
 

  

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 34/2017 
 

 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sala do Setor de Licitações, localizada na Praça Padre Adolfo Testa, 651- 
centro, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº. 1841, de  16 de janeiro de 2006 e, 
suplementarmente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das 
cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 
2 -“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Licitações, localizado na 
Prefeitura do Município de Cesário Lange às 9:00 horas do dia 29  de agosto  de 2017.  A 
sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará no mesmo dia e local, a partir das 9:00  horas, nos 
termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 
  
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – TERMO DE REFERÊNCIA;  
II – CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA PROVA DE CONFORMIDADE 
III – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
IV-  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO; 
V – MINUTA DE CONTRATO; 
VI – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
VII – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. 
VIII- DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA AO LOCAL 
 

2 – DO OBJETO 
 

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de empresa especializada para fornecimento de licença de softwares de última geração, 
em ambiente “web” com sua operacionalização integralmente realizada via internet 
para a modernização da administração tributária municipal, destinados a inteligência 
fiscal, controle da ação fiscal e gestão de cobrança de receita tributária, incluindo 
implantação, conversão, treinamento e suporte.  
 



 

  

 

3 - DO PREÇO 
 

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$  110.000,00 (cento e dez mil reais), com 
base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, correspondem à média dos 
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em 
licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela 
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento 
estabelecidos neste ato convocatório. 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Edital, correrão por conta das seguintes unidades 
orçamentárias: Secretaria Mun. Fazenda – Manutenção da Secretaria   – 02.14. 

04.123.0056.2.091.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte 

01 – conta 202    junto ao orçamento-programa vigente do município. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às disposições 
deste edital. 
5.2 - Será vedada a participação: 

5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

5.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Cesário Lange e quaisquer de seus órgãos 
descentralizados, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;   
5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, 
no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 



 

  

 
6.2.2 - Instrumento Particular de Procuração nos moldes do Anexo VI, com poderes para 
formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, 
acompanhado de cópia de seu Contrato Social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e 
dos documentos de eleição de seus administradores; 
 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do 
respectivo estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, 
devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 
 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante 
no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo 
administrativo pertinente à presente licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados.  
 
6.7 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a DECLARAÇÃO de pleno 
atendimento  aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo IV ao 
presente Edital.   A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 e 2. 
 
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os 
documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no 
fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 

ENVELOPE Nº 1 
EDITAL DE Pregão Presencial Nº  34/2017 
PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL ................. / CNPJ .............  

 

 
ENVELOPE Nº 2 
EDITAL DE Pregão Presencial Nº  34/2017 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL ................ / CNPJ .............  

 



 

  

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1 - Acompanha este ato convocatório, MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 
PROPOSTA – ANEXO III, que a licitante poderá preencher no formulário da prefeitura ou em 
formulário próprio da empresa seguindo o modelo do formulário da prefeitura e inserirá no 
envelope nº 01 (proposta). 
 
7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal no caso de pessoa jurídica; 
c) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e preço global por  lote (em reais); 
d) indicação do número do CNPJ da empresa; 
e) indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido 
no item 11. 
 
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da 
apresentação da proposta. 
 
7.5 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o preço global indicado no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços sejam manifestamente 
inexeqüíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 

7.6 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que 
deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 
 
7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas 
deste edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 1841/06 e da Lei 
Federal nº 8.666/93, no que couber, e demais normas complementares. 
 
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
8.1.1.1- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por 
ações apresentarão também os documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.1.1.1.1- Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 
alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor; 



 

  

 
8.1.1.2-  Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir; 
 
8.1.1.3-  Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - 
Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 

8.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ);  
8.2.1- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
desta licitação; 

 
8.2.2- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede da empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à 
data estipulada no subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  
 
8.2.3.- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal RFB (Portaria Conjunta RFB/PGN nº 1.751,02/10/2014), dentro do prazo de 
validade;  

8.2.4- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativa ao ICMS - 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com finalidades diversas. 

8.2.5- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos 
Tributos Mobiliários.  
 
8.2.6- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
dentro do prazo de validade; 
 
8.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 
e à Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 
 
8.2.8- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na 
licitação; 
 
8.2.8.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 



 

  

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei 
Complementar 123). 
 
8.2.8.1.2- 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 vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação (Artigo 43, §1º da Lei Complementar 123).redação 
da LC 147/2014. 
 
8.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem  8.2.8.1 do 
presente edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei 
Complementar 123). 

9 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
9.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo 
Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à data da entrega das propostas 
de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; 
 
9.1.1- As empresas recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 
documentos para a assinatura do contrato:  
 
a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente 
do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação 
judicial. 

 b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação documental 
de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial 
 
10.1.4- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
 
10.1.4.1- Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, no qual se indique que a empresa já prestou os serviços; 
 
10.1.4.2- Declaração do licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, nos moldes do Anexo VI. 
 
11.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 



 

  

11.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os 
documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem 
estabelecida neste Edital. 
 
11.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei especifica, será considerado o prazo de 
validade de 6 (seis) meses, a contar de sua expedição. 
 
11.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
11.2.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de 
sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 
11.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente com o nº CNPJ e endereço respectivo. 

 
11.2.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 
 
11.2.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de 
tal forma que não possam ser entendidos. 

 
12 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase 
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 6. 
 
12.2-  Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes 
nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação. 
 
12.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
 
12.4- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste 
edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria 
sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante. 
 
12.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 



 

  

 
12.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
 
12.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
 
12.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até 
o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 
independentemente do número de licitantes; 
 
12.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, 
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
12.6.3.1- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
 
12.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 
 
12.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
12.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
 
12.9.1- Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º) 
 
12.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I) 
 
12.9.2.1- Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º) 
 
12.9.2.2- Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.9.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III) 



 

  

 
12.9.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer 
seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrarem no limite disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. (LC n° 123, art. 45, inc II) 
 
12.9.2.4- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
12.9.3- Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno 
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas 
proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente 
vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 1º) 
 
12.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 12.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa 
de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
12.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
 
12.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do 
preço ofertado. 
 
12.13- Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
12.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste 
Edital; 
 
12.14.1- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.2.8.1 e 
seguintes deste edital. 
 
12.14.2- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
 
12.14.3- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 



 

  

12.15- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame; 
 
12.15.1- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 
de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 
podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada 
sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
 
12.16-Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 
 
12.17-O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
13 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 - Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, contados a partir do término do 
prazo do(s) recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada 
vista dos autos. 

 
13.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de 
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 8 as 16 h, sob 
pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 
 
13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão 
importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

 
13.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

 
13.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
14 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do(s) 
adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 



 

  

de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade 
vencidos, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 
14.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, o adjudicatário será 
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, 
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.   

 
14.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1, ou se recusar a assinar o contrato, 
serão convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, 
com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante 
faltante. 
 
14.4 - O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer para assinar o termo de contrato, prazo este após ambos aprovarem o 
mesmo em seus departamentos jurídicos. 

 
14.5 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e 
qualidade dos produtos Contratadas. 
 
14.6 – DA RESCISÃO – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

 
14.7 – O Prazo de Vigência do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, podendo o referido 
prazo ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 57, § 1º da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
14.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, 
I e § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
14.9 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 

 
14.10 - O foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP. 

 
 



 

  

15 - DO PAGAMENTO 
 
15.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal e comprovante de 
serviços realizados, após autorização do setor de gestão da política tributária municipal. 
Responsável pela fiscalização. 
 
15.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, 
não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
16 – PRAZO DE ENTREGA 

 
16.1 - Prazo de entrega do objeto: A entrega do objeto deste certame deverá ser por completo 
dentro do cronograma de execução, abaixo descrito: 
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Etapas Especificação do conteúdo e atividades de cada fase Tempo 

 
 
Implantação 

Implantação, Instalação, Conversão de Dados, 
Parametrização do Sistema, configuração do servidor de 
Banco de Dados e de Aplicação do Sistema de para 
Modernização Tributária, destinados a inteligência fiscal, 
controle da ação fiscal e gestão de cobrança de receita 
tributária.  

Em até 60 dias 

 
Licença de Uso. 

Licenciamento do uso do sistema para Modernização 
Tributária, destinados a inteligência fiscal, controle da ação 
fiscal e gestão de cobrança de receita tributária, treinamento 
e suporte 

10 meses 

 
17 - DAS SANÇÕES 

 
17.1 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º, “caput” da 
Lei nº. 10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita,  garantida a defesa prévia, à 
multa diária de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega 

do objeto da licitação. 
 
17.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa 
prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93. 

 
17.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante 
especificadas, que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só serão 
dispensadas nas hipóteses de comprovação anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de 
força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas ou de manifestação da unidade 
requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 



 

  

17.4 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a saber: 

 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
 
b) multa, que não excederá, em seu total, 10% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o 
município de Cesário Lange por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução 
irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço. 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 
inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 
17.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

17.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
17.7 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão 
temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
17.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
17.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 
18 - DAS INFORMAÇÕES 
 
18.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao 
Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 8 às 
16 h, até 48 horas da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão 
encaminhadas via fax a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão parte integrante do 
processo administrativo. 

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de 
Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das 
propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 



 

  

 
19.2 - Caberá ao Pregoeiro e a equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 

 
19.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a 
formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame. 

 
19.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar deste 
Pregão. 

 
19.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, 
na Prefeitura Municipal de Cesário Lange, no horário de expediente, até o último dia útil que 
antecede a data de abertura da Licitação. 
 
19.6 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, 
como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 
19.7 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 
19.8 - A Prefeitura do Município de Cesário Lange poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 
revogar no todo ou em parte a presente licitação. 
 
 

Cesário Lange, 28 de julho de 2017. 
 
