PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº 61/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE INFORMÁTICA COM AUTOATENDIMENTO VIA INTERNET, SISTEMA DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA DE PROTOCOLO PARA APLICAÇÃO NO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS.

Data: 23/04/2021
Horário: 14:00 horas (Horário do Estado da Bahia).
Local: Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia
Razão Social: ____________________________________________________________________
CNPJ nº __________________________________________________
Endereço: ________________________________________________ Nº ___________________
Bairro: _________________________________________________________________________
Cidade: _____________________________________________________ Estado: ____________
Telefone: (_____) __________________ Fax (____) ___________ Celular: (____) ____________
E-mail: _________________________________________________________________________
Responsável: ____________________________________________________________________
Contato: ________________________________________________________________________

_________________ (_____), _______ de ___________________ de 2021.

Assinatura

A formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este
FORMULÁRIO/RECIBO, devidamente preenchido antes da abertura do certame para o e-mail
licitacao@baianopolis.ba.gov.br, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para que a
Prefeitura Municipal de Baianópolis/BA, Setor de Licitação, possa comunicar eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, aos
licitantes. Não sendo este, requisito para participação no presente certame.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº 61/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE INFORMÁTICA COM AUTOATENDIMENTO VIA INTERNET, SISTEMA DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA DE PROTOCOLO PARA APLICAÇÃO NO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS.
TIPO: Menor Preço / Menor Lance por LOTE.
DATA: 23 de Abril de 2021.
CREDENCIAMENTO / INÍCIO DA SESSÃO: 14:00 h
LOCAL: Sala da Comissão, situada na Praça Municipal, n° 10, Centro, Baianópolis - Bahia.
1 - PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Baianópolis, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará
licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,
regulamentada por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e suas
alterações posteriores, em sessão pública às 14:00 horas do dia 23 de Abril de 2021, na Sala
da Comissão, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial e
Documentação.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
2 - OBJETO
2.1. Constitui o objeto da presente licitação é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA COM AUTOATENDIMENTO
VIA INTERNET, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA DE PROTOCOLO
PARA APLICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIANÓPOLI, conforme características constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte
integrante e indissociável deste Edital.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente
atestada a entrega de acordo com as especificações ajustadas.
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos
fazendários, mediante consulta “on-line”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de
pagamento.
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação
financeira:
02.03.000 – Secretaria de Administração;
2.005 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração;
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
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Fonte de Recursos: 00

4 – CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão
pública.
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes
serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos
os efeitos, pelo representado.
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia
do Contrato Social ou equivalente da empresa.
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para autenticação na
Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas.
4.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não
inabilitará o licitante, mas o impedirá de propor lances verbais.
4.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta
escrita.
4.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo II
(Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de
Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
4.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do
licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do
Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação),
para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02 e anexo
VIII – (modelo de declaração de inexistência de funcionário público no corpo da empresa).
4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de
retardatários, salvo na condição de ouvintes.
4.10. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte
não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento,
será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º
123/06, a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes
documentos:
a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;
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b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já
exigível.
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com
o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
requisitada no item 09 deste Edital.
5.2. Não poderão participar da presente licitação:
5.2.1. Pessoas físicas;
5.2.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio;
5.2.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade
e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.2.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
5.2.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado
no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
5.2.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que,
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer
com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
5.2.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis
técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 02 (dois) dias úteis da reunião de
abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.
5.3.1. 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, omissões ou falhas.
5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos
deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de funcionamento
normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou
por meio eletrônico.
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
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6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO devidamente
ordenados, numerados e preferencialmente encadernados, serão apresentados em 02 (dois)
invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Baianópolis
Pregão: 08/2021
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE INFORMÁTICA COM AUTOATENDIMENTO VIA INTERNET, SISTEMA DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA DE PROTOCOLO PARA APLICAÇÃO NO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da
Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal ou
similar.
7 - PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, e os
documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes
requisitos:
7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto
documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em
todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas,
rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões
técnicas de uso corrente em outra língua, e devidamente numerada, sob pena de
desclassificação.
7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
7.1.3. Preço unitário e total, em algarismos e obrigatoriamente por extenso de cada um dos itens
cotados, prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário; e o total global entre
os expressos em algarismos e por extenso, considerado este último;
7.1.4. Detalhamento de todas as características dos produtos ofertados por item, indicando
expressamente, a marca do fabricante, de forma clara e inequívoca;
7.1.5. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos
custos de fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais
encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante
para execução completa do contrato;
7.1.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.7. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
7.2. Prazo para atendimento “in-loco”, de casos mais complexos não superior a 02 (dois) dias.
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7.3. A execução dos serviços deverá ser implantado no prazo máximo de 15(quinze) dias após a
assinatura do contrato e recebimento da Ordem de serviço.
7.4. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço
completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.
7.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos
da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais/serviços respectivos serem
fornecidos à Prefeitura Municipal de Baianópolis sem quaisquer ônus adicionais.
7.6. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste
Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
7.7. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e local
estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
7.8. Abertos os envelopes contendo as propostas, ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio rubricarão
todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos
licitantes.
7.9. A aceitação da proposta será feita por menor preço por LOTE.
7.9.1. Serão desclassificadas as propostas que:
7.9.2. Não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.9.3. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;
7.9.4. Apresentem cotação de opção de produto / material (proposta alternativa);
8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
8.2. Será classificado pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor preço e os
demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior
àquela de menor preço.
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 8.2,
serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
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8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta
o critério de menor preço por LOTE.
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta válida.
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda
preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará
todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas
escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com
o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.16. Na elaboração do contrato será observada a porcentagem de desconto a ser aplicado
sobre o valor global indicado na proposta do licitante vencedor, donde será atribuído o
novo preço para cada item.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições de habilitação.
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernadas, com todas as páginas
rubricadas pelo representante legal e ordenadas, conforme listagem abaixo:
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual;
9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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9.2.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no País;
9.2.1.5. Cópia de cédula de identidade dos sócios;
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.2.2.3. Prova de regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
9.2.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através
de apresentação do Certificado de Regularidade com o FGTS - CRF;
9.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos
inadimplindos perante a Justiça do Trabalho;
9.2.2.7. Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal do Município sede do
licitante.
9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.2.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, de que atua no ramo de atividade dos serviços o objeto
desta licitação e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório
contrato(s) anteriormente mantido(s) com o(s) emitente(s) do(s) atestado(s).
9.2.3.2. Comprovação de que possui em seu quadro funcional responsável técnico formado na
área de Análise de Sistemas.
9.2.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.2.4.1. Certidão negativa de falência e concordata, com data de emissão não superior a 30
(trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação;
9.2.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma de lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
9.2.4.3. O Balanço Patrimonial das empresas concorrentes deverá ser transcrito do Livro Diário,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial ou Cartórios de Títulos e Documentos. Podendo ser atualizados os valores
pela IPCA ou outro indicador que vier a substituí-lo, quando o balanço tiver sido encerrado há
mais de 03 (três) meses da data da primeira publicação do aviso desta Licitação.
9.2.5. Quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
9.2.5.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
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(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 4.358/02).
9.3. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou
cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Baianópolis.
9.3.1. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura,
necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e
cópias, até o último dia útil anterior à realização da sessão de abertura, não se admitindo, sob
hipótese alguma, a autenticação de documentos durante o processamento do certame.
9.3.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de
apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do
Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.
9.4. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, ao Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
9.5. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação
que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará na
inabilitação do licitante.
9.6. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e ao Pregoeiro rubricarão
todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
10 - ADJUDICAÇÃO
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as
condições expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos for declarado vencedor.
11 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A empresa vencedora implantará o sistema em conformidade com a programação do Setor
de Tributos deste Município de Baianópolis.
11.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a prestação dos serviços objeto
deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os executados, os
mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº
8.666/93.
11.4. Ocorrendo rejeição dos serviços, o Contratado deverá substituí-los no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para
o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta
apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e,
especialmente:
9
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12.1.1. Executar os serviços rigorosamente nas especificações e prazos constantes no Anexo I,
parte integrante e indissociável deste Edital;
12.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta licitação;
12.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
12.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Baianópolis os eventuais casos fortuitos e de força
maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
13 - CONTRATO
13.1. A prestação dos serviços do objeto da presente licitação será formalizada mediante Termo
de Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, devendo ser
observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o
seu prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do instrumento
contratual.
13.3. A Prefeitura Municipal de Baianópolis providenciará por sua conta, a publicação do extrato
do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.
13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação da Prefeitura Municipal de Baianópolis, para assinatura do contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º
8.666/93.
14 – DO REAJUTAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO
14.1. O valor do futuro contrato, em caso de prorrogação, será reajustado a cada 12 (doze)
meses, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio
Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
15.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,
15.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
15.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,
15.1.4. Fizer declaração falsa; ou
15.1.5. Cometer fraude fiscal.
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15.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
15.2.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;
15.2.2. Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia
após a data fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de
atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;
15.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advier
de caso fortuito ou motivo de força maior.
15.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
15.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
16 - RECURSOS
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediatas dos autos.
16.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
16.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
17 - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06 e 147/2014)
17.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
17.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
17.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 17.1.1, implicará na
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
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17.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
17.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
17.3. Para efeito do disposto no item 17.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese do item 17.2.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 17.2.1, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
17.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 17.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
17.5. O disposto nos itens 17.2 e 17.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
17.6. Independente do disposto nos itens 1672 e 17.3, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de
ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
18.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Baianópolis
providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil
subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.
18.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a
finalidade e a segurança do contrato a ser firmado.
18.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
18.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes,
as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados
presentes.
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18.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do
art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
18.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
18.8. O Pregoeiro e/ou a Prefeita Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei
Federal n.º 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo licitatório.
18.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Baianópolis.
18.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Prefeitura
Municipal de Baianópolis tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
18.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação.
18.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio.
18.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser
dirimidas pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no
subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação.
18.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos
os interessados.
18.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
18.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
18.16.1. Anexo I - Termo de Referência;
18.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial;
18.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação.
18.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;
18.16.5. Anexo V - Minuta de Contrato;
18.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração para Tratamento Diferenciado;
18.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
18.16.8. Anexo VIII - declaração de inexistência de funcionário público no corpo da empresa.
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18.17. O foro da Comarca de Baianópolis - BA será o único competente para dirimir e julgar todas
e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa vir a ser.
Baianópolis, 09 de abril de 2021.

