEXO IV

DECLARAÇÃO
(Lei nº 9.854, de 27/10/99)
(em papel personalizado da empresa)

(Nome
da
Empresa)................................................................................,
CNPJ
nº
...................................... endereço..........................................................., declara sob as penas da lei,
que não utiliza em seus quadros funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições
elencadas no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, em conformidade com a Lei nº 9.854
de 27/10/99.

(Nome da Cidade), _________ de _______________ de 2019.

____________________________________
(Assinatura e carimbo do declarante)

48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GJRPELDA93LA2UXQ1DKAXW

Esta edição encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Valença

Quarta-feira
2 de Janeiro de 2019
51 - Ano - Nº 3529

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA = BRASIL

CONVITE Nº. 001/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)..................................... , CNPJ nº...................................., com endereço a
Rua........................................................, declara que aceita as condições estipuladas neste Edital;
que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura
Municipal de Valença e que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Valença,
durante a execução do contrato.

Valença, ............/...................../2019

_________________________________
(Assinatura e carimbo do declarante)

49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GJRPELDA93LA2UXQ1DKAXW

Esta edição encontra-se no site: www.valenca.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