 
 
 

                                      RONALDO PAIS DE CAMARGO 
                                                                                     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  

 
Especificações do Objeto e Relação de Equipamentos 

 
 
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE SOFTWARES DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO, EM AMBIENTE “WEB” COM SUA OPERACIONALIZAÇÃO 
INTEGRALMENTE REALIZADA VIA INTERNET PARA A MODERNIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DESTINADOS A INTELIGÊNCIA FISCAL, 
CONTROLE DA AÇÃO FISCAL E GESTÃO DE COBRANÇA DE RECEITA TRIBUTÁRIA, 
INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE, CONFORME AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 
 
 
1. Características Gerais 

 
1.1. Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga, 

disponível durante as 24 horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de 
segurança física (proteção contrafogo, sistema de refrigeração, fornecimento ininterrupto de 
energia, proteção contra água e proteção contra furto) e segurança tecnológica (detecção 
de invasão) de forma que atenda o disposto na NBR - Norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) ISO/IEC 27001/2013 e TIER III; 

 
1.2. Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com 

componentes redundantes que ofereçam alta disponibilidade, proteção contra vírus, 
spywares e demais pragas virtuais gerando cópias de segurança que garantam o 
armazenamento dos dados em local seguro. O tráfego para o servidor de backup não deve 
concorrer com o tráfego externo; Disponibilidade de Links de comunicação de alto 
desempenho com banda compatível com a demanda necessária ao atendimento dos 
contribuintes do Município, com garantia de alta disponibilidade e desempenho e conexões 
com certificação segura e criptografadas no transporte das informações (https). Devem 
atender, via web, aos contribuintes da contratante, tomadores de serviços, contadores e 
colaboradores da contratante. 

 
1.2.1. Ambiente 

 
1.2.1.1. A licitante deve disponibilizar à Administração Municipal, equipamentos 
de alta performance e que assegure alta disponibilidade, com tolerância a falhas, 
balanceamento de carga e contingência operacional, devendo atender aos seguintes 
requisitos: 
 



 

  

1.2.1.2.  
I. Sistema de combate a incêndio; 

II. Proteção contra água; 
III. Segurança física – CFTV com cobertura total das facilidades, detectores de 

presença e invasão; 
IV. Sistema de Refrigeração; 
V. Sistema de Fornecimento Ininterrupto de Energia com grupos de geradores; e 
VI. Sala Cofre. 

 
1.2.2. Requisito de Segurança, Monitoramento e Controle. 

 
1.2.2.1 Monitoramento de gama de serviços e condições do ambiente, incluindo: 

I. Conectividade de todo o ambiente contratado; 
II. Disponibilidade dos servidores e demais componentes instalados; 
III. Disponibilidade dos serviços de cada um dos servidores, individualmente; 
IV. Tráfego e tempo de resposta de todos os circuitos de dados e voz; 
V. Fornecimento de energia; 
VI. Sistemas de ar-condicionado; 
VII. Sistemas de no-break; e 

VIII. Grupos geradores de energia. 
 

1.2.3. Infraestrutura e Tecnologia 
 



 

  

1.2.3.1. A licitante deve disponibilizar à Administração servidores, infraestruturade rede, 
segurança, recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, atendendo no mínimo 
os requisitos: 

I. Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data 
Center; 

II. Servidor web com redundância de fonte de alimentação, interface de rede 
e discos; 

III. Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, 
interface de rede e discos; 

IV. Servidores devidamente licenciados para as respectivas aplicações de 
Sistema, Banco de Dados, Backup; 

V. Software antivírus para os respectivos servidores devidamente licenciados; 
VI. Reserva mínima de 4 TB em disco para backup; 
VII. Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços; 
VIII. Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a 

demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar 
acesso via WEB a todas as empresas, estabelecidas ou não no Município; 

IX. Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a 
proteção contra "roubo de informações" que possam ocorrem através de 
ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e também de dentro 
do próprio ambiente disponibilizado; 

X. Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e 
monitoramento da performance dos equipamentos de infraestrutura, 
operando deforma proativa para situações eventuais de instabilidade, 
proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura fornecida; 

XI. Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de 
produção, atendendo os mesmos requisitos, com os sistemas integrados 
para customizações, implementações e testes, que se façam necessários 
para atender às peculiaridades da legislação; 

XII. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte 
das Informações https. 
 

1.2.4. Será permitida a subcontratação dos serviços descritos no item 1 – Características Gerais 
e seus subitens nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93. 

 
 
2. FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS PARA DEMONSTRAÇÃO E VERIFICAÇÃO (SOB 

PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO). 
 

2.1. O sistema deve ser acessado por ambiente com conexões SSL, com Certificação Segura e 
Criptografada do Transporte das Informações https; 

 
2.2. O aplicativo deve ter todas suas funcionalidades via WEB ser acessado pelos principais 

browsers do mercado, sem emulação, como o Internet Explorer 10 ou superior, 
MozilaFireFox 41 ou superior ou Google Chrome. Totalmente desenvolvido com linguagem 
de programação para a WEB; 

 
 

2.3. O sistema deverá apresentar Módulo para Registrar as Operações das Atividades das 
Instituições Financeiras (Serviços Prestados e/ou Tomados). 

 



 

  

2.3.1. O sistema deverá dispor de mecanismo para responder questionário fiscal no primeiro login 
da Instituição financeira. 

 
2.3.2. O sistema deverá dispor de mecanismo para Inativar o Questionário respondido para a 

Instituição responder novamente quando a Prefeitura achar necessário. 
 
2.3.3. O sistema deverá conter uma tela para a Prefeitura visualizar os questionários respondidos 

pelas Instituições. 
 
2.3.4. O sistema deverá permitir a alteração do login e senha de acesso. 

 
2.3.5. O sistema deverá permitir a manutenção de cadastro de funcionários da prefeitura que 

utilizarão o sistema. 
 

2.3.6. O sistema deverá conter mecanismo para buscar todos funcionários cadastrados. 
 
2.3.7. O sistema deverá apresentar funcionalidades de perfil de acesso entre usuário comum e 

administrador. 
 
2.3.8. O sistema deverá permitir o cadastro de Prestadores. 
 
2.3.9. O sistema deverá permitir o cadastro das instituições financeiras. 
 
2.3.10. O sistema deverá conter mecanismo para buscar todas as instituições financeiras 

cadastradas. 
 
2.3.11. O sistema deverá permitir o cadastro de Contribuintes (agências bancárias) 
 
2.3.12. O sistema deverá conter mecanismo para buscar todos os Contribuintes cadastrados. 
 
2.3.13. O sistema deverá permitir a manutenção de cadastro de contribuintes (agências 

bancárias e sua respectiva instituição financeira) que utilizarão o sistema. 
 
2.3.14. O sistema deverá permitir a importação do plano de contas da instituição financeira via 

importação de arquivo, conforme layout disponibilizado pela licitante na implantação do 
sistema.  

 
2.3.15. O sistema deverá conter o Plano de Contas Padrão para cruzar as informações enviadas 

pela Instituição Financeira 
 
2.3.16. O sistema deverá conter uma tela para visualizar as contas configuradas no plano 

padrão 
2.3.17. O sistema deverá disponibilizar filtros nos planos de contas COSIF para que a 

fiscalização consiga pesquisa um grupo inteiro de itens dentro do COSIF. 
 
2.3.18. O sistema deverá fazer uma crítica prévia dos arquivos de Plano de Contas para evitar a 

entrada de dados sabidamente errados e indicar quais são estes erros. 
 
2.3.19. O sistema deverá sinalizar quando existir planos de contas que estão aguardando 

Homologação. 
 



 

  

2.3.20. O sistema deverá permitir o cadastro de contas internas para demonstrar os vínculos 
com as contas do Plano de Contas COSIF.  

 
2.3.21. O sistema deverá ter um Plano de Contas Padrão vinculando COSIFs com Atividades 

(lista de atividades da Lei Complementar 116) que podem ser tributadas e com a função 
para consulta da Prefeitura 

 
2.3.22. O sistema deverá ter filtros específicos para facilitar a identificação das Contas 

tributadas, com divergências e não tributas. 
 
2.3.23. O Sistema deverá ter um relatório com as divergências encontradas no cruzamento entre 

os Planos de Contas do Banco e o Plano de Contas Padrão do sistema.  
 
2.3.24. O Sistema deverá sugerir ao fiscal as possíveis atividades (lista de atividades da Lei 

Complementar 116) que são vinculadas aos COSIFs, caso tenha divergência no Plano 
enviado pelo Banco para a Prefeitura.  

 
2.3.25. O sistema deverá destacar os códigos COSIFs que foram enviados pela Instituição 

financeira com atividades vinculadas incorretamente ou pela falta de atividade vinculada.  
 
2.3.26. O sistema deverá conter ambiente para análise do Plano de Contas fornecido pela 

instituição financeira possibilitando alterar as contas,  
 
2.3.27. O sistema deverá ter as opções de recepcionar o plano de contas, homologar ou 

recusar. 
 
2.3.28. O sistema deverá possuir ainda opção de exportação do plano de contas em arquivos 

formato XLS (Excel).  
 
2.3.29. O sistema deverá apresentar mecanismo para exclusão do Plano de Contas para a 

Instituição (exclusão parcial e exclusão total) quando não contiver balancete.  
 

2.3.30. O sistema deverá apresentar funcionalidade de manter histórico do plano de contas já 
utilizado pela instituição financeira. 

 
2.3.31. O sistema deverá apresentar o cruzamento entre as versões dos planos de contas 

importados. 
 
2.3.32. O sistema deverá sinalizar as alterações realizadas nas versões dos planos de contas 

importados. 
 
2.3.33. O sistema deverá apresentar funcionalidade para manutenção das alíquotas.  
 
2.3.34. O sistema deverá possibilitar a importação de balancete via arquivo, conforme layout 

disponibilizado pela licitante, na implantação do sistema.  
 
2.3.35. O sistema deverá fazer uma crítica prévia dos arquivos de balancetes para evitar a 

entrada de dados sabidamente errados e indicar quais são estes erros. 
 
2.3.36. O sistema deverá apresentar ambiente para Confirmação/Envio do balancete em 

determinada competência. 
 



 

  

2.3.37. O sistema deverá permitir o encerramento da competência de serviços prestados. 
 
2.3.38. O sistema deverá permitir correções na competência dos serviços prestados somente via 

lançamento substitutivo.  
 
2.3.39. O sistema deverá manter o histórico no banco de dados das alterações feitas nos 

Balancetes pela Instituição Financeira 
 
2.3.40. O sistema deverá apresentar funcionalidades de calendário de serviços prestados com 

as seguintes ações: - Redirecionamento para cadastro de balancete conforme competência 
desejada. -  Identificação gráfica do livro fiscal das agências bancárias por competência;   

 
2.3.41. O sistema deverá efetuar o cálculo automático do tributo, com base nos lançamentos do 

livro de serviços prestados da competência.  
 