Técio de Andrade Bezerra
Pregoeiro Oficial
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ANEXO - I
TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE PREGÃO N° 08/2021
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
A presente licitação tem por objeto a LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA, conforme planilha de
descrição e quantificação descrita neste Termo de Referência.
ITEM
01

LOTE 01
PRODUTO
UNID. QUANT.
Locação e manutenção de sistemas integrados de informática com
autoatendimento via internet, sistema de nota fiscal eletrônica e sistema de
Meses
protocolo para aplicação no departamento de tributos da Prefeitura
12
Municipal de Baianópolis – Bahia.

1.1. Sendo, portanto, os sistemas/módulos:
1.1.1 Sistema de Tributação Municipal;
1.1.2 Sistema de Autoatendimento Tributário via Internet;
1.1.3 Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
1.1.4 Sistema de protocolo - WEB
1.1.5 Sistema de Almoxarifado
1.1.6 Sistema de Controle de Frotas
1.1.7 Sistema de Atendimento Social
Também fazem parte do objeto a realização dos seguintes serviços:
1.2.1 - Migração dos dados existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados.
1.2.2. - Implantação, configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura.
1.2.3. - Treinamento dos usuários da prefeitura com carga horária mínima de 40 horas.
1.2.4 - Acompanhamento dos usuários pelo período de 30 (trinta) dias, após implantação dos sistemas.
1.2.5 - Assistência e suporte técnico aos usuários durante toda a vigência do contrato.
Os sistemas licitados deverão ser desenvolvidos pelo próprio licitante ou o código fonte dos programas serem
de propriedade desta de forma irrestrita e permanente, não sendo admitida cotação com sistemas adquiridos
de terceiros, seja a que título for.
Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo, inclusive, a integridade dos
dados em caso de queda de energia e/ou falhas de software/hardware.
Os sistemas objetos desta licitação deverão ser totalmente integrados entre si, onde não deverá haver
necessidade de intervenção de usuários para a troca de dados necessários entre os sistemas.
O banco de dados a ser utilizado em todas as soluções deverá ser um SGBD reconhecido no mercado como
de alta confiabilidade, base proprietária e com as seguintes características e recursos mínimos: número
ilimitado de usuários e com acesso à internet, ter controle transacional, garantir a integridade e recuperação
dos dados através de backup e recovery.
Os custos referentes a banco de dados ou a qualquer aplicativo necessário para o funcionamento dos
sistemas objetos desta licitação, será de responsabilidade da empresa licitante.
Os aplicativos e banco de dados do Sistema/Módulo descrito no item 1.1.1 deverá ser instalado nas
dependências e servidores da prefeitura, em sistema operacional Windows XP ou superior.
O Sistema/Módulo descrito no item 1.1.2 deverá possuir no mínimo dois ambientes, sendo um ambiente
administrativo destinado aos servidores da prefeitura com funções de emissão de relatórios, liberação de
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senhas e configurações em geral e outro ambiente destinado aos contribuintes do município, sendo este em
formato de portal contendo as rotinas de serviços de autoatendimento tributário.
O Sistema/Módulo descrito no item 1.1.3 deverá possuir no mínimo dois ambientes, sendo um ambiente
administrativo destinado aos servidores da prefeitura com funções de emissão de relatórios, liberação de
senhas e configurações em geral e outro ambiente destinado aos contribuintes do município, sendo este em
formato de portal contendo as rotinas de nota fiscal eletrônica de serviços.
1.1.11 - Os aplicativos e banco de dados dos Sistemas/Módulos descritos nos itens 1.1.2 ,1.1.3 e 1.1.4
deverão ser disponibilizados pela Licitante vencedora em um Data Center de alta disponibilidade, com
tolerância a falhas, balanceamento de carga e contingência operacional, onde o mesmo deverá possuir:
Ambiente climatizado;
Sala cofre;
Detecção de invasão;
Proteção contrafogo (detecção precoce e combate);
Proteção contra água (local não sujeito a inundações);
Monitoramento 24 horas por CFTV (câmeras day-night).
Fornecimento ininterrupto de energia elétrica garantidos por grupo motor-gerador e no-breaks.
A solução deve ser suportada por servidores, infraestrutura de rede, segurança, recuperação de dados,
gerenciamento e monitoração, destacando-se:
Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data Center;
Servidor web exclusivo para a aplicação com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e
discos;
Discos SAS configurados em RAID 5 disponibilizando no mínimo 500 GB
Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;
Licença do sistema operacional Windows 2012 Server ou Linux para ambos os servidores;
Licença do SGBD relacional tais como MS SQL Server 2012, Oracle, DB2 ou similar;
Licença de software agente de gerenciamento de dados para backup em servidor próprio;
Licença de software agente de monitoração do servidor, processos e recursos computacionais;
Licença de software antivírus para o servidor;
Reserva mínima de 100 GB em disco para backup;
Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços;
Acesso Internet com links redundantes de no mínimo de 2Mbit/s de largura de banda dedicada.
MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais dos sistemas em uso, até a data de
execução desta fase são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização destes pelo
Município.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
3.1. Esta etapa compreende na execução de um programa de treinamento destinado à capacitação dos
usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos
sistemas/módulos.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência técnica em tempo integral durante a fase de implantação do objeto, na sede da Prefeitura.
Atualização de versão de todos os sistemas/módulos, sempre que necessário para atendimento da legislação
federal vigente e das normas e procedimentos do Tribunal de Contas.
Assistência técnica pós-implantação, através de técnicos habilitados com o objetivo de:
Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
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Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia
ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de
segurança,
Treinamento de pessoal da Prefeitura na operação ou utilização do sistema em função de substituição de
pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc.,
Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas após a implantação e
utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, Instituição Bancária,
Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na contabilidade e na área de informática, entre outros.
Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, fac-símile, internet através de serviços de suporte
remoto ou no local, no ambiente da Prefeitura, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em
solução satisfatória, no prazo de até 48(quarenta e oito) horas após a abertura do chamado.
Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades de:
instalação e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos
níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos
critérios adotados pela municipalidade; ajuste no cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável
simultaneamente.

TERMO DE REFERÊNCIA
1 - Sistema de Tributos
Item

Descrição
Rotinas relacionadas ao cadastro de imóveis
Permitir incluir/Alterar o cadastro de Imóveis, e que contemple todos os campos
do B.C.I. (Boletim de Cadastro Imobiliário) existente no Municipio
Permitir incluir o cadastro de Imóveis Rurais com os dados referentes ao imóvel
rural, como Matricula, localização
Permitir que alguns usuários na rotina de alteração de cadastro tenham acesso a
determinados campos e outros usuários não, devido as funções diferentes de
secretarias diferentes
Permitir incluir proprietários e coproprietários, quando o imóvel pertencer a mais
de um contribuinte, identificando o percentual de cada proprietário
Permitir o preenchimento dos confrontantes do imóvel (Lado Direito, Lado
Esquerdo e Fundos)
Permitir anexar fotos e imagens ao imóvel (uma ou várias imagens)
Permitir anexar documentos digitalizados, como escrituras, contratos e
documentos dos proprietários (um ou vários documentos)
Permitir cadastrar restrições ao imóvel, identificando as mesmas
Permitir cadastrar dados do título do imóvel para emissão dos títulos de
propriedade
Permitir cadastrar os loteamentos existentes no Munícipio, com a possibilidade de
anexar documentos (plantas, projetos, etc)
Permitir cadastrar todos os Logradouros existentes no Município, com integração
com o código dos correios, nome anterior, anexar documentos (Lei/Decretos de
criação dos logradouros) e suas faixas/seções que identificam as características,
bairros, localidades onde estão situados e o valor de cada parte do logradouro

Obrigatório
X

X
X

X

X
X

Importar dados de Recadastramento dos imóveis dos coletores de dados
(Palmtop) utilizados pelos fiscais para verificação presencial dos imóveis
Possuir rotinas de consulta para localizar imóveis já cadastrados, por vários
campos, como inscrição Imobiliária, Nome Contribuinte, Nome do logradouro,

X
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Número de Porta, Loteamento, Bairro, CPF ou CNPJ, Quadra, Lote, Inscrição
Anterior
Imprimir espelho do cadastro do imóvel com todos os dados existentes
Imprimir histórico de áreas edificadas do imóvel, com a área existente em cada
exercício
Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e
hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Permitir imprimir extrato somente de Débitos em Aberto
Permitir
imprimir
extrato
com
Todos
os
Lançamentos
(Débitos/Pagamentos/Isenções)
Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a
possibilidade de emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em
aberto do imóvel em único DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda
benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do
atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo
identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário.
Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer
isto de forma automática sem a interferência do atendente
Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingirem o valor
mínimo de parcelamento estipulado pela Lei Municipal
Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos
Permitir consultar e imprimir a simulação de um parcelamento antes de qualquer
gravação em banco de dados
Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a inexistência de débitos do imóvel)
Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos do imóvel)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar
automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de
débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por
ordem judicial ou recurso do contribuinte)
Permitir emitir o IPTU do exercício em Cota Única - Quando a data limite de
pagamento já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar os
reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir emitir o IPTU do exercício em Parcelamentos - Quando a data limite de
pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de algum IPTU emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o
motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir restaurar a situação de algum IPTU que tenha sido cancelado ou alguma
outra situação, informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações
Permitir emitir a Taxa de Coleta de Lixo do exercício em Cota Única - Quando a
data limite de pagamento já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e
aplicar as atualizações monetárias previstas na Lei Municipal.