2.3.42. O sistema deverá possibilitar a emissão de boletos de pagamento avulso, com indicação 

do prestador, com indicação de se tratar de pagamento de ISS – serviços prestados, com 
indicação do período de competência, com possibilidade de digitação de valores não 
vinculados a lançamentos.  

 
2.3.43. O sistema deverá possibilitar a emissão de boletos automáticos ao encerramento de 

escrituração normal e/ou substitutiva dos serviços prestados, completamente vinculado a 
esta escrituração e abatendo valores gerados anteriormente via boletos avulsos de que 
trata o item anterior.  

 
2.3.44. O sistema deverá demonstrar a listagem dos boletos dos serviços prestados gerados por 

competência desejada. 
 
2.3.45. O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do boleto dos serviços prestados com as 

regras tributárias definidas exemplo: multa, juros e correção monetária. 
 
2.3.46. O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do boleto dos serviços prestados 

mediante informação da nova data de pagamento fornecida pelo contribuinte.  
 
2.3.47. O sistema deverá permitir o agrupamento de boletos caso possua mais de 1 (um) gerado 

na competência.  
 
2.3.48. O sistema deverá permitir a reimpressão dos boletos dos serviços prestados exceto o(s) 

boleto(s) que já foram pago(s). 
 
2.3.49. O sistema deverá gerar Certificado de encerramento do livro fiscal de serviços prestados.  
 
2.3.50. O sistema deve possuir sistemática para importação das notas fiscais dos serviços 

tomados, através da importação de arquivo, conforme layout disponibilizado pela licitante 
na implantação do sistema.  

 
2.3.51. O sistema deverá fazer uma crítica prévia dos arquivos de serviços tomados para evitar 

a entrada de dados sabidamente errados e indicar quais são estes erros.  
 
2.3.52. O sistema deverá possibilitar a entrada de dados via digitação e remessa de importação 

de arquivos 
 



 

  

2.3.53. O sistema deverá permitir o lançamento individualizado das notas fiscais de serviços 
tomados.  

 
2.3.54. O sistema deverá permitir cadastro por tipo de prestadores (ex.: Pessoa Física, Pessoa 

Jurídica do município, Pessoa Jurídica de fora do município e Pessoa Jurídica de fora do 
país) no ato da escrituração do serviço tomado. 

 
2.3.55. O sistema deverá permitir consulta dos prestadores.  
 
2.3.56. O sistema deverá apresentar funcionalidade para exclusão da escrituração fiscal de 

serviço tomado (exclusão parcial e exclusão total).  
 
2.3.57. O sistema deverá apresentar resumo fiscal do livro de serviços tomados de acordo com 

a competência desejada. 
 
2.3.58. O sistema deverá permitir o encerramento do livro fiscal de serviços tomados.  
 
2.3.59. O sistema deverá gerar Certificado de encerramento do livro fiscal de serviços tomados. 
 
2.3.60. O sistema deverá permitir correções do livro fiscal de serviços tomados somente via 

lançamento substitutivo. Neste caso o sistema deverá preservar os lançamentos originais e 
expor no livro fiscal eletrônico, tanto os lançamentos válidos (últimos lançamentos) quanto 
os lançamentos editados/cancelados (lançamentos corrigidos). 

 
2.3.61. O sistema deverá possibilitar a emissão de boletos automáticos ao encerramento de 

escrituração normal e/ou substitutiva dos serviços tomados.  
 
2.3.62. O sistema deverá demonstrar a listagem dos boletos dos serviços tomados gerados por 

competência desejada.  
 
2.3.63. O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do boleto dos serviços tomados com as 

regras tributárias definidas exemplo: multa, juros e correção monetária. 
 
2.3.64. O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do boleto dos serviços tomados mediante 

informação da nova data de pagamento fornecida pelo contribuinte. 
 
2.3.65. O sistema deverá permitir o agrupamento de boletos caso possua mais de 1 (um) gerado 

na competência.  
 
2.3.66. O sistema deverá permitir a reimpressão dos boletos dos serviços tomados exceto o(s) 

boleto(s) que já foram pago(s).  
 
2.3.67. O sistema deverá gerar o resumo fiscal do livro de serviços tomados mensal e anual no 

formato de arquivo “pdf” (PortableDocumentFormat).  
 

2.3.68. O sistema deverá apresentar funcionalidades de calendário de serviços tomados com as 
seguintes ações: - Identificação gráfica do livro fiscal das agências bancárias por 
competência; - Redirecionamento para cadastro de escriturações de notas conforme 
competência desejada. 

 
2.3.69. O sistema deverá permitir a solicitação de Certidão. 
 



 

  

2.3.70. O sistema deverá apresentar funcionalidade para selecionar a agência bancárias 
desejada e visualizar a sua movimentação.  

 
2.3.71. O sistema deverá apresentar funcionalidade para selecionar a agência bancária 

desejada e visualizar os boletos gerados tanto dos serviços prestados como dos serviços 
tomados.  

 
2.3.72. O sistema deverá apresentar funcionalidade para selecionar a agência bancária 

desejada e visualizar os débitos. 
 
2.3.73. O sistema deverá apresentar funcionalidade para selecionar a agência bancárias 

desejada e visualizar o calendário fiscal de serviços prestados e serviços tomados.  
 
2.3.74. Possibilitar mecanismo para selecionar um determinado contribuinte e em seu calendário 

prestado e tomado acompanhar os lançamentos dos balancetes e escriturações das notas 
fiscais tomadas. 

 
2.3.75. O sistema deverá apresentar dispositivo para a total administração da Ação Fiscal.  
 
2.3.76. O sistema deverá apresentar dispositivos para a administração histórica das ações 

fiscais efetuadas e gerenciamento para evitar a caducidade. 
 
2.3.77. O sistema deverá apresentar dispositivos para que o responsável pelo setor possa 

efetuar o encaminhamento e acompanhamento de ordens de serviços para os fiscais, com 
determinação de prazo para execução e seu respectivo monitoramento. 

2.3.78. O Sistema deverá apresentar funcionalidade para gerar os documentos: 
 

2.3.78.1. - TIF – Termo de Início de Fiscalização;   
2.3.78.2. - Notificação;  
2.3.78.3. - Intimação;  
2.3.78.4. - Auto de Infração; 
2.3.78.5. - Auto de Apreensão;  
2.3.78.6. - TCF – Termo de Conclusão de Fiscalização; 

 
2.3.79. O Sistema deve apresentar a funcionalidade de Gerar Planilha de Cálculo 

 
2.3.80. O Sistema deve possibilitar a solicitação de documentos durante a ação fiscal; 

 
2.3.81. O sistema deverá apresentar dispositivos para imposição de multa; 

 
2.3.82. O sistema deverá apresentar mecanismo de rotina de protocolo onde registra e 

imprime protocolo de recebimento e devolução dos documentos 
solicitados pela fiscalização; 

 
2.3.83. O sistema deverá apresentar dispositivos para consulta de notificações pelos 

seguintes filtros:  
 

2.3.83.1. Inscrição Municipal;  
2.3.83.2. Fiscal Responsável pela fiscalização;  
2.3.83.3. Número e Ano da Ordem Fiscal;  
2.3.83.4. Situação (Aberta, Entregue, Encerrada ou Todas) 

 



 

  

2.3.84. O sistema deverá apresentar módulo de comunicação permitindo envio de mensagens 
pela Prefeitura e respostas das Agências Bancárias/Instituições Financeiras, com indicação 
de data e horário de recebimento e leitura das mensagens. 

 
2.3.85. O sistema deverá permitir a troca de mensagens pelo fisco municipal com seus 

contribuintes para questionamentos, notificações, intimações, dentre outros mecanismos 
que o fisco julgar necessário prevendo uma futura instituição do domicílio tributário 
eletrônico. 

 
2.3.86. O sistema deverá permitir que a prefeitura envie mensagens com a escolha do 

destino que poderá ser para um ou mais destinatários da mesma instituição. 
 
2.3.87. O sistema deverá sinalizar as novas mensagens recebidas na caixa postal virtual 

do contribuinte e da prefeitura. 
 

2.3.88. O sistema deverá possuir área de downloads para consulta de manuais, leis e 
instruções normativas. 

 
2.3.89. O sistema deverá apresentar, no mínimo, os seguintes relatórios gerenciais e estatísticos 

para o perfeito gerenciamento:  
2.3.89.1. Contas recusadas pelo Contribuinte no Balancete; 
2.3.89.2. Devedores; 
2.3.89.3. Maiores Arrecadadores; 
2.3.89.4. Planos de contas homologado com alteração; 
2.3.89.5. Comparativo de Recolhimento; 
2.3.89.6. Cruzamento de Balancetes; 
2.3.89.7. Boletos Gerados; 
2.3.89.8. Lançamento de ISS; 
2.3.89.9. Débitos de ISS; 

 
2.3.90. O sistema deverá apresentar gráficos de gestão para a prefeitura. 

 
2.3.91. O sistema deverá apresentar ferramenta para processamento de arquivos de retorno de 

baixa de boletos enviado pelo Banco. 
3. DEMONSTRAÇÃO – PROVA DE CONFORMIDADE 

 
3.1. A empresa classificada como 1ª colocada deverá apresentar a Prova de Conformidade que 

consistirá da apresentação das funcionalidades com no mínimo 96% das funcionalidades 
descritas no Termo de referência item 2 e seus subitens.  

 
3.2. A Prova de Conformidade permitirá a averiguação técnica das funcionalidades e 

características do produto e sua real compatibilidade com os requisitos da solução. 
 
3.3. Participarão da prova de Conformidade o representante credenciado da licitante, membros 

do corpo técnico da Prefeitura Municipal e demais interessados. 
 
3.4. A partir da convocação, a licitante terá um prazo de 02 (dois) dias úteis para montagem do 

ambiente para a prova de conceito, na sala de gestão tributária, localizada na prefeitura sito 
à Praça Padre Adolfo Testa, 651- Centro – Cesário Lange/SP. 