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
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Permitir emitir a Taxa de Coleta de Lixo do exercício em Parcelamentos - Quando
a data limite de pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei
Municipal
Permitir alterar a situação de alguma Taxa de Coleta de Lixo emitida (Cancelar,
Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em
Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo
em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta
operação
Permitir restaurar a situação de alguma Taxa de Coleta de Lixo que tenha sido
cancelado ou alguma outra situação, informando o motivo, número e data do
processo e texto explicativo em observações
Permitir emitir o ITBI para os imóveis Urbanos (Existentes no cadastro de
Imóveis), utilizando a base de cálculo do Valor Venal do Imóvel, e confrontando
com o valor venal da transação, incluir as subunidades dos imóveis quando existir
mais de uma unidade cadastrada no mesmo lote e ser objeto do mesmo ITBI
Permitir emitir o ITBI para os imóveis Rurais ou não existentes no cadastro de
imóveis,
Permitir informar os dados dos cônjuges do adquirente e transmitente
Imprimir a Guia de Transferência para o cartório
Possibilitar na emissão do ITBI informar se haverá ou não transferência
automática do proprietário do imóvel ao quitar o DAM de ITBI
Permitir emitir taxas vinculadas ao imóvel, como taxas de declarações, Certidões,
desmembramento ou amembramento
Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja
automaticamente os reajustes previstos na Lei Municipal

vencida

X
X
X

aplicar

Permitir alterar a situação de alguma taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o
motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de
exercícios anteriores, indicando a situação do débito (aberto, pago, isento,
parcelado ou prescrito
Permitir consultar os
dados do lançamento de cada exercício, exercício,
(parcelas pagas ou em aberto, dados do cálculo e dados de pagamento quando
houver)
Possibilitar lançamento de débitos de IPTU de exercícios anteriores no caso de
imóveis que não estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício
Possibilitar recalcular de IPTU de exercícios anteriores quando houver
constatação posterior de alterações no imóvel
Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo,
número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir calcular um IPTU quando lançado ou um novo imóvel ou subunidade em
algum imóvel existente, gravando os dados utilizados para chegar ao valor do
IPTU, como área do terreno e da construção, valor de m2 de logradouro e da
construção

X
X
X

X

X

Permitir recalcular um IPTU já lançado e que sofreu alguma alteração no imóvel,
gravando os valores anteriores do cálculo.
Permitir identificar o usuário e o computador utilizado para fazer o cálculo ou o

X
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recálculo do IPTU
Rotina para cancelar uma inscrição Imobiliária
Rotina para Transferir Imóvel – Permitindo cadastrar o motivo da Transferência e
mantendo a cadeia sucessória do imóvel, para os casos em que a transferência
não se dá de forma automática através do pagamento do ITBI, como casos de
doações
Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados ao imóvel
Possuir um cadastro de tipos de documentos onde se pode definir um texto
padrão para aquele documento e título do documento.
Emitir o documento selecionando o tipo que deseja de acordo com tabela
cadastrada permitindo inserir dados no texto predefinido e incluir número do
processo, quando necessário, identificando o usuário e computador que emitiu o
documento
Permitir cancelar um documento emitido, informando motivo, data e número do
processo e texto explicativo do cancelamento, identificando também quem
cancelou e qual computador utilizado
Permitir restaurar um documento cancelado, informando motivo, data e número
do processo e texto explicativo do cancelamento, identificando também quem
cancelou e qual computador utilizado
Permitir que este documento seja confirmado a autenticidade dele através do site
da prefeitura

X
X

Rotina para emissão de Alvarás de Construção e Habite-se integrado ao cadastro
do imóvel.
Permitir cadastrar uma construção ou projeto para a posterior emissão do alvará
de construção e habite-se, sendo obrigatório existir os seguintes campos no
cadastro: Responsável pelo Projeto e Responsável pela Execução do Projeto,
número do processo e data da aprovação do processo, número da ART, tipo e
característica da obra, data de início e data prevista para término da obra, área
total, área anterior, área comercial e área residencial, cômodos do imóvel e
anexos da construção.
Emitir o alvará de construção informando o período de validade e observação
Permitir verificar a autenticidade do alvará de construção no site da prefeitura
Emitir o alvará de habite-se informando o responsável técnico pelo habite-se e se
é parcial ou total e qual a área liberada
Permitir verificar a autenticidade do habite-se no site da prefeitura
Rotina para embargos de imóvel
Permitir cadastrar o embargo do imóvel, informando os seguintes campos
auditor/fiscal responsável pelo embargo, data do embargo, número e data do
processo, motivo e a ação fiscal, dispositivos infringidos e observações
Possibilitar retirar o embargo, informando o motivo, data e observações do
desembargo
Bloquear automaticamente a emissão de Certidões e documentos aos imóveis
com embargo
Indicar que o imóvel está embargado na tela de consulta do imóvel
Rotina para incluir um novo imóvel a partir da cópia dos dados de um já existente

X

Permitir controlar a visualização de imóveis por usuários, possibilitando a
ocultação de todas as informações de um determinado imóvel nas telas e
relatórios conforme as permissões do usuário logado
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Rotinas relacionadas ao cadastro de empresas e profissionais autônomos
Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta das Empresas/autônomos –
Necessário atender ao B.A.E. (Boletim de Atividade Econômicas) existentes no
município, e atender a todos os campos existentes hoje no cadastro
Permitir que alguns usuários, na rotina de alteração de cadastro, tenham acesso
a determinados campos outros usuários não, devido as funções diferentes de
secretarias diferentes

X
X

Permitir definir qual o enquadramento tributário da empresa/autônomo – MEI –
ME – EPP – EIRELLI – AUTONOMO ou NORMAL

X

Permitir vincular a um imóvel a empresa/autônomo – verificando se a atividade do
imóvel é de uso comercial ou residencial

X

Permitir utilizar o endereço da empresa como sendo urbano (imóveis urbanos
cadastrados) e Rural para os que estão na zona rural

X

Informar número do processo de Viabilidade técnica do sistema da REGIN
Permitir incluir sócios com a cotas de participação de cada um e retirar ele
quando sair da sociedade

X

Permitir informar as atividades CNAE, principal e secundárias

X

Permitir informar a atividade para cálculo de TFF e TLL

X

Permitir informar a atividade para cálculo da Vigilância Sanitária e responsável
técnico
Permitir informar o contador responsável pela empresa
Permitir informar o horário de funcionamento para o caso de funcionar em
horários especiais
Permitir anexar documentos digitalizados a empresa, como contrato social,
documentos dos sócios, procurações
Permitir fazer consultas as empresas já cadastradas por vários campos, como
Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Atividade, Endereço, CPF, CNPJ
Permitir imprimir ficha de cadastro da empresa com todas as informações do
cadastro
Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e
hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Rotinas para incluir as tabelas de TFF, TLL, ISS
Rotinas para incluir as tabelas de CNAE- Indicando o GRAU DE RISCO de cada
atividade (Pequeno, Médio, Alto ou nenhum)
Rotinas para importar o arquivo da Receita Federal do Simples Nacional – com a
execução de rotinas de avaliação das empresas para deferir ou não a adesão ao
simples nacional
Permitir
imprimir
extrato
com
Todos
os
Lançamentos
(Débitos/Pagamentos/Isenções)
Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a
possibilidade de emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em
aberto do imóvel em único DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda
benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do
atendente

X
X

X
X
X

X

X
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Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo
identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário,
Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer
isto de forma automática sem a interferência do atendente
Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingir o valor mínimo
de parcelamento estipulado pela Lei Municipal
Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos

X
X

X

Permitir consultar e imprimir a simulação de um parcelamento antes de qualquer
gravação em banco de dados
Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a inexistência de débitos da empresa)

X

Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos da empresa)

X

Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar
automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de
débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por
ordem judicial ou recurso do contribuinte)

X

Permitir emitir Certidão de Baixa (Encerramento das atividades)
Permitir emitir Certidão de Suspensão (Suspensão temporária das atividades)
Rotina para Gerenciamento do ISS do Exercício – Integrado ao módulo de nota
fiscal eletrônica
Permitir consultar o tipo de ISS – Homologado, Simples Nacional, Retido na
Fonte / Substituto tributário
Permitir alterar a situação de algum ISS emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o
motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir consultar os lançamentos de ISS efetuados no módulo de Nota Fiscal
Eletrônica e débitos anteriores, bem como sua situação, (Pago, parcelado,
cancelado, prescrito)
Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário

X

Emitir a TFF em Cota única atualizando automaticamente caso esteja vencida

X

Emitir a TFF em Parcelas atualizando automaticamente caso esteja vencida

X

Recalcular a TFF no caso de alteração de Atividade ou Faturamento

X

Permitir alterar a situação de alguma TFF emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o
motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Rotina para emissão da TLL– Taxa Localização, Licença e Funcionamento

X

Calcular a TLL utilizando a tabela definida no código tributário

X

Emitir a TLL em Cota única, atualizando automaticamente caso esteja vencida

X
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Emitir a TLL em Parcelas, atualizando automaticamente caso esteja vencida
Recalcular a TLL no caso de alteração de Atividade ou área
Permitir alterar a situação de alguma TLL emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o
motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir emitir Taxas Diversas vinculadas a empresa como taxas de declarações,
Certidões, baixa, etc
Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja
automaticamente as correções previstas na Lei Municipal

vencida

aplicar

Permitir alterar a situação de Taxas Diversas emitidas (Cancelar, Prescrever,
Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento)
informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em
observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta
operação
Calcular emitir Taxas da Vigilância Sanitária do exercício utilizando a tabela
definida no código de Vigilância Sanitária
Emitir a taxa da Vigilância Sanitária atualizando automaticamente caso esteja
vencida
Permitir alterar a situação de alguma Taxa emitida (Cancelar, Prescrever,
Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento)
informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em
observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta
operação
Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de
exercícios anteriores, indicando a situação do débito (aberto, pago, isento,
parcelado ou prescrito
Permitir consultar os
dados do lançamento de cada exercício, exercício,
(parcelas pagas ou em aberto, dados do cálculo e dados de pagamento quando
houver)
Lançar débitos de ISS e TFF exercícios anteriores no caso de empresas que não
estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício
Permitir recalcular ISS e TFF de exercícios anteriores
Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo,
número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Provisório
Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Definitivo
Permitir emitir/verificar a autenticidade do alvará de funcionamento no site da
Prefeitura
Emitir Alvará de localização e Funcionamento Vigilância Sanitária
Permitir emitir/verificar a autenticidade do alvará da Vigilância Sanitária no site da
Prefeitura
Rotina para emissão de cartão CGA – Conforme lay-out existente na Prefeitura
Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados a empresa –
Mantendo os documentos salvos e com possibilidade de consultar a
autenticidade deles através do site da prefeitura.

X

X
X
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Rotina para Cadastro de Veículos – possibilidade de emitir os
relacionados a Veículos, como taxi e Lotação
Permitir cadastrar o embargo da empresa, informando os seguintes
auditor/fiscal responsável pelo embargo, data do embargo, número e
processo, motivo e a ação fiscal, dispositivos infringidos e observações
Possibilitar retirar o embargo de empresa, informando o motivo,
observações do desembargo
Bloquear automaticamente a emissão de Certidões e documentos
empresas com embargo
Indicar que a empresa está embargada na tela de consulta de empresas

alvarás
campos
data do
data e
para as

Rotinas relacionadas ao cadastro único de contribuintes
Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta dos Contribuintes – Pessoa
Física e Pessoa Jurídica
Permitir cadastro de Pessoas Físicas – Obrigatório o preenchimento dos campos,
CPF, Nome, Logradouro, Numero, Bairro,
Permitir cadastro de Pessoas Jurídicas – Obrigatório o preenchimento dos
campos, CNPJ, Nome, Logradouro, Numero, Bairro,
Não permitir incluir mais de um contribuinte com o mesmo CPF ou CNPJ –
bloqueio automático do sistema
Permitir anexar documentos digitalizados,
Permitir capturar uma foto do contribuinte na hora do cadastro através da câmara
do computador
Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do contribuinte indicando data
e hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Possibilitar emissão de extrato com listagem de todos os débitos do Contribuinte,
sejam eles de Imóveis, empresas ou do próprio contribuinte, separando os
débitos por Tributo e por Imóvel. No caso de vários imóveis listar separando e
totalizando por imóvel. No caso de empresas imprimir da mesma forma, se
houver mais de uma empresa, listar e totalizar por empresa.
Permitir imprimir extrato somente de Débitos
Permitir
imprimir
extrato
com
Todos
os
Lançamentos
(Débitos/Pagamentos/Isenções) do contribuinte
Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Permitir agrupar ou parcelar os débitos existentes de todos os imóveis e
empresas doo contribuinte, podendo ter todos os tributos no mesmo DAM, pode
ser total do débito ou parcial, (selecionar alguns imóveis ou empresas)
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a
possibilidade de emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em
aberto do imóvel em único DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda
benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do
atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo
identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário.
Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer
isto de forma automática sem a interferência do atendente
Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
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Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingir o valor mínimo
de parcelamento estipulado pela Lei Municipal
Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a inexistência de débitos em todos os
seus imóveis e empresas)
Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos em todos seus
imóveis e empresas)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar
automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de
débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por
ordem judicial ou recurso do contribuinte)
Permitir emitir Certidão de Nada consta (Quando o contribuinte não possui nada
em nome, nem no cadastro imobiliário nem no cadastro econômico)
Rotina para gerar/emitir taxas diversas de qualquer natureza relacionadas ao
contribuinte
Permitir emitir taxas vinculadas a empresa como taxas de declarações, Certidões,
baixa, eventos, serviços públicos, taxas de expediente, etc
Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar
automaticamente as correções previstas na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de alguma taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o
motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo
identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir emitir notas avulsas para serviços de pessoas físicas sem cadastro de
empresas - permitir somente emitir para CPF
Permitir incluir mais de um item de serviço na nota, informando quantidade, valor
unitário, valor total e alíquota
Gerar o DAM de ISS automaticamente ao gerar a nota avulsa se o ISS não for
retido pelo tomador
Gerar o Recibo de Retenção automaticamente ao gerar a nota avulsa quando o
ISS for retido pelo tomador
Permitir copiar uma nota já emitida quando o serviço for o mesmo e o tomador,
facilitando a emissão da nota,
Possibilitar o gerenciamento de multas e ressarcimentos impostas pelo Tribunal
de Contas com possibilidade de cadastro, emissão de DAMs para cobrança e
parcelamento.
Rotina para emissão de Alvarás eventuais ou temporários para contribuintes
(Ambulantes)
Permitir gerar alvarás para contribuintes eventuais ou temporários, informando a
atividade a ser executada, o período de validade deste alvará, data e número do
processo que autorizou, local onde será instalado e área que será ocupada
Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados ao contribuinte –
Mantendo os documentos salvos e com possibilidade de consultar a
autenticidade deles através do site da prefeitura.
Rotina para Cadastro/gerenciamento das Restituições e compensações
efetuadas pela Prefeitura, informando no cadastro o Número do DAM
compensado/Restituído, data e número do processo, banco, agência e conta, e o
motivo da compensação ou restituição

X
X

X

X
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Rotina para Cadastro de EMBARGOS – Contribuintes que tenham algum tipo de
embargo. (Quando a empresa ou o imóvel ainda não estiverem cadastrados) e
Cadastro de Contribuintes Suspensos
Permitir informar no cadastro de alvará se o mesmo está liberado ou não para a
impressão e emissão no sistema de autoatendimento/site da prefeitura
Rotinas relacionadas ao setor de Auditoria e Fiscalização
Permitir cadastrar Ordem de Serviço, informando o período a ser fiscalizado, os
tributos que serão fiscalizados nesta OS, data de início da fiscalização e data
prevista para o término, o auditor/fiscal que será o responsável pela fiscalização e
as tarefas a serem efetuadas nesta OS
Permitir que uma OS tenha um ou vários fiscais e auditores como responsáveis
pelas tarefas
Permitir acompanhar/alterar a situação de uma OS, podendo ser programada, em
andamento, paralisada, concluída ou cancelada)
Permitir colocar um texto com a conclusão da OS
Permitir cadastrar fiscal
Permitir cadastrar Auditores
Permitir identificar no cadastro qual secretaria e setor o fiscal/auditor está lotado e
se está ativo ou está afastado das funções
Permitir cadastrar as tarefas efetuadas pelos fiscais e auditores, indicando o valor
da pontuação por aquela atividade, tipo de pontuação (por tarefa, por dia ou por
útil)
Cadastro de Plantões Fiscais, indicando a data do plantão a pontuação recebida
pelo plantão e o local será cumprido o plantão
Gerar o TIAF (Termo de início de Ação Fiscal), indicando se é o primeiro ou
segundo
Permitir selecionar quais documentos serão solicitados naquele TIAF,
Permitir o controle e datas dos documentos entregues e da data de devolução
dos documentos
Permitir incluir notificação para imóveis, empresas ou contribuintes, vinculando
esta notificação a uma ação fiscal
Permitir selecionar o assunto a partir de uma tabela de assuntos que já indica o
prazo e o texto padrão da notificação, indicando o número e data do processo e
observações,
Permitir acompanhar a situação desta Notificação (pendente, cumprida ou
cancelada
Permitir acompanhar o recebimento da notificação, data de uma revisita e número
do Diário Oficial do Município, quando for notificado de ofício.
Permitir incluir planilhas de ISS para períodos anteriores a emissão de nota
eletrônica ou pela ausência de emissão, informando os dados das notas emitidas
(data, número, tomador, base de cálculo e alíquota)
Incluir de forma automática este débito no cadastro da empresa, e permitir
vincular este débito a auto de infração e extrato da empresa

X
X

X
X

X
X
X

Permitir gerar planilha de fiscalização a partir das notas emitidas eletronicamente,
indicando que foi efetuado a fiscalização neste período
Permitir imprimir planilha destes levantamentos para negociação com o
contribuinte, e gerar DAM de recolhimento ou realizar o parcelamento deste
levantamento
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Rotina para lançar/identificar os exercícios fiscalizados de IPTU, TFF e TLL,
vinculando estes exercícios a ação fiscal
Possibilitar inclusão de Auto de Infração, indicando o tipo do auto, o tributo
devido, descrição dos fatos, dispositivos infringidos, penalidades aplicáveis, e
observações
Vincular o valor (original) do debito ao auto, pegando o valor já lançado no
sistema, seja na planilha de ISS, IPTU, TFF, TLL ou alguma multa de obrigação
acessória, sem a digitação do valor por parte do auditor/fiscal
Permitir acompanhar/alterar a situação do Auto de Infração (Em aberto, pago,
cancelado ou Contestado)
Permitir indicar a data da notificação do contribuinte ou recebimento do AR, data
da publicação no diário oficial do Município
Permitir acompanha/cadastrar a data do recurso de 1ª e 2ª instância, indicar a
data da notificação do contribuinte ou recebimento do AR, data da publicação no
diário oficial do Município
Permitir cadastrar as testemunhas do auto de infração com nome, CPF e
endereço.
Permitir cadastrar/acompanhar os recursos judiciais caso o contribuinte entre na
justiça contra o Auto, indicando o número do processo, local de tramitação, data
da entrada e o resultado da ação (Deferido, indeferido ou Deferido Parcialmente)
e observações
Possibilitar gerenciamento de Eventos na cidade possibilitando incluir o evento a
ser fiscalizado, informando o nome do evento e o local do evento, o responsável
pelo evento e o coordenador do evento, data da realização e horário, número e
data do processo de autorização
Cadastrar os ingressos que serão disponibilizados nos eventos, indicando tipo,
quantidade disponível para a venda, o valor deste tipo de ingresso, a alíquota,
Possibilitar cadastrar após o término dos eventos, a quantidade de ingressos
vendidos para apuar o valor do Imposto