 



 

  

3.5. A Prova de Conformidade deverá ser realizada através da execução da totalidade das 
funcionalidades, em tempo real, “on-line” pela Internet, em ambiente web, conforme 
estabelecido no Termo de Referência, item 2 e seus subitens. 

 
3.6. A Prova de Conformidade será avaliada conforme critérios objetivos constantes no Termo 

de Referência, item 2 e seus subitens. 
 
3.7. Durante a Prova de Conformidade serão feitos questionamentos à licitante permitindo a 

verificação dos requisitos constantes deste edital e Termo de Referência. 
 
3.8. A Prefeitura disponibilizará computador para a Prova de Conformidade. A licitante deverá 

apresentar o seu sistema através de acesso normal a Internet, via https (ambiente seguro), 
utilizando portas comuns, livres de proxes e firewalls. Não será permitida qualquer conexão 
direta entre bancos de dados. Todos os demais recursos deverão ser trazidos pela licitante, 
se necessário. 

 
3.9. Concluída a Prova de Conformidade da licitante de menor preço, verificada a comprovação 

ao atendimento das especificações obrigatórias, conforme o Termo de Referência, item 2 e 
seus subitens e aceitável a sua Prova de Conceito, o (a) pregoeiro (a) anunciará a abertura 
do envelope referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO desta licitante. 

 
3.10. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação. 

 
3.11. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 

de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
3.12. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 

 
3.13. Se a licitante não atender aos requisitos da Prova de Conceito, o (a) pregoeiro (a) 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a Prova de 
Conformidade da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Termo de Referência. 

 
3.14. Não será permitido durante a realização da Prova de Conformidade: 
 

a) O uso de apresentações em slides ou vídeos quando tratarem da confirmação das 
especificações; 

b) A alteração, criação ou desenvolvimento de qualquer código fonte ou sua 
publicação; 

c) Aproveitamento de templates criados anteruirmenteoara demonstrar itens diferentes 
descaracterizando a execução funcional do item que está sendo demonstrado; 

d) A infração de quaisquer das regras estabelecidas neste capítulo desclassificará a 
licitante. 

 
4. Documentos de Habilitação 

 



 

  

4.1. Deverá ser apresentado Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
órgão de classe, comprovando ter a licitante desempenhado atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

4.2.  Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que realizará os trabalhos. 

 
4.3. Deverá ser apresentado Comprovação de que a empresa possui em seus quadros ou tem 

como membro da Sociedade, o seguinte profissional de nível superior, essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação: 

 
4.3.1. (um) Profissional de nível superior, na área de Administração de Empresa, especialista em 

Administração Pública, e MBA em Administração Pública e Gestão Tributária; 
 

4.3.1.1. A comprovação da qualificação se dará pela apresentação de Curriculum 
Vitae, cópia autenticada de Diploma de Graduação e dos Certificados de 
Especialização/Pós-Graduação e Certificações, ou equivalentes). A 
comprovação de vínculo poderá se dar nas seguintes formas em lei 
admitidas: vínculo empregatício: através de carteira de trabalho ou livro de 
registro de empregados; sócio: por meio de ato constitutivo da empresa e, se 
prestador de serviço – através de contrato de serviços próprio. 

 
4.4. A empresa interessada na presente licitação deverá comprovar a visita técnica através de 

atestado de vistoria (Anexo  VIII – Modelo). A vistoria deverá ser agendada previamente 
pelo telefone (15) 3246-8600 e necessariamente deverá ser realizada até o dia anterior à 
data marcada para apresentação das propostas, atestando que o responsável técnico da 
empresa tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, objeto da licitação. O não cumprimento deste item impedirá a 
participação neste processo licitatório. 

 
5. Implantação e Prazos. 

 
5.1. A Implantação engloba o início da operação de todos os módulos componentes do sistema , 

respeitando-se a ordem lógica de interdependência dos mesmo abrangendo todas as 
tarefas necessárias para sua consecução, como levantamento de informações disponíveis 
da legislação existente, parametrização dos softwares de acordo com as mesmas, 
estruturação de banco de dados, capacitação/treinamento operacional no uso dos sistemas 
e início do funcionamento efetivo com definição de (login e senha) para cada usuário dos 
sistemas. 

 
5.2. Condições: 
 
5.3. A contratante designará servidores municipais das áreas necessárias para apoio aos 

técnicos da empresa contratada para implantação do sistema. 
 

5.4. A Contratada deverá fornecer modelo do ícone a ser disponibilizado no website da 
Contratante, para acesso a todos os usuários da ferramenta informatizada; 

 
5.5. Deverão ser realizadas todas as simulações pela Contratada em conjunto com a 

Contratante, onde deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento da ferramenta 
informatizada, possuindo a Legislação Municipal vigente antes de sua divulgação; 

 



 

  

5.6. A implantação dos serviços, não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a organização da implantação e início da 
prestação dos serviços deve obedecer ao seguinte cronograma: 

 
5.6.1.1. 1ª Fase: do 1° (primeiro) dia até o 30° (trigésimo) dia de vigência contratual, 
deverão ser executadas os seguintes serviços: 
 
5.6.1.2. Configuração da Ferramenta 

5.6.1.2.1. A configuração da ferramenta informatizada para funcionamento de acordo com 
a Legislação vigente do Município deverá, obrigatoriamente, contemplar as seguintes 
atividades: 
 

5.6.1.2.2. A Contratante fornecerá à Contratada toda a Legislação vigente, incluindo 
Código Tributário Municipal, Leis Complementares, Decretos e Atos normativos referente ao 
ISS; 
 

5.6.1.2.3. A Contratada deverá questionar a Contratante por escrito, toda e qualquer 
dúvida sobre os procedimentos e controles referente ao ISS; 
 

5.6.1.2.4. A Contratante através de seu representante legal responsável pelo Corpo Fiscal, 
responderá todos os questionamentos sobre os procedimentos e controles referentes ao 
ISS encaminhados pela Contratada. 
 

5.6.1.2.5. Após análise pela Contratada da Legislação vigente fornecido pela Contratante, 
deverá ser realizada reunião entre os técnicos da Contratada e os servidores Municipais 
para esclarecimento sobre possíveis dúvidas e/ou interpretações sobre a Legislação vigente 
e instituir por Lei e ou Instrução Normativa a obrigatoriedade da entrega da declaração 
mensal do ISS das Instituições Financeiras. 
 

5.6.1.3. 2ª Fase: do 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60° (sexagésimo) dia de vigência 
contratual, deverão ser executadas os seguintes serviços: 
 
5.6.1.3.1. Configuração do cadastro das Instituições Financeiras 
 

5.6.1.3.1.1. A análise, conversão e crítica dos dados cadastrais fornecidos pela 
Prefeitura referente ao ISS das Instituições Financeiras: 

  
5.6.1.3.1.1.1. A Contratada deverá fornecer à Contratante um layout de dados, 
demonstrando a estrutura correta na qual o cadastro deverá ser encaminhado através de 
arquivo em meio magnético à Contratada, para conversão dos dados na ferramenta 
informatizada; 

 



 

  

5.6.1.3.1.1.2. Caso o cadastro completo fornecido pela Contratante, não atenda as 
especificações constantes do layout de dados fornecido pela Contratada, a 
Contratante deverá ser notificada por escrito pela Contratada da ocorrência para, 
em caráter de urgência providenciar um novo arquivo com as especificações 
constantes do layout fornecido pela Contratada; 

5.6.1.3.1.1.3. Os dados cadastrais constantes do cadastro fornecido pela Contratante deverão 
ser convertidos para ferramenta informatizada oferecida pela Contratada, mesmo 
que os dados cadastrais fornecidos não contemplem todos os dados solicitados no 
layout de dados fornecido pela Contratada, desde que não influencie nas 
funcionalidades mínimas da ferramenta informatizada; 

 
5.6.1.3.1.1.4. A Contratada deverá analisar o arquivo em meio magnético enviado pela 

Contratante e fornecer relatórios apontando as possíveis inconsistências e 
irregularidades encontradas;  

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

inconsistências e irregularidades encontradas apontadas nos relatórios fornecidos 
pela Contratada. 

 

5.7. O cronograma e metodologia de implantação deverão ser definidos conjuntamente entre 
a CONTRATANTE e CONTRATADA, de forma a atender aos prazos definidos no Cronograma 
de Implantação apresentado abaixo, dentre datas e horários mais convenientes para a 
execução dos serviços e de forma a atender ao detalhamento de cada uma das atividades 
previstas. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Etapas Especificação do conteúdo e atividades de cada fase Tempo 

 
 
Implantação 

Implantação, Instalação, Conversão de Dados, 
Parametrização do Sistema, configuração do servidor de 
Banco de Dados e de Aplicação do Sistema de para 
Modernização Tributária, destinados a inteligência fiscal, 
controle da ação fiscal e gestão de cobrança de receita 
tributária.  

Em até 60 dias 

 
Licença de Uso. 

Licenciamento do uso do sistema para Modernização 
Tributária, destinados a inteligência fiscal, controle da ação 
fiscal e gestão de cobrança de receita tributária, treinamento 
e suporte 

11 meses 

 

5.8. No período de implantação para os problemas classificados como de Baixa ou Média 
Prioridade, o suporte e resolução dos problemas poderão ser executados via telefone e ou e-
mail. Para os problemas classificados como Extrema e Alta Prioridade, os técnicos 
responsáveis pelo suporte deverão se deslocar até o endereço de atendimento para a 
resolução do problema. Em ambos os casos deverão ser cumpridos os prazos, tempos e 
formas especificados na tabela de suporte técnico. 

 



 

  

6. Capacitação/Treinamento 
6.1. Capacitar os funcionários da Contratante para que possam utilizar e administrar os 

Sistemas Integrantes da solução de forma adequada no cumprimento de suas atividades. 
6.2. A Contratada deverá apresentar 5 (cinco) dias antes do início da capacitação um plano, 

conforme item 6.7. sendo que, o conteúdo deverá abranger todo o detalhamento por 
módulo funcional contratado, atendendo ao cumprimento operacional e gerencial. 

6.3. A capacitação e o respectivo material didático em idioma português. 
6.4. Estes materiais didáticos deverão em forma online. 
6.5. A capacitação deverá ser ministrada com 10 (dez) dias de antecedência do término da 

implantação. 
6.6. A capacitação deverá garantir que os usuários multiplicadores do sistema desenvolvam 

conhecimentos e habilidades para uso de todas as funções pertencente a sua área de 
responsabilidade: 

 

Usuário Multiplicador Quantidade Total de Horas 

Operacional 5 32 

Gestor 1 8 

 
 

6.7. Plano de Capacitação. 
6.7.1. Nome e objetivo de cada módulo de capacitação; 
6.7.2. Público alvo; 
6.7.3. Conteúdo programático; 
6.7.4. Conjunto de material a ser distribuídos em cada capacitação; 
6.7.5. Carga horária de cada módulo da capacitação; 
6.7.6. Local da capacitação/treinamento 
6.7.7. Emissão de Certificado de participação, por sistemas. 
6.7.8. Recursos utilizados no processo de capacitação (projetor, conexões web, softwares, filmes, 

vídeos e outros materiais), cuja providência será de responsabilidade da Contratada. 
6.7.9. As turmas devem ser dimensionadas por módulo, sendo que cada turma não poderá ter 

mais de 10(dez) participantes. 
6.7.10. A contratada deverá fornecer listagem com nome dos funcionários que não 

comparecerem à capacitação, bem como, aqueles que não apresentaram interesse no 
aprendizado do sistema contratado. 

7. Suporte Técnico. 
7.1. O suporte técnico deverá ser apresentado pela Contratada na sede da Prefeitura seja de 

forma presencial ou remota; 
7.2. A solicitação para suporte técnico, melhorias, alterações ou correções deverá ser sempre 

por meio de sistemas de chamados, onde será registrada formalmente a solicitação do 
serviço. Os atendimentos a chamadas deverão ser feitos classificados por prioridades, 
conforme tabela a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

SUPORTE TÉCNICO 

Classificação Tempo de Atendimento Descrição 

Extrema Prioridade 

Máximo em 02 horas para solução de 
contingência; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo 
5horas corridas. 

Problema que ocasiona 
um processo crítico 
importantíssimo na 
operação do sistema de 
tal forma que se torne 
inoperante, parcial ou 
total. 

Alta Prioridade 

Máximo em 04 horas para solução de 
contingência; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo em 
24 horas corridas. 

Problema que afete um 
processo de grande 
importância para a 
Contratante que não 
torne o sistema 
inoperante, mas que 
prejudique a 
funcionalidade de alguns 
módulos, impedindo o 
cumprimento de prazos 
legais nas execuções. 

Média Prioridade 

Máximo em 08 horas para solução de 
contingências; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo em 
02 dias (úteis). 

Problema que afete um 
serviço que não torne o 
sistema inoperante, mas 
que prejudique alguma 
funcionalidade. 

Baixa Prioridade 

Máximo em 08 horas para solução de 
contingências; e resolução definitiva do 
problema e suas causas em no máximo em 
03 dias (úteis) 

Problema que não resulte 
em processo crítico e 
torne o sistema 
inoperante, mas que 
afete sua qualidade. 

 
8. Manutenção do Sistema 

8.1. A manutenção do sistema deverá ter duração mínima de 10 (dez) meses, contados a partir 
da conclusão da implantação do sistema, com possibilidade de renovação por períodos de 
12 meses e renovações iguais e sucessivas até o limite prevista em lei, onde verão ser 
prestados os seguintes serviços à Contratada: 

8.1.1. Fornecimento e implementação de novas versões do sistema; 
8.1.2. Correção de defeitos e falhas devidamente constatados; 
8.1.3. Melhorias ou implementações de novas opções e beneficiamentos do sistema por iniciativa 

da Contratada. 
8.1.4. Alteração da legislação incidente sobre o sistema, que tome necessária sua atualização; 
8.1.5. Correção ou atualização da documentação técnica, inclusive os manuais relativos aos 

sistemas. 



 

  

9. Documentação Técnica  
9.1. A CONTRATADA deverá fornecer junto às etapas de implantação, documentação 

completa de todos os sistemas que compõem a solução, no fornecimento e a cada troca 
de versão. Toda e qualquer documentação enviada à CONTRATANTE deverá ser 
fornecida em mídia eletrônica, em formato PDF. 

9.1.1. documentação deverá no mínimo atender os seguintes aspectos técnicos: 

 Manual do usuário, que permita uma adequada utilização dos módulos; 

 Documentação técnica referente a quaisquer softwares que se integrem ao 
ambiente de execução deverá ser fornecida em idioma português. 

 
10. Obrigações da Contratada 

10.1. A CONTRATADA assumirá as seguintes obrigações: 

 Transmitir todas as informações de que dispuser para Gestor do Contrato; 

 Entregar aos funcionários do MUNICÍPIO, detentores da competência legal para a 
autuação fiscal, um relatório detalhado do que resultar do processamento dos dados 
acima referidos, em que figurarão dimensionados os eventuais valores de sonegação do 
ISSQN detectado; 

 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto deste 
Contrato; 

 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de 
medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada; 

 Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na implantação e customização de 
cada módulo; 

 Arcar com despesas de deslocamento e hospedagem da equipe técnica; 

 Apresentar os produtos definidos na qualidade e prazos definidos pela CONTRATANTE; 

 Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE; 

 Facilitar a supervisão acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATANTE, 
fornecendo, sempre que solicitados, informações e documentos relacionados com a 
execução do objeto do presente edital; 

 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 
seus técnicos não terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, principalmente as que disserem 
respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações 
existentes ou geradas durante a execução dos serviços, respeitando o sigilo tributário; 

 Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer 
natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização; 

 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, 
alimentação e transporte, compreendendo-se o deslocamento do empregado do seu 
endereço residencial até o local de trabalho, bem como, do local de trabalho até sua 
residência, quando em serviço, bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias 
preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto da licitação; 

 Prover recurso humano necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes 
contratados, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação 
trabalhista vigente; 

 Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens, bem como de 
cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que 
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 



 

  

 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades, sem prévia autorização da Contratante; 

 Fornecer toda e qualquer documentação, projetos, manuais, etc., produzidos durante a 
execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em mídia eletrônica; 

 A CONTRATADA deverá seguir metodologia de implantação a ser definida de comum 
acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA; 

 Ao final do contrato a CONTRATADA deverá fornecer integralmente o bando de dados, 
com relacionamentos que compõe o banco de dados; 

 O cronograma de implantação deverá ser definido conjuntamente com a 
CONTRATANTE, de forma a atender as conveniências de datas e horários. 

11. Obrigações da Contratante  
11.1. A CONTRATANTE assumirá as seguintes obrigações: 

 Fornecer cópia da legislação tributária em vigor nos últimos 05 anos, assim como da lei 
orgânica do Município;  

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

 Notificar os contribuintes estabelecidos no município para que colaborem com a 
fiscalização, disponibilizando informações sobre os serviços prestados, apresentando os 
documentos que lhe forem solicitados;  

 Indicar um Gestor para o contrato que será responsável, dentre outras obrigações, pela 
validação e recebimento das diversas etapas dos serviços; 

 Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados e/ou 
produzidos pela CONTRATADA; 

 Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, avaliação e 
ajustes nas etapas previstas de implantação; 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um Grupo de Trabalho 
designado. Verificar o cumprimento das obrigações, assumidas pela CONTRATADA; 

 Fornecer as informações e documentos indispensáveis para a elaboração dos produtos 
mencionados; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

 Emitir, por intermédio do Gestor do Contrato, relatórios sobre os atos relativos à 
execução do contrato, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos 
serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 

 



 

  

12. Estabelecimento da interface (troca de informações) 
12.1. Deverá ser estabelecida uma interface para troca de informações entre os sistemas de 
cadastro mobiliário e imobiliário da Contratante e o sistema da empresa Contratada para 
atualização dos dados pertinentes, a qual deverá ser desenvolvida e operacionalizada com a 
participação de representantes técnicos da empresa Contratada e da Contratante, 
contemplando, obrigatoriamente, as seguintes atividades: 

12.1.1. A empresa Contratada deverá fornecer o layout contendo todas as especificações 
técnicas para o estabelecimento da interface via web-service, que contemple garantias de 
segurança e privacidade das informações trocadas, além de preservar os históricos das 
movimentações;  
12.1.2. A Contratante, mediante as especificações técnicas contidas no layout fornecido pela 

Contratada, estabelecerá as rotinas diárias de importação, exportação e atualização de 
dados, mesmo que tais procedimentos dependam do fornecimento de informações e/ou da 
participação dos responsáveis pelas informações pertinentes;  

12.1.3. A Contratada, por sua vez, também deverá estabelecer rotinas diárias de importação, 
exportação e atualização dos dados, obedecendo ao mesmo layout garantindo a 
integridade dos dados;  

12.1.4. Após o estabelecimento, a interface deverá ser testada e homologada pelas partes 
envolvidas (Contratada e Contratante) e a rotina deverá ocorrer diariamente, durante toda 
vigência contratual;  

Será de responsabilidade da Contratante fiscalizar o funcionamento da interface (troca de 
informações), junto a contratada e aos responsáveis pelas informações pertinentes. 
 
13. Garantia Tecnológica 

13.1. Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte desta 
Administração, a empresa fornecedora do sistema deverá garantir o direito de acesso à 
consulta e impressão dos Livros Fiscais Eletrônicos escriturados e dos documentos de 
arrecadação gerados, permitir acesso aos canais de comunicação para dirimir dúvidas 
relativas ao período escriturado, disponibilizar todos os diálogos efetuados entre os 
atendentes e as empresas que utilizaram os canais de comunicação, buscando 
esclarecimentos quanto a operacionalização do sistema durante a vigência do contrato. 
Esta garantia deverá ser igual ao período em que vigorou contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
ANEXO II 
 
 

 

CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA PROVA DE CONFORMIDADE 

 

A verificação da conformidade do objeto se destina a garantir que o proponente com menor 
oferta de preço possua o sistema adequado às necessidades do Município. Assim sendo, os 
sistemas serão submetidos à verificação técnica para apurar seu atendimento aos requisitos 
estabelecidos no Edital e em seu Termo de Referência Anexo. 
 