X
X
X

Possibilitar cadastrar outros tipos de serviços utilizados no evento, como
segurança, palco, luz, som
Possibilitar cadastrar os plantonistas que estarão acompanhando o evento in-loco
Permitir emitir o DAM de Arrecadação após o lançamento dos ingressos vendidos
dos eventos
Para a apuração de produtividade dos Fiscais e Auditores, permitir acompanhar a
tabela de Pontuação excedente e estorno de pontuação quando auditor/fiscal se
afasta do serviço
Emitir relatório de Produtividade por auditor (para acompanhar sua pontuação e
tarefas) obrigatório listar as ações fiscais do período e a pontuação auferida por
ele em cada tarefa
Emitir relatório de Produtividade por período (todos os auditores/fiscais)
obrigatório listar as ações fiscais do período e a pontuação auferida por ele em
cada tarefa
Emitir relatório de Produtividade por período e secretaria (todos os
auditores/fiscais de uma determinada secretaria) obrigatório listar as ações fiscais
do período e a pontuação auferida por ele em cada tarefa

X

Rotinas relacionas ao cadastro de Receitas, Baixas e Arrecadação
Rotina para importar arquivo de retorno dos bancos conveniados e processar as

X
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baixas no sistema – Padrão FEBRABAN e COBRANÇA
Consulta das baixas efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
Consulta das baixas não processadas
Relatório sintético das baixas efetuadas por conta contábil e período
Relatório analítico das baixas efetuadas
Relatório analítico das baixas não processadas efetuadas
Importar arquivo de retorno do Simples Nacional dos bancos conveniados e
processar as baixas no sistema
Importar o arquivo com os parcelamentos do Simples Nacional e efetuar a baixa
das parcelas do Parcelamento efetuado na Receita Federal do Brasil
Consulta das baixas do Simples Nacional efetuadas, filtrando por banco, data de
crédito
Consulta das baixas do Simples Nacional não processadas
Relatório sintético das baixas do Simples Nacional efetuadas
Relatório analítico das baixas não processadas do Simples Nacional efetuadas
Importar arquivo de retorno do STN dos bancos conveniados e processar as
baixas no sistema
Consulta das baixas do STN efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
Consulta das baixas do STN não processadas
Relatório sintético do STN das baixas efetuadas
Relatório analítico das baixas do STN não processadas efetuadas
Rotina de Baixa Manual para casos em que haja deposito em conta ou algum
outro evento que não exista o arquivo de retorno do banco
Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança
poderão ter acesso a rotina de Baixa Manual
Ao efetuar uma baixa manual, esta deve ter uma identificação especifica que
permita diferenciar ela de uma baixa automática do arquivo de retorno dos
bancos
Ao efetuar uma baixa manual, esta baixa tem que conter o motivo da baixa,
número e data do processo, e observações em campo explicativo
Ao efetuar uma baixa manual, esta baixa tem que ser identificada no computador
que efetuou e qual usuário e a data e hora desta baixa
Relatório por período e usuário das baixas manuais realizadas no sistema
Permitir transferir uma determinada baixa de um DAM para outro
Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança
poderão ter acesso a rotina de transferência de baixa
Em transferência de baixa, o estorno tem que conter o motivo da transferência,
número e data do processo, e observações em campo explicativo
As transferências de baixas têm que ser identificadas no computador que efetuou
e qual usuário e a data e hora desta baixa
Possibilitar o estorno de Baixas
Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança
poderão ter acesso a esta rotina
Para estorno de baixa tem que conter o motivo do estorno, número e data do
processo, e observações em campo explicativo
Para estorno de baixa tem que ser identificada no computador que efetuou e qual
usuário e a data e hora desta baixa
Rotina de Cadastro de Bancos Conveniados
Rotina de Cadastro de Convênios – o sistema deverá permitir a emissão DAM por
mais de um tipo de convênio – Permitindo que seja possível cadastrar convênios

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
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no formato de Arrecadação (Padrão Febraban) ou de Cobrança/Títulos
Registrados, permitindo enviar para o Banco Conveniado via WEBERVICE e
ARQUIVO DE REMESSA os boletos registrados.
Rotina de Cadastro de Receitas para adastrar as Receitas existentes no
Município
Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura
Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM
Permitir marcar as receitas que incide na produtividade dos fiscais e auditores
Permitir indicar se é uma receita Tributária ou não tributária
Permitir indicar se o valor da receita está em moeda corrente ou UFM (unidade
Fiscal Municipal)
Permitir indicar o tipo de cálculo desta receita (Valor Fixo, percentual por alíquota,
valor de referência, variável por faixa ou valor informado)
Todas as baixas de todos os sistemas integrados de arrecadação devem ser
processadas e concentradas numa única rotina
No cadastro de receita, indicar através de cores na tela se o débito da mesma
impede ou não a emissão de CND

X
X
X

Rotinas relacionadas a Dívida Ativa
Permitir inscrever os débitos já lançados no sistema em Dividas Ativa
Permitir incluir numa mesma CDA (Certidão de Dívida Ativa) vários tributos e
vários exercícios simultaneamente selecionando o tributo desejado
Gerar o número da CDA de Maneira automática por exercício
Permitir cadastrar/acompanhar os dados relativos ao processo de execução
judicial, como a data de envio a Procuradoria e o número do ofício, data da
execução percentual de honorários, situação do processo (Em andamento,
extinto/quitado, suspenso, recurso judicial)
Permitir cadastrar/acompanhar os responsáveis pelo processo judicial
Permitir cadastrar/acompanhar os dados do contribuinte e a data e número do
processo administrativo
Permitir cadastrar/acompanhar as fundamentações legais do processo
Permitir cadastrar/acompanhar a data doo envio do processo para o arquivo
morto
Permitir cadastrar/acompanhar as CDA enviadas para o cartório, através de
Arquivos de Remessa e processar os arquivos de Retorno do Cartório
Permitir cadastrar/acompanhar as decisões e observações cadastradas pela
procuradoria fiscal
Permitir imprimir a CDA
Permitir imprimir o espelho da CDA
Permitir imprimir ‘o Termo de Inscrição em Dívida Ativa
Permitir imprimir a listagem da Dívida listada na tela
Permitir criar lote de inscrição em Divida
Permitir gerar a CDA e lote de inscrição em Dívida Ativa, e enviar arquivos de
Remessa via WEBSERVICE para o TJ-BA, através do portal PJe, através de
Certificado digital do procurador assinando digitalmente a petição e a(s) CDA(s),
recebendo o número do processo de execução automaticamente e já deixando
gravado o número do Processo e a vinculação dos tributos da CDA com o
processo de Execução,
Cobrar honorários automaticamente das dívidas ativas executadas judicialmente
Nas telas de consulta de débitos identificar visualmente através de cores se o

X
X
X
X

X

X

X
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débito está inscrito ou não em dívida ativa
Nas telas de consulta de débitos identificar visualmente através de fontes em
negrito se o débito está executado judicialmente ou não
Não permitir parcelar na mesma operação débitos inscritos em dívida ativa e
débitos não inscritos

2 – Sistema de Autoatendimento tributário via Internet
Item

Descrição
Rotinas relacionadas ao cadastro de imóveis
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de Coleta de lixo,
do exercício atual informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis
do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de coleta de lixo,
dos exercícios anteriores informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os
imóveis do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária
Permitir ao contribuinte emitir a segunda do DAM de ITBI e Taxas vinculadas ao
imóvel o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por
Inscrição
Permitir ao contribuinte emitir uma CND (Certidão Negativa de Débitos) específica
para imóveis, informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do
CPF informado)
Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de imóveis emitidas pelos
sistemas de Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema
de Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento
Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do alvará de construção emitido para
um determinado imóvel
Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do habite-se emitido para um
determinado imóvel
Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade de Documentos emitidos no
cadastro Imobiliário, informando o número do documento e tipo do documento
Permitir ao contribuinte emitir relatório de área edificada
Permitir ao contribuinte emitir relatório da(s) empresa(s) estabelecidas num
determinado imóvel.
Permitir ao contribuinte verificar a autenticidade do seu título de propriedade do imóvel
Rotinas relacionadas ao cadastro de empresas e profissionais autônomos
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via da Taxa de Alvará do exercício atual
informando o CPF/CNPJ ou inscrição municipal
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via da Taxa de Alvará dos exercícios
anteriores informando o CPF/CNPJ ou inscrição municipal
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do ISS Estimativa ou Fixo Anual
informando o CPF/CNPJ ou inscrição municipal
Permitir ao contribuinte emitir uma CND (Certidão Negativa de Débitos) específica
para empresas/profissionais autônomos, informando apenas o CPF/CNPJ.
Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de Empresas pelos sistemas de
Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal
Permitir a empresa emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema de
Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento
Permitir as Empresas emitirem o EXTRATO DE DEBITOS através do site, devendo

Obrigatório

X
X

X
X
X
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para isto efetuar o login no sistema
Permitir as empresas do município emitirem um relatório com as pendências com o
município
Rotinas relacionadas ao cadastro de Contribuintes
Permitir ao contribuinte de fora do município emitir guia de ISS devidos no Município
Permitir ao contribuinte do município ou de outro município emitam taxas diversas
sem relacionamento do de fora do município emitir guia de pagamento de qualquer
taxa avulsa definida pelo município.
Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de Contribuintes pelos sistemas
de Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal
Permitir a empresa emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema de
Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento
Rotinas diversas
Permitir ao município disponibilizar de forma autônoma modelos de documentos e
requerimentos para download diretamente do site de atendimento
Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.
Permitir os cartórios emitirem DAM de Dívida Ativa em aberto
3 – Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Item

Descrição
Emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica de forma online através de
navegador
No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, o sistema
deverá trabalhar com o conceito de Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um
documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado
manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial
crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação
tributária municipal.
Este documento deverá atender também, àqueles contribuintes que, porventura, não
dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral.
A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo
contribuinte e outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e
não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte,
ser cancelada ou substituída, hipótese esta em que deverá ser mantido o vínculo
entre a nota substituída e a nova.
A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da
Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n°116/03, acrescida daqueles que foram
vetados e de um item “9999” para “outros serviços”.
Possibilitar descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a
um único item da Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de
serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de
construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra.
A identificação do prestador de serviços deverá feita pela Inscrição Municipal e pelo
CPF/CNPJ.
A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema
deverá assumir automaticamente o Mês/Ano da emissão do RPS ou da NFS-e, o que
for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior.
O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de Serviços
subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido,
Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.
A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor
de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado.
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O valor do ISS será definido de acordo com a Natureza da operação, a opção pelo
simples nacional, o regime especial de tributação e o ISS retido, e sempre será
calculado, exceto nos seguintes casos:
- A incidência do ISS for no município: Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou
exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o regime especial de
tributação for microempresa municipal; estimativa ou Sociedade de Profissionais.
- A Natureza da operação for imune/isenta ou Não Incidência, nesses casos o ISS
será calculado com alíquota zero.
X
A alíquota do ISS será definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada
fora do município em que está sendo emitida, a alíquota poderá informada pelo
contribuinte.
Possuir funcionalidade de geração de NFS-e onde esta deverá se responsabilizar por
receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da
secretaria, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a
NFS-e fica disponível para consulta e visualização. Caso haja alguma inconsistência
nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao
requisitante.
O Contribuinte poderá fazer o vínculo do RPS com uma nova NFS-e através de uma
opção similar a de geração de NFS-e, porém, que permitirá que ele informe o número
e a série do RPS.
Uma NFS-e poderá substituta, quando for informado o número da nota a ser
substituída. Essa será então cancelada e a relação entre ambas ficará registrada.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retornando os dados de uma
única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso esta já tenha sido gerada. Caso o RPS
ou a NFS-e não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o
problema é retornada. Exemplo: RPS não encontrado na base de dados.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e retornando informações de uma ou mais
NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria
nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou competência.
Ter funcionalidade de emissão de DAM para emissão do DAM, com boleto no formato
do convênio existente entre a Secretaria e o Banco conveniado, onde poderá ser
gerado referente a uma ou mais notas que estejam em aberto, ficando a critério do
tomador dos serviços.
Ter funcionalidade de consulta do DAM possibilitando a consulta de todas os DAM´s
emitidos, por competência, possibilitando a reimpressão dos DAM´s em aberto (não
pagas).
Ter funcionalidade de cancelamento de DAM possibilitando o cancelamento do DAM
emitido e não pago.
Ter funcionalidade de cancelamento de NFS-e para cancelamento de uma Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha
sido cancelada) uma mensagem informando o fato deverá ser retornada. Esta
funcionalidade cancelará apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse
cancelamento a nenhum RPS, assim como a nenhuma nota substituta.
Ter funcionalidade de substituição de NFS-e para realizar a geração de uma NFS-e
em substituição a outra, já gerada. A NFS-e substituída será cancelada, caso já não
esteja nesta condição. Esse serviço deverá utilizar o serviço de “Geração de NFS-e”
tendo como incremento os campos que identificam a NFS-e a ser substituída,
registrando o vínculo entre a nota substituta e a substituída
Ter funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se
determinado CNPJ está autorizado a emiti-la, e sua Razão Social.
Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os
dados da nota e o link para visualizá-la.
Poder informar se o serviço prestado será executado no município ou fora do
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município;
Emitir relatórios por período, mês e ano de competência, do valor de ISS arrecadado.
Emitir relatórios por período de NFS-e canceladas de todos os prestadores;
Emitir relatórios por período de NFS-e pagas de todos os prestadores;
Emitir relatórios por período de guias de pagamento, DAM, vencidas;
Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços;
Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.
Permitir ao contribuinte tenha acesso a mais de uma empresa com o mesmo login e
senha.
Permitir ao contribuinte cadastrar a sua logomarca no sistema para visualizar na
impressão da NFS-e.
Possuir página com perguntas e respostas sobre todo o sistema e legislação.
Poder salvar os relatórios em PDF, sem a necessidade de instalação de aplicativos.
Permitir a configuração pelo usuário do dia para vencimento do ISS.
Permitir a configuração pelo usuário das alíquotas do ISS.
Não permitir o cadastro de novas empresas no sistema, esta rotina deverá ser
exclusiva do Sistema de Tributação Municipal, que deverá passar as informações
através dos recursos de integração.
Emitir Nota Fiscal eletrônica avulsa
Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores substitutos tributários
Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores que farão obrigatoriamente a retenção do
ISS da Nota Fiscal Avulsa
Permitir que o prestador substituto tributário gere declarações de substituição
tributárias para as notas em que ele realizar a retenção do ISS.
As competências das declarações de substituição tributária serão definidas pela data
de pagamento do serviço prestado, informada na hora da emissão da declaração pelo
tomador do serviço.
Possuir funcionalidade de cancelamento e alteração de declaração de substituição
tributária
Possuir funcionalidade de emissão de DAM de ISS substituto para as declarações
geradas
Possuir funcionalidade de envio de lote de declarações de substituição tributária.
O arquivo deverá estar em formato txt.
Possuir um arquivo de referência de layout para montagem do arquivo de lote de
substituição tributária
Oferecer uma página para que o tomador possa fazer o upload do arquivo.
Retornar um recibo de envio e processamento do lote após seu envio com as
declarações geradas ou os erros que impediram o processamento do lote.
Permitir que seja definido um usuário máster, onde este possa cadastrar outros
usuários para a empresa habilitada
Permitir que a empresa habilitada possa alterar dados simples como e-mail, telefone,
opção de discriminação da nota fiscal
Possuir uma opção que permita a empresa optante do simples nacional, informar se o
sub limite do simples nacional foi excedido, calculando assim o ISS a partir da
alíquota do item da lista de serviços conforme definido pela legislação municipal.
Gerar DAM de ISS para as notas fiscais de empresas do simples nacional, geradas
com informação de sub limite do simples nacional excedido.
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para as empresas do município
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para empresas de fora do
município
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para pessoas físicas (Nota
Avulsa)
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Possuir uma página para deferimento e indeferimento de pedidos de habilitação no
sistema
Permitir que empresas do município sejam habilitadas através do cadastro de um
usuário
Enviar e-mail com informação de habilitação no sistema e senha para os usuários
cadastrados
Possuir funcionalidade de cadastro de feriados municipais
Utilizar o fuso horário do município de nos relatórios emitidos pelo sistema
Possuir opção para exportação das notas fiscais em formato XML
Possuir funcionalidade de integração com sistemas de terceiros através de Web
Services
Possuir Serviço de envio de lote de RPS via Web Service
Possuir Serviço de geração de NFS-e via Web Service
Possuir Serviços de consulta de Notas e Lotes via Web Service
Permitir que o usuário possa alterar entre as empresas que ele possuir habilitação,
sem a necessidade de ter que encerrar o acesso atual e realizar um novo acesso.
O sistema deve disponibilizar um ambiente de controle do sistema para a prefeitura.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa emitir uma nota
fiscal avulsa.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa emitir um DAM
de ISS referente a NFS-e emitidas por um prestador
Permitir que a prefeitura tenha controle sobre a emissão da NFS-e, permitindo caso
necessário o bloqueio da emissão de NFS-e de uma determinada empresa.
Permitir que a prefeitura possa cadastrar usuários para as empresas, desativar
usuários, alterar informações como nome, telefone e e-mail e também remover
permissões de acesso as empresas.
Permitir a prefeitura cancelar uma NFS-e. Para cancelar a NFS-e deve ser necessário
informar a empresa, o número da NFS-e e a justificativa para o cancelamento.
Permitir a prefeitura restaurar uma NFS-e cancelada. O sistema não deve restaurar
NFS-e canceladas por substituição a menos que a NFS-e substituta (e sucessoras, no
caso de sequencias de substituição) estejam canceladas.
Permitir que a prefeitura tenha uma ferramenta para alteração de dados de NFS-e.
Possuir função de auditoria do sistema através de log de ações realizadas pelos
usuários da prefeitura.
Possuir função para gerar nova senha para um contribuinte.
Possuir função de consulta de NFS-e emitidas por empresas.
Possuir função de consulta de guia de pagamentos, DAM, gerados por empresa.
Possuir emissão de boleto registrado conforme padrão da nova plataforma de
cobrança.
Possuir rotina de compensação de ISS.
Permitir que os usuários da prefeitura tenham como cadastrar e alterar alíquotas,
permitir não incidência de ISS, retenção de ISS, Dedução e incidência fora do
município, assim como obrigar a identificação de tomador para os serviços da lei
116/2003 disponibilizados para os prestadores.
Fornecer um controle de cadastro de atividades por empresas, de modo que as
empresas só possam utilizar atividades (Serviço lei 116/2003 + CNAE) cadastradas.
Possibilitar que a prefeitura possa definir os vínculos entre os serviços da Lei
116/2003 com os CNAE.
Permitir cadastrar avisos/notícias para os contribuintes. O sistema deve possuir uma
funcionalidade que permita a prefeitura disponibilizar notícias para os contribuintes.
Essas notícias devem ser exibidas no site onde acessam os contribuintes.
Permitir disponibilizar arquivos para download. O sistema deve possuir função de
upload de arquivos, onde estes sejam separados por categorias e disponibilizados no
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site em que os contribuintes acessam. Os arquivos devem ser exibidos para os
contribuintes de forma agrupada por categoria.
Permitir que o contribuinte exporte, em formato xml, um lote de NFS-e. Este xml deve
estar
padronizado
com
o
layout
da
ABRASF
do
serviço
de
ConsultarNfseFaixaResposta. Para exportar as notas o contribuinte informará uma
faixa de números (inicial e final) das NFS-e
Permitir que o prestador possa escolher o tipo de discriminação dos serviços. O
prestador poderá escolher a discriminação por texto livre ou por itens.
A discriminação dos serviços por itens deverá permitir que o prestador informe uma
descrição, um valor unitário e uma quantidade. O sistema deverá calcular o valor total
com base nos valores informados. O sistema também deverá calcular o valor total dos
itens informados.
Possuir uma consulta da situação do lote de RPS enviado. O sistema deve possibilitar
que o prestador possa consultar a situação do lote de RPS enviado tanto através do
Web Site quando via Web Services.
O sistema deve permitir a integração de suas funcionalidades com sistemas
particulares. A integração deve seguir os padrões adotados pela ABRASF. A
integração entre os sistemas ocorrerá através de Web Services disponibilizados pela
aplicação da prefeitura. Deverá existir ainda manual de auxílio a integração dos
sistemas e um canal de suporte aos contribuintes, onde possam ser sanadas dúvidas
referente a dificuldades na integração dos sistemas.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa consultar e
cancelar declarações de substituição tributária.
Possuir relatório de Empresas Habilitadas
Possuir relatório de Empresas não habilitadas
Possuir relatório de Empresas do Simples Nacional
Possuir relatório de Empresas por atividade
Possuir relatório de Pedidos de Habilitação pendentes
Possuir relatório de Empresas por Natureza da Operação e Regime Especial de
Tributação
Possuir relatório de Empresas por Faixa de Alíquota
Possuir relatórios de Estatísticas e Resumo Geral
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresa
Possuir relatórios de NFS-e canceladas por empresa
Possuir relatórios de NFS-e em atraso por empresa
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com retenção de ISS
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com ISS pago fora do município
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por tomador
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com retenção de ISS por tomador
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por serviço
Possuir relatórios de NFS-e emitidas de prestador para tomador
Possuir relatórios de NFS-e canceladas por período
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresas do Simples Nacional
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com dedução de valores
Possuir relatórios de Situação das NFS-e com retenção de ISS
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresa e período, agrupadas por alíquota
Possuir relatórios de NFS-e Avulsas emitidas
Possuir relatórios de Ranking de NFS-e canceladas por período
Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes
Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes por serviço
Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes por período
Possuir relatórios de pagamentos de DAMs quitados por competência
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Possuir relatórios de pagamentos de DAMs emitidos por empresa
Possuir relatórios de pagamentos de DAMs em aberto por período
Possuir relatórios de pagamentos de NFS-e sem DAM emitido por período
Possuir relatórios de pagamentos de DAM quitados por período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de NFS-e emitidas e seus emissores
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de pedidos de habilitação
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Notificação de cobrança amigável
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Valores somados por atividade do
item da lista de serviço por período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Rendimentos das Empresas MEI por
período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de declarações de
substituição tributária
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de declarações de ISS
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Situação das NFS-e com retenção de
ISS por empresa
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento anual das empresas do
simples nacional
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de NFS-e e declarações de
substituição tributária e seus pagamentos
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de DAMs de Taxas Restritas
Emitidos
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento por Regime Especial de
Tributação
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento de Empresas do
Simples Nacional
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Maiores devedores de ISS
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Empresas e seus pagamentos por
competência
Possuir relatórios de usuários de Relação de usuários e empresas
Possuir relatórios de usuários de Relação de usuários por CPF, CNPJ ou Inscrição da
empresa