 

A demonstração será realizada pela comissão técnica constituída por profissionais da Prefeitura, 
nas dependências da Prefeitura, que disponibilizará sala apropriada. Os equipamentos serão 
operados por profissionais da empresa licitante que deverão se apresentar em até 05 (cinco 
dias), em data e horário definido na sessão de classificação do vencedor, ficando desde já 
assegurada a presença e participação das demais licitantes que estarão impedidas de se 
manifestar durante a apresentação. 

 

A demonstração será avaliada conforme critérios objetivos constantes no presente anexo. 
 

 

A demonstração será realizada através da execução da totalidade das funcionalidades, em 
tempo real, “on-line” pela internet, em ambiente seguro (https) web, podendo a Prefeitura exigir a 
demonstração em equipamento pertencente à Administração. Não será aceita a execução do 
sistema através de emuladores e/ou simuladores. 
 

 

A comissão técnica poderá, durante a demonstração do sistema, intervir com questionamentos e 
pedidos de esclarecimentos, o que a empresa licitante deverá, através dos expositores, 
responder de imediato. 
 

 

Os requisitos serão avaliados sequencialmente obedecendo à ordem constante no presente 
anexo e seus respectivos requisitos, na ordem crescente de numeração. Não será permitida a 
apresentação do requisito subsequente sem que o anterior seja declarado pela comissão técnica 
como concluído. 
 

O resultado da Verificação Técnica será fornecido imediatamente após a declaração de 
conclusão de cada requisito feita pelo licitante. O resultado da avaliação, da equipe técnica da 
Prefeitura, expresso por ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO, será publicado. Serão avaliados os 
requisitos e a empresa licitante será considerada APTA se conseguir atender a 93 dos itens do 
total de 96, que representa aproximadamente 96% dos requisitos funcionais exigidos para a 
prova de conceito. 
 

  

Na tabela apresentada a seguir estão elencados os Itens exigidos para a verificação da 
conformidade do objeto, devendo ser ressaltado que a descrição de todos os itens apresentados 
a seguir, diz respeito a características funcionais requeridas para o sistema pretendido. 

 



 

  

 
Funcionalidades obrigatórias para demonstração e verificação (sob pena de 
desclassificação). 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
ATENDE 

SIM NÃO 

1.  

O sistema deve ser acessado por ambiente com 
conexões SSL, com Certificação Segura e 
Criptografada do Transporte das Informações https; 

 

  

2.  

O aplicativo deve ter todas suas funcionalidades via 
WEB ser acessado pelos principais browsers do 
mercado, sem emulação, como o Internet Explorer 
10 ou superior, MozilaFireFox 41 ou superior ou 
Google Chrome. Totalmente desenvolvido com 
linguagem de programação para a WEB; 

  

3.  

O sistema deverá dispor de mecanismo para 
responder questionário fiscal no primeiro login da 
Instituição financeira. 
 

  

4.  

O sistema deverá dispor de mecanismo para Inativar o 
Questionário respondido para a Instituição responder 
novamente quando a Prefeitura achar necessário. 
 

  

5.  

O sistema deverá conter uma tela para a Prefeitura 
visualizar os questionários respondidos pelas 
Instituições. 
 

  

6.  
O sistema deverá permitir a alteração do login e senha 
de acesso 
 

  

7.  
O sistema deverá permitir a manutenção de cadastro 
de funcionários da prefeitura que utilizarão o sistema. 
 

  

8.  
O sistema deverá conter mecanismo para buscar 
todos funcionários cadastrados. 
 

  

9.  
O sistema deverá apresentar funcionalidades de perfil 
de acesso entre usuário comum e administrador. 
 

  

10.  
O sistema deverá permitir o cadastro de Prestadores. 
 

  

11.  
O sistema deverá permitir o cadastro das instituições 
financeiras. 
 

  

12.  
O sistema deverá conter mecanismo para buscar 
todas as instituições financeiras cadastradas. 
 

  

13.  
O sistema deverá permitir o cadastro de Contribuintes 
(agências bancárias) 
 

  



 

  

14.  
O sistema deverá conter mecanismo para buscar 
todos os Contribuintes cadastrados. 
 

  

15.  

O sistema deverá permitir a manutenção de cadastro 
de contribuintes (agências bancárias e sua respectiva 
instituição financeira) que utilizarão o sistema. 
 

  

16.  

O sistema deverá permitir a importação do plano de 
contas da instituição financeira via importação de 
arquivo, conforme layout disponibilizado pela licitante 
na implantação do sistema.  
 

  

17.  

O sistema deverá conter o Plano de Contas Padrão 
para cruzar as informações enviadas pela Instituição 
Financeira 
 

  

18.  
O sistema deverá conter uma tela para visualizar as 
contas configuradas no plano padrão 
 

  

19.  

O sistema deverá disponibilizar filtros nos planos de 
contas COSIF para que a fiscalização consiga 
pesquisa um grupo inteiro de itens dentro do COSIF. 
 

  

20.  

O sistema deverá fazer uma crítica prévia dos 
arquivos de Plano de Contas para evitar a entrada de 
dados sabidamente errados e indicar quais são estes 
erros. 
 

  

21.  
O sistema deverá sinalizar quando existir planos de 
contas que estão aguardando Homologação. 
 

  

22.  

O sistema deverá permitir o cadastro de contas 
internas para demonstrar os vínculos com as contas 
do Plano de Contas COSIF.  
 

  

23.  

O sistema deverá ter um Plano de Contas Padrão 
vinculando COSIFs com Atividades (lista de atividades 
da Lei Complementar 116) que podem ser tributadas e 
com a função para consulta da Prefeitura. 
 

  

24.  

O sistema deverá ter filtros específicos para facilitar a 
identificação das Contas tributadas, com divergências 
e não tributas. 
 

  

25.  

O Sistema deverá ter um relatório com as 
divergências encontradas no cruzamento entre os 
Planos de Contas do Banco e o Plano de Contas 
Padrão do sistema.  
 

  

26.  

O Sistema deverá sugerir ao fiscal as possíveis 
atividades (lista de atividades da Lei Complementar 
116) que são vinculadas aos COSIFs, caso tenha 
divergência no Plano enviado pelo Banco para a 

  



 

  

Prefeitura.  
 

27.  

O sistema deverá destacar os códigos COSIFs que 
foram enviados pela Instituição financeira com 
atividades vinculadas incorretamente ou pela falta de 
atividade vinculada.  
 

  

28.  

O sistema deverá conter ambiente para análise do 
Plano de Contas fornecido pela instituição financeira 
possibilitando alterar as contas,  
 

  

29.  
O sistema deverá ter as opções de recepcionar o 
plano de contas, homologar ou recusar. 
 

  

30.  
O sistema deverá possuir ainda opção de exportação 
do plano de contas em arquivos formato XLS (Excel).  
 

  

31.  

O sistema deverá apresentar mecanismo para 
exclusão do Plano de Contas para a Instituição 
(exclusão parcial e exclusão total) quando não 
contiver balancete.  
 

  

32.  

O sistema deverá apresentar funcionalidade de 
manter histórico do plano de contas já utilizado pela 
instituição financeira. 
 

  

33.  
O sistema deverá apresentar o cruzamento entre as 
versões dos planos de contas importados. 
 

  

34.  
O sistema deverá sinalizar as alterações realizadas 
nas versões dos planos de contas importados. 
 

  

35.  
O sistema deverá apresentar funcionalidade para 
manutenção das alíquotas.  
 

  

36.  

O sistema deverá possibilitar a importação de 
balancete via arquivo, conforme layout disponibilizado 
pela licitante, na implantação do sistema.  
 

  

37.  

O sistema deverá fazer uma crítica prévia dos 
arquivos de balancetes para evitar a entrada de dados 
sabidamente errados e indicar quais são estes erros. 
 

  

38.  
O sistema deverá apresentar ambiente para 
Confirmação/Envio do balancete em determinada 
competência. 

  

39.  
O sistema deverá permitir o encerramento da 
competência de serviços prestados. 
 

  

40.  
O sistema deverá permitir correções na competência 
dos serviços prestados somente via lançamento 
substitutivo.  

  



 

  

 

41.  

O sistema deverá manter o histórico no banco de 
dados das alterações feitas nos Balancetes pela 
Instituição Financeira 
 

  

42.  

O sistema deverá apresentar funcionalidades de 
calendário de serviços prestados com as seguintes 
ações: - Redirecionamento para cadastro de 
balancete conforme competência desejada. -  
Identificação gráfica do livro fiscal das agências 
bancárias por competência;   
 

  

43.  

O sistema deverá efetuar o cálculo automático do 
tributo, com base nos lançamentos do livro de 
serviços prestados da competência.  
 

  

44.  

O sistema deverá possibilitar a emissão de boletos de 
pagamento avulso, com indicação do prestador, com 
indicação de se tratar de pagamento de ISS – serviços 
prestados, com indicação do período de competência, 
com possibilidade de digitação de valores não 
vinculados a lançamentos.  
 

  

45.  

O sistema deverá possibilitar a emissão de boletos 
automáticos ao encerramento de escrituração normal 
e/ou substitutiva dos serviços prestados, 
completamente vinculado a esta escrituração e 
abatendo valores gerados anteriormente via boletos 
avulsos de que trata o item anterior.  
 

  

46.  

O sistema deverá demonstrar a listagem dos boletos 
dos serviços prestados gerados por competência 
desejada. 
 

  

47.  

O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do 
boleto dos serviços prestados com as regras 
tributárias definidas exemplo: multa, juros e correção 
monetária. 
 

  

48.  

O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do 
boleto dos serviços prestados mediante informação da 
nova data de pagamento fornecida pelo contribuinte.  
 

  

49.  
O sistema deverá permitir o agrupamento de boletos 
caso possua mais de 1 (um) gerado na competência.  
 

  

50.  

O sistema deverá permitir a reimpressão dos boletos 
dos serviços prestados exceto o(s) boleto(s) que já 
foram pago(s). 
 

  



 

  

51.  
O sistema deverá gerar Certificado de encerramento 
do livro fiscal de serviços prestados.  
 

  

52.  

O sistema deve possuir sistemática para importação 
das notas fiscais dos serviços tomados, através da 
importação de arquivo, conforme layout 
disponibilizado pela licitante na implantação do 
sistema.  
 

  

53.  