– Sistema de Protocolo – WEB
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrição
Cadastro de Assuntos (Deverá conter em cada assunto a secretaria e o setor
de destino inicial e a previsão em dias para a conclusão do processo)
Cadastro de Requisitos (Devem ser vinculados a um assunto e copiados para
cada processo, durante a sua abertura, conforme o assunto selecionado)
Cadastro de Motivos (Para os processos cancelados, paralisados,
concluídos)
Cadastro de Procedências do Processo (interno, externo, outros)
Cadastro de Contribuintes (Pessoa Física e Jurídica)
Cadastro de Documentos (Vinculados ao contribuinte, sem limite de
documentos)
Cadastro de Endereços (Vinculados ao contribuinte, sem limite de endereços)
Cadastro de Telefones (Vinculados ao contribuinte, sem limite de telefones)
Cadastro de E-mails (Vinculados ao contribuinte, sem limite de e-mails)
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cadastro de Secretarias
Cadastro de Setores (Vinculados por Secretaria)
Cadastro de Locais/Departamentos (Vinculados ao Setor e a Secretaria)
Cadastro de Servidores/Usuários (Vinculados ao Local, Setor e Secretaria)
Cadastro de Processos (Gerando numeração automática, gerando a data
prevista para a conclusão do processo, baseado no cadastro de Assuntos,
possuir campo para informar o valor do processo (quando existir) e Número
de Processo Administrativo, quando for desmembrado de algum outro
processo
Permitir cadastrar os tramites do processo
Permitir controlar os documentos entregues no processo a data de sua
entrega e os documentos pendentes
Permitir anexar arquivos/documentos digitalizados, textos, compactados e
imagens
Permitir as operações de receber, tramitar, paralisar, finalizar ou cancelar um
processo
Permitir restaurar o processo para a sua situação anterior a última operação
executada
Permitir acompanhar o histórico de movimentações de cada tramite. (Informa
quando e quem paralisou, cancelou, concluiu ou restaurou um processo)
Permitir imprimir capa, termo de abertura e ficha de tramite do processo
Permitir gerar relatórios, por intervalo de datas, assuntos, secretarias,
setores, requerentes, de acordo com a necessidade do usuário
Permitir gerar livro de protocolo (Listar os processos que deram entrada ou
tramitados num determinado período (data e horário) para acompanhar os
processos físicos no encaminhamento de uma secretaria/setor para outro
Controlar os usuários conforme o seu perfil de acesso ao sistema (Controlar
inclusão de processos ou tramites, alteração da situação do processo, etc.)
Permitir no cadastro de endereços dos contribuintes, busca de logradouros
por CEP, ou caso não exista, permitir pesquisar ou cadastrar bairros e
logradouros
Possuir rotina para incluir processos antigos ou de outras secretarias
Permitir cadastrar o tipo da numeração do protocolo, indicando a quantidade
de dígitos do número do processo, ano do processo, se código da secretaria
ou do setor compõem o número do processo ou não
Permitir acesso através de equipamentos móveis, como celular, tablet e
notebook, ajustando a tela de maneira responsiva, de acordo com o tamanho
do dispositivo
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–Sistema de Almoxarifado
Item
1
2
3
4
5
6

Descrição
- Controle de materiais conforme especificações definidas pelo
Município (Consumo/Permanente/Perecível/Estocável).
Cadastro de fornecedor, relacionando os materiais que fornece
Cada Permitir a visualização do preço médio
Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo abreviaturas
Manter e atualizar o preço da última compra, para estimativa de custo do pedido
Manter o controle de diversos almoxarifados, com restrição de acesso,
informando se o usuário possui ou não permissão para atender
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7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

requisição de materiais e de compras
Controlar as movimentações de entrada e saída para cada material
cada estoque, por meio de processos e relatórios, utilizando centros de
custo para a distribuição do material
Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento
parcial e mantendo o controle sobre o saldo pendente
Possuir o controle de saldos físicos e financeiros dos estoques por
material existente em cada almoxarifado, dispondo: configuração de
níveis de re-suprimento (limite máximo e ponto de reposição)
Possui relatórios que possibilita emitir a posição do estoque em
determinada data
Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários,
permitindo: bloqueio das movimentações durante a sua realização;
gerar os itens selecionando os materiais de uma determinada classe e
pela sua localização física no almoxarifado; gera o relatório de
inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e
período e gera planilha para conferência manual
Permitir os ajustes físicos dos estoques, ocorridos no inventário
Possui controle da localização física dos materiais no estoque,
possibilitando informar n divisões de localização.
(Ex: Corredor, Estante, Prateleira).
Relatório que demonstra todas as movimentações de mate
riais por estoque no período informado, contendo saldo anterior,
movimentos de entrada, saída e saldo do material no período,
visualizando a forma sintética e analítica
Possibilitar a restrição de acesso dos usuários aos almoxarifados
Possui controle de permissão dos usuários que podem atender requisição de
compras e materiais
Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização
dos materiais no estoque
Emite relatório com o resumo anual das entradas e saídas, mostrando
o saldo financeiro mês a mês por almoxarifado e o resultado final do ano
Possuir rotina para o encerramento de exercício, a qual não serão
permitidas movimentações (entrada/saída/transferências)
no exercício anterior
Possibilitar a emissão da ficha de estoque, mostrando as entradas/saídas
(físicas e financeiras) realizadas em determinado período por
material, com indicação do saldo anterior e no final do período
Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por:
material; nota fiscal; centro de custo; dia e fornecedor
Emitir relatório detalhado das movimentações de um determinado
material por período, almoxarifado e de custo, demonstrando o código
da movimentação e o saldo físico atualizado até o movimento
Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais,
possibilitando seleção por: - almoxarifado; - período; - materiais
vencidos; - materiais à vencer
Emitir resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro
mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
Emite relatório que demonstra a média de gastos mensais por centro de

X
X
X
X

X
X

X

X

X

custos ou material considerando um determinado período
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– Sistema de Controle de Frotas
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrição

Obrigatório

Controle das despesas por veículos, motoristas, secretarias, setores e
fornecedores
Controle de licitação de combustíveis
Controle dos abastecimentos
Controles das trocas de óleo
Controle de pneus
Controle de manutenção (peças e serviços)
Controle de IPVA
Controle de Seguros
Controle de licenciamento
Controle de infrações
Relatórios de despesas fixas e variáveis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

– Sistema de Atendimento Social
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Controle das Solicitações Sociais do Cidadão
Ser via WEB possibilitando o acesso via celular e tablete
Cadastro de Família
Cadastro de Pessoas
Cadastro de Assuntos/Solicitações
Cadastro de Solicitações Sociais
Consulta de Solicitação por Pessoa ou Família
Relatórios cadastrais e gerenciais

Obrigatório
X
X
X
X
X
X
X
X

3. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO:
Suprir as necessidades do Departamento de Tributos do Município.
4. DO SUPORTE TÉCNICO
A Contratada deve prestar, pelo período da execução do contrato e da implantação, os seguintes serviços:
1. Suporte ao usuário para solução de dúvidas ou de problemas e para adequação de configuração.
2. Correção de erros nos sistemas aplicativos.
3. O Suporte oferecido pela contratada deve possuir os seguintes níveis de atendimento:
3.1. Atendimento remoto através de comunicação, serviços de mensagens instantâneas, software de
comunicação falada e escrita via Internet, serviço de publicação de dúvidas mais frequentes, fóruns de
discussão, serviço de FTP (transmissão remota de arquivos), comunicação remota.
3.2. Serviço de Suporte Técnico: Nos casos não solucionados via Helpdesk deverá ser acionado o Setor de
Suporte, que efetuará uma análise mais técnica, como checagem e auditoria no Banco de Dados, se for o
caso;
3.3. Atendimento “in loco”: Se ainda assim não for solucionado o problema, será gerada uma Ordem de
Serviço para atendimento local, no prazo máximo de 02 (dois) dias.
4. O Suporte deve, ainda, obedecer ao seguinte:
4.1. Registros das solicitações deverão ser realizados em horário comercial adotado pela Contratada.
4.2. Prazo para realizar os serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro
atendimento;
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4.3. Prazo para atendimento “in-loco”, de casos mais complexos não superior a 02 (dois) dias.
4.4. A empresa deverá abrir chamada com número identificador (protocolo) para todas as chamadas, que
deverão ser informadas aos solicitantes no momento do contato, para acompanhamento das solicitações.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços deverá ser implantado no prazo máximo de 15(quinze) dias após a assinatura do
contrato e recebimento da Ordem de serviço.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO
Comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a execução dos serviços;
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que o licitante vencedor executar em desacordo com normas
técnicas;
7. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
1 – Uma vez notificada de que o município efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer
nos 5(cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o contrato e retirar a nota de empenho, sob pena
de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame.
2 – Após a assinatura do termo de contrato a licitante vencedora obriga-se a:
I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato;
II – Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas emolumentos necessários a fiel execução
do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais,
previdenciárias e tributarias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício
profissional de seus funcionários, despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o
fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias a plena e
perfeita execução dos serviços, quando realizarem os serviços in loco;
III – Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes da demora
na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido a impossibilidade de
execução conforme o contratado, sem qualquer custo ao contratante;
IV - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma definidos pelo contratante.
V – Manter toda a equipe uniformizada, treinada e habilitada conforme a legislação vigente;
VI – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que fizerem necessárias nos
serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;
VII – Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na
regularidade do contrato ou dos serviços prestados;
VIII – Informar e manter atualizados os números de fac-símile, telefone e/ou endereço eletrônico, bem como
nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por parte do contratante;
IX – Refazer, as suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;
X – Executar os serviços em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.
XI – Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral de seus serviços, com base
em indicações pela mesma fornecida;
XII – Implantar os sistemas no prazo máximo de 15(quinze) dias após a assinatura do contrato, sob pena de
suspensão parcial do pagamento;
XIII - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas detectadas, a fim de manter o controle
de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao fiscal do contrato quando houver necessidade.
XIX - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação;
XX - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
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XXI - responsabilizar-se por todos e qualquer dano que causar ao órgão, ou a terceiros, ainda que culposo
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante.
8. DA FISCALIZAÇÃO
1 - O Município promoverá, através do servidor a ser designado pela Administração, o acompanhamento e a
fiscalização na prestação do serviço.
I – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados.
II – as decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada
pela Secretaria.
10. DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
A licitante vencedora deverá apresentar, em até 03 dias após a sessão de abertura das propostas de preços,
para uma comissão de servidores nomeados pela Prefeitura Municipal de todos os itens assinalados como
OBRIGATÓRIOS, devendo ser atendidos em sua totalidade, ficando a comissão responsável pela aprovação
ou não dos sistemas apresentados.
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ANEXO - II
MODELO DE CREDENCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° 08/2021

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
O
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Baianópolis
Baianópolis / BA
Sr. Pregoeiro,
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a)
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão nº
___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada,
quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos
os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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ANEXO - III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO N° 08/2021

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
O
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Baianópolis
Baianópolis / BA
Sr. Pregoeiro,
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão nº 08/2021,
promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS, e sob as penas da lei, de que
atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO - IV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° 08/2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
Praça Municipal, nº 10, Centro, Baianópolis - Bahia.
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão n.º 08/2021, estamos apresentando proposta
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE INFORMÁTICA COM AUTOATENDIMENTO VIA INTERNET, SISTEMA DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA DE PROTOCOLO PARA APLICAÇÃO NO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLI, objeto da
licitação em referência, declarando expressamente, que:
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e
global do(s) item(ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das marcas dos
produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus
Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se,
portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa
proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações
relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;
- Prazo para atendimento “in-loco”, de casos mais complexos não superior a 02 (dois) dias.
- A execução dos serviços deverá ser implantado no prazo máximo de 15(quinze) dias após a
assinatura do contrato e recebimento da Ordem de serviço.

Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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CONTUNIAÇÃO DO ANEXO - IV
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO N°. 08/2021
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME
DA
EMPRESA:___CNPJ/MF:____ENDEREÇO:______BAIRRO:
CIDADE/UF:_____CEP:___FONE: (
)______FAX: (
) ____NOME PARA
CONTATO:_____
02 – DADOS BANCÁRIOS:____ Conta n.º: _____ Agencia n.º:______ Banco:_____________
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensal
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
05 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha abaixo:
LOTE ÚNICO
Item
Especificação
Locação
e
01
manutenção
de
sistemas integrados
de informática com
autoatendimento via
internet, sistema de
nota fiscal eletrônica
e
sistema
de
protocolo
para
aplicação
no
departamento
de
tributos da Prefeitura
Municipal
de
Baianópolis – Bahia.

Marca

Quantidade
12 MESES

Preço unitário

Preço total

VALOR GLOBAL DO ITEM (EM ALGARISMOS)

Local e data.

PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:
Endereço Completo/Telefone:
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ANEXO - V
MINUTA DE CONTRATO
EDITAL DE PREGÃO N°. 08/2021
O MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS – Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público interno, localizada a Praça Municipal,
10 – Centro – Baianópolis – BA, inscrita no CNPJ sob nº.
13.654.413/0001-31, neste ato representada pela Chefe do
Executivo Municipal, a Sra. _____, Brasileira, casada, inscrita no
CPF sob nº ________, doravante denominado CONTRATANTE,
e, do outro lado, a _______________________, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no
__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___,
Edifício _______, ______, ______, no Município de _________,
através de seu Sócio-Gerente, _________________, portador de
cédula de identidade no ______________ SSP/BA e CPF no
___.___.___-__,
denominando-se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato de
prestação de serviços, decorrente da homologação da licitação
na modalidade de Pregão Presencial n.º 08/2021, pela Prefeita
Municipal em ____/____/____; sujeitando-se os contratantes à
Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes
cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Baianópolis sob o no 08/2021, pelo qual foi
escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições
contidas na Lei no 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.
§ 1o. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA
constante na licitação modalidade Pregão n.º 08/2021, passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA COM AUTOATENDIMENTO
VIA INTERNET, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E SISTEMA DE PROTOCOLO
PARA APLICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIANÓPOLI, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta
na proposta de preços nos item(s) do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º
08/2021, parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
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O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviços parcelados, de
acordo com as necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) itens descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta
d) substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos
em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;
e) assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato,
inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre
o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu
pessoal.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda.
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o
produto que não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de R$ _________
(__________________________ reais e _______________ centavos), a ser pago pelo
CONTRATANTE, mensalmente em até 10 (dez) dias úteis, de acordo com o efetivo recebimento
dos produtos e apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor Competente.
§ 1º. A falta do pagamento do valor a que se refere esta cláusula implicará em multa na
ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor do mesmo, além da incidência de 1% (hum por cento)
por mês de atraso a título de juros.
§ 2º. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica se seu impacto nos custos do
CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na
forma do art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e observadas as Cláusulas deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Baianópolis, à conta da seguinte programação:
02.03.000 – Secretaria de Administração;
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2.005 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração;
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte de Recurso: 00
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento
das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 15 do Edital
Pregão Presencial n.º 08/2021.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsista condições para a continuidade do mesmo;
II - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento
de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através
de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica
sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
A execução do presente Contrato será fiscalizada por preposto designado pelo Secretário
Municipal de Administração da CONTRATANTE.
Parágrafo único. O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO
O valor do presente contrato, em caso de prorrogação, será reajustado a cada 12 (doze)
meses, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio
Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
CLÁUSULA DECIMA - DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato iniciará na data de sua assinatura e valerá por 12 meses, podendo,
ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos do art. 57, inciso IV da Lei nº 8.666/93, por interesse
público.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
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Fica eleito o foro do Município de Baianópolis, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de
duas testemunhas.
Baianópolis, __ de __________ de 2021.
MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS
Contratante

...............................................
Contratada

Testemunhas:
_____________________________
Nome:
CPF:
_____________________________
Nome:
CPF:
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A N E X O VI
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2021

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06 e 147/2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação ,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
_____de __________________ de 2021.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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A N E X O VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2021
Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................
(data)
............................................................
(representante legal e carimbo do CNPJ)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO DA
EMPRESA

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários,
administradores, responsáveis técnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão
responsável pelo presente Pregão (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93).

Baianópolis,___ de ________de 2021.

_______________________________
(razão social da empresa)
(nome e CPF do responsável legal)
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