O sistema deverá fazer uma crítica prévia dos 
arquivos de serviços tomados para evitar a entrada de 
dados sabidamente errados e indicar quais são estes 
erros.  
 

  

54.  
O sistema deverá possibilitar a entrada de dados via 
digitação e remessa de importação de arquivos 
 

  

55.  
O sistema deverá permitir o lançamento 
individualizado das notas fiscais de serviços tomados.  
 

  

56.  

O sistema deverá permitir cadastro por tipo de 
prestadores (ex.: Pessoa Física, Pessoa Jurídica do 
município, Pessoa Jurídica de fora do município e 
Pessoa Jurídica de fora do país) no ato da 
escrituração do serviço tomado. 
 

  

57.  
O sistema deverá permitir consulta dos prestadores.  
 

  

58.  

O sistema deverá apresentar funcionalidade para 
exclusão da escrituração fiscal de serviço tomado 
(exclusão parcial e exclusão total).  
 

  

59.  

O sistema deverá apresentar resumo fiscal do livro de 
serviços tomados de acordo com a competência 
desejada. 
 

  

60.  
O sistema deverá permitir o encerramento do livro 
fiscal de serviços tomados.  
 

  

61.  
O sistema deverá gerar Certificado de encerramento 
do livro fiscal de serviços tomados. 
 

  

62.  

O sistema deverá permitir correções do livro fiscal de 
serviços tomados somente via lançamento 
substitutivo. Neste caso o sistema deverá preservar os 
lançamentos originais e expor no livro fiscal eletrônico, 
tanto os lançamentos válidos (últimos lançamentos) 
quanto os lançamentos editados/cancelados 
(lançamentos corrigidos). 
 

  

63.  
O sistema deverá possibilitar a emissão de boletos 
automáticos ao encerramento de escrituração normal 
e/ou substitutiva dos serviços tomados. 

  



 

  

 

64.  

O sistema deverá demonstrar a listagem dos boletos 
dos serviços tomados gerados por competência 
desejada.  
 

  

65.  

O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do 
boleto dos serviços tomados com as regras tributárias 
definidas exemplo: multa, juros e correção monetária. 
 

  

66.  

O sistema deverá permitir a emissão da 2ª via do 
boleto dos serviços tomados mediante informação da 
nova data de pagamento fornecida pelo contribuinte. 
 

  

67.  
O sistema deverá permitir o agrupamento de boletos 
caso possua mais de 1 (um) gerado na competência.  
 

  

68.  

O sistema deverá permitir a reimpressão dos boletos 
dos serviços tomados exceto o(s) boleto(s) que já 
foram pago(s).  
 

  

69.  

O sistema deverá gerar o resumo fiscal do livro de 
serviços tomados mensal e anual no formato de 
arquivo “pdf” (PortableDocumentFormat).  
 

  

70.  

O sistema deverá apresentar funcionalidades de 
calendário de serviços tomados com as seguintes 
ações: - Identificação gráfica do livro fiscal das 
agências bancárias por competência; - 
Redirecionamento para cadastro de escriturações de 
notas conforme competência desejada. 
 

  

71.  
O sistema deverá permitir a solicitação de Certidão. 
 

  

72.  

O sistema deverá apresentar funcionalidade para 
selecionar a agência bancárias desejada e visualizar a 
sua movimentação.  
 

  

73.  

O sistema deverá apresentar funcionalidade para 
selecionar a agência bancária desejada e visualizar os 
boletos gerados tanto dos serviços prestados como 
dos serviços tomados. 
 

  

74.  

O sistema deverá apresentar funcionalidade para 
selecionar a agência bancária desejada e visualizar os 
débitos. 
 

  

75.  

O sistema deverá apresentar funcionalidade para 
selecionar a agência bancárias desejada e visualizar o 
calendário fiscal de serviços prestados e serviços 
tomados.  
 

  



 

  

76.  

Possibilitar mecanismo para selecionar um 
determinado contribuinte e em seu calendário 
prestado e tomado acompanhar os lançamentos dos 
balancetes e escriturações das notas fiscais tomadas. 
 

  

77.  
O sistema deverá apresentar dispositivo para a total 
administração da Ação Fiscal.  
 

  

78.  

O sistema deverá apresentar dispositivos para a 
administração histórica das ações fiscais efetuadas e 
gerenciamento para evitar a caducidade. 
 

  

79.  

O sistema deverá apresentar dispositivos para que o 
responsável pelo setor possa efetuar o 
encaminhamento e acompanhamento de ordens de 
serviços para os fiscais, com determinação de prazo 
para execução e seu respectivo monitoramento. 
 

  

80.  

O Sistema deverá apresentar funcionalidade para 
gerar os documentos: 

a) TIF – Termo de Início de Fiscalização 
b) Notificação;  
c) Intimação;  
d) Auto de Infração; 
e) Auto de Apreensão;  
f) TCF – Termo de Conclusão de Fiscalização; 

  

81.  
O Sistema deve apresentar a funcionalidade de Gerar 
Planilha de Cálculo. 
 

  

82.  
O Sistema deve possibilitar a solicitação de 
documentos durante a ação fiscal; 
 

  

83.  
O sistema deverá apresentar dispositivos para 
imposição de multa; 
 

  

84.  

O sistema deverá apresentar mecanismo de rotina de 
protocolo onde registra e imprime protocolo de 
recebimento e devolução dos documentos solicitados 
pela fiscalização; 
 

  

85.  
O sistema deverá apresentar dispositivos para 
consulta de notificações pelos seguintes filtros:  
 

  

 
Inscrição Municipal;  
 

  

86.  
Fiscal Responsável pela fiscalização;  
 

  

87.  
Número e Ano da Ordem Fiscal;  
 

  

88.  Situação (Aberta, Entregue, Encerrada ou Todas)   



 

  

89.  

O sistema deverá apresentar módulo de comunicação 
permitindo envio de mensagens pela Prefeitura e 
respostas das Agências Bancárias/Instituições 
Financeiras, com indicação de data e horário de 
recebimento e leitura das mensagens. 
 

  

90.  

O sistema deverá permitir a troca de mensagens pelo 
fisco municipal com seus contribuintes para 
questionamentos, notificações, intimações, dentre 
outros mecanismos que o fisco julgar necessário 
prevendo uma futura instituição do domicílio tributário 
eletrônico. 
 

  

91.  

O sistema deverá permitir que a prefeitura envie 
mensagens com a escolha do destino que poderá ser 
para um ou mais destinatários da mesma instituição. 
 

  

92.  

O sistema deverá sinalizar as novas mensagens 
recebidas na caixa postal virtual do contribuinte e da 
prefeitura. 
 

  

93.  
O sistema deverá possuir área de downloads para 
consulta de manuais, leis e instruções normativas. 
 

  

94.  

O sistema deverá apresentar, no mínimo, os seguintes 
relatórios gerenciais e estatísticos para o perfeito 
gerenciamento:  

a) Contas recusadas pelo Contribuinte no 
Balancete; 

b) Devedores; 
c) Maiores Arrecadadores; 
d) Planos de contas homologado com alteração; 
e) Comparativo de Recolhimento; 
f) Cruzamento de Balancetes; 
g) Boletos Gerados; 
h) Lançamento de ISS; 
i) Débitos de ISS; 

  

95.  
O sistema deverá apresentar gráficos de gestão para 
a prefeitura. 
 

  

96.  

O sistema deverá apresentar ferramenta para 
processamento de arquivos de retorno de baixa de 
boletos enviado pelo Banco. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

  

Pregão Presencial Nº 34/2017 
 

ANEXO – III- FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  
 

Razão Social da 
Proponente: 

 

 
Endereço: 

 

Telefone: 
 

 
E-MAIL: 

 

 
  

Descrição 
 

Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total 

 
1ª Fase 
 
Configuração do Sistema e 
Análise do Código Tributário 
Municipal . 
Proposta de Minuta de 
Legislação/Normativa para 
disciplinar o ISS. 

 
 

Serviço 
 
 

 
 

01 (mês) 

  

 
2ª Fase 
 
Configuração do Cadastro, 
Conversão e crítica dos dados 
cadastrais, criação de ambiente 
de testes. 
 
Capacitação/Treinamento 

 
 
 

Serviço 

 
 
 

01 (mês) 

  

 
3ª Fase 
 
Licenciamento de Uso de 
Software, destinados a 
inteligência fiscal, controle da 
ação fiscal e gestão de cobrança 
de receita tributária. 
 

 
 

Serviço 

 
 

10 (meses) 

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  

 
 
 

 

  
  



 

  

 

 
 
 

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou o                           
u que consta na procuração: 

Nome:  

Identidade nº/ 
órgão expedidor: 

 

CPF nº  

 
 

1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de 
seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):  

 
(OBS.: Carimbos do CNPJ e Inscrição Estadual no verso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017 
 

ANEXO IV-      
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. 
........................................, representante legal da 
...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. 
............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as 
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 
34/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, inexistindo qualquer fato impeditivo 
de sua participação neste certame. 
 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a 
documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente 
da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize 
tempestivamente (  ) . 

 

..................., ....... de ..................... de 2017. 
 
 

____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
Local/data: 
 
Nome: 
Cargo/função: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Pregão Presencial Nº 34/2017 

 
ANEXO V   

 
 
TERMO DE  CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE E ...........................,  
 
 
 
A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante denominada Contratante ato representada 
pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., RG nº ............., CPF nº ................., e  ................., inscrito no 
CNPJ/CPF-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominado 
Contratada, representado neste ato por ..............................................., portador da carteira de 
identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o 
ato que o qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato,  doravante 
denominado Processo, concernente à Licitação na modalidade de Pregão Presencial sob n° 
34/2017. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em 
harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes 
declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO -  A Prefeitura contrata com a empresa acima através de 
processo licitatório o fornecimento de licença de softwares de última geração, em ambiente “web” 
com sua operacionalização integralmente realizada via internet para a modernização da 
administração tributária municipal, destinados a inteligência fiscal, controle da ação fiscal e gestão 
de cobrança de receita tributária, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte.  
 
SEGUNDA  (DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS): Os serviço serão 
prestados diretamente à prefeitura de Cesário Lange, conforme segue: 
 
Características Gerais 

 
2.1- Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga, 
disponível durante as 24 horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de segurança 
física (proteção contrafogo, sistema de refrigeração, fornecimento ininterrupto de energia, 
proteção contra água e proteção contra furto) e segurança tecnológica (detecção de invasão) de 
forma que atenda o disposto na NBR - Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) ISO/IEC 27001/2013 e TIER III; 

 



 

  

2.1.1- Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com 
componentes redundantes que ofereçam alta disponibilidade, proteção contra vírus, spywares e 
demais pragas virtuais gerando cópias de segurança que garantam o armazenamento dos dados 
em local seguro. O tráfego para o servidor de backup não deve concorrer com o tráfego externo; 
Disponibilidade de Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a 
demanda necessária ao atendimento dos contribuintes do Município, com garantia de alta 
disponibilidade e desempenho e conexões com certificação segura e criptografadas no 
transporte das informações (https). Devem atender, via web, aos contribuintes da contratante, 
tomadores de serviços, contadores e colaboradores da contratante. 
 
2.2 Ambiente 

 
2.2.1- A Contratada deve disponibilizar à Administração Municipal, equipamentos de 
alta performance e que assegure alta disponibilidade, com tolerância a falhas, 
balanceamento de carga e contingência operacional, devendo atender aos seguintes 
requisitos: 

 
2.2.1.1 Sistema de combate a incêndio; 
VII. Proteção contra água; 
VIII. Segurança física – CFTV com cobertura total das facilidades, detectores de 

presença e invasão; 
IX. Sistema de Refrigeração; 
X. Sistema de Fornecimento Ininterrupto de Energia com grupos de geradores; e 
XI. Sala Cofre. 

 
2.3- Requisito de Segurança, Monitoramento e Controle. 

 
2.3.1-  Monitoramento de gama de serviços e condições do ambiente, incluindo: 

IX. Conectividade de todo o ambiente contratado; 
X. Disponibilidade dos servidores e demais componentes instalados; 
XI. Disponibilidade dos serviços de cada um dos servidores, individualmente; 
XII. Tráfego e tempo de resposta de todos os circuitos de dados e voz; 

XIII. Fornecimento de energia; 
XIV. Sistemas de ar-condicionado; 
XV. Sistemas de no-break; e 
XVI. Grupos geradores de energia. 

 
2.4- Infraestrutura e Tecnologia 

 



 

  

2.4.1- A licitante deve disponibilizar à Administração servidores, infraestruturade 
rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, atendendo 
no mínimo os requisitos: 

XIII. Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data 
Center; 

XIV. Servidor web com redundância de fonte de alimentação, interface de rede 
e discos; 

XV. Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, 
interface de rede e discos; 

XVI. Servidores devidamente licenciados para as respectivas aplicações de 
Sistema, Banco de Dados, Backup; 

XVII. Software antivírus para os respectivos servidores devidamente licenciados; 
XVIII. Reserva mínima de 4 TB em disco para backup; 

XIX. Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços; 
XX. Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a 

demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar 
acesso via WEB a todas as empresas, estabelecidas ou não no Município; 

XXI. Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a 
proteção contra "roubo de informações" que possam ocorrem através de 
ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e também de dentro 
do próprio ambiente disponibilizado; 

XXII. Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e 
monitoramento da performance dos equipamentos de infraestrutura, 
operando deforma proativa para situações eventuais de instabilidade, 
proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura fornecida; 

XXIII. Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de 
produção, atendendo os mesmos requisitos, com os sistemas integrados 
para customizações, implementações e testes, que se façam necessários 
para atender às peculiaridades da legislação; 

XXIV. Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte 
das Informações https. 
 

2.4.2- Será permitida a subcontratação dos serviços descritos no item 1 – Características Gerais 
e seus subitens nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93. 

 
 
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........................ 
(..................),conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão do pregão 
presencial, fls. ...... do Processo, correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para a 
totalidade do período mencionado na cláusula sexta. 
 
§ 1º – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 
(e suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 
 
§ 2º - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação 
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do 
requerimento, e nunca de forma não retroativa. 
 



 

  

QUARTA (DAS DESPESAS) - As despesas decorrentes do objeto deste contrato, correrão por 
conta da Unidade Orçamentária  -   , junto ao orçamento-programa vigente do município. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante 
apresentação da fatura, após o aceite pelo setor de gestão da política tributária da prefeitura 
responsável pela fiscalização municipal e será autorizados após a sua efetiva implantação, nos 
moldes do disposto no Anexo I do Edital do Pregão Presencial e proposta da contratada.  
  
5.1- . As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados, e conter atestamento 
do gestor do contrato, cujo designado é o responsável pelo setor de gestão da política tributária da 
prefeitura  e fiscalização municipal.  
  
SEXTA (DO PRAZO) – O Presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, prorrogável na 
forma do disposto no art. 57,II da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) –  
7.1 A CONTRATADA assumirá as seguintes obrigações: 

 Transmitir todas as informações de que dispuser para Gestor do Contrato; 

 Entregar aos funcionários do MUNICÍPIO, detentores da competência legal para a 
autuação fiscal, um relatório detalhado do que resultar do processamento dos dados 
acima referidos, em que figurarão dimensionados os eventuais valores de sonegação do 
ISSQN detectado; 

 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto deste 
Contrato; 

 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de 
medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada; 

 Indicar e disponibilizar equipe técnica que atuará na implantação e customização de 
cada módulo; 

 Arcar com despesas de deslocamento e hospedagem da equipe técnica; 

 Apresentar os produtos definidos na qualidade e prazos definidos pela CONTRATANTE; 

 Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE; 

 Facilitar a supervisão acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATANTE, 
fornecendo, sempre que solicitados, informações e documentos relacionados com a 
execução do objeto do presente edital; 

 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 
seus técnicos não terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, principalmente as que disserem 
respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações 
existentes ou geradas durante a execução dos serviços, respeitando o sigilo tributário; 

 Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer 
natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização; 

 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, 
alimentação e transporte, compreendendo-se o deslocamento do empregado do seu 
endereço residencial até o local de trabalho, bem como, do local de trabalho até sua 



 

  

residência, quando em serviço, bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias 
preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto da licitação; 

 Prover recurso humano necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes 
contratados, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação 
trabalhista vigente; 

 Responsabilizar-se pela conformidade e qualidade dos serviços e bens, bem como de 
cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que 
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 

 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades, sem prévia autorização da Contratante; 

 Fornecer toda e qualquer documentação, projetos, manuais, etc., produzidos durante a 
execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em mídia eletrônica; 

 A CONTRATADA deverá seguir metodologia de implantação a ser definida de comum 
acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA; 

 Ao final do contrato a CONTRATADA deverá fornecer integralmente o bando de dados, 
com relacionamentos que compõe o banco de dados; 

 O cronograma de implantação deverá ser definido conjuntamente com a 
CONTRATANTE, de forma a atender as conveniências de datas e horários. 

 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE). 
8.1 A CONTRATANTE assumirá as seguintes obrigações: 

 Fornecer cópia da legislação tributária em vigor nos últimos 05 anos, assim como da lei 
orgânica do Município;  

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

 Notificar os contribuintes estabelecidos no município para que colaborem com a 
fiscalização, disponibilizando informações sobre os serviços prestados, apresentando os 
documentos que lhe forem solicitados;  

 Indicar um Gestor para o contrato que será responsável, dentre outras obrigações, pela 
validação e recebimento das diversas etapas dos serviços; 

 Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados e/ou 
produzidos pela CONTRATADA; 

 Agendar as reuniões que se fizerem necessárias para o planejamento, avaliação e 
ajustes nas etapas previstas de implantação; 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um Grupo de Trabalho 
designado. Verificar o cumprimento das obrigações, assumidas pela CONTRATADA; 

 Fornecer as informações e documentos indispensáveis para a elaboração dos produtos 
mencionados; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

 Emitir, por intermédio do Gestor do Contrato, relatórios sobre os atos relativos à 
execução do contrato, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos 
serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 

 



 

  

8.2 Estabelecimento da interface (troca de informações) 
 
8.2.1 Deverá ser estabelecida uma interface para troca de informações entre os sistemas de 
cadastro mobiliário e imobiliário da Contratante e o sistema da empresa Contratada para 
atualização dos dados pertinentes, a qual deverá ser desenvolvida e operacionalizada com a 
participação de representantes técnicos da empresa Contratada e da Contratante, 
contemplando, obrigatoriamente, as seguintes atividades: 
 
8.2.1.1 A empresa Contratada deverá fornecer o layout contendo todas as especificações 
técnicas para o estabelecimento da interface via web-service, que contemple garantias de 
segurança e privacidade das informações trocadas, além de preservar os históricos das 
movimentações;  
8.2.1.2 A Contratante, mediante as especificações técnicas contidas no layout fornecido pela 
Contratada, estabelecerá as rotinas diárias de importação, exportação e atualização de dados, 
mesmo que tais procedimentos dependam do fornecimento de informações e/ou da participação 
dos responsáveis pelas informações pertinentes;  
8.2.1.3 A Contratada, por sua vez, também deverá estabelecer rotinas diárias de importação, 
exportação e atualização dos dados, obedecendo ao mesmo layout garantindo a integridade dos 
dados;  
8.2.1.4-Após o estabelecimento, a interface deverá ser testada e homologada pelas partes 
envolvidas (Contratada e Contratante) e a rotina deverá ocorrer diariamente, durante toda 
vigência contratual;  
Será de responsabilidade da Contratante fiscalizar o funcionamento da interface (troca de 
informações), junto a contratada e aos responsáveis pelas informações pertinentes. 
 
8.3- Garantia Tecnológica 
8.3.1 Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte desta Administração, a 
empresa fornecedora do sistema deverá garantir o direito de acesso à consulta e impressão dos 
Livros Fiscais Eletrônicos escriturados e dos documentos de arrecadação gerados, permitir 
acesso aos canais de comunicação para dirimir dúvidas relativas ao período escriturado, 
disponibilizar todos os diálogos efetuados entre os atendentes e as empresas que utilizaram os 
canais de comunicação, buscando esclarecimentos quanto a operacionalização do sistema 
durante a vigência do contrato. Esta garantia deverá ser igual ao período em que vigorou 
contrato. 

 
NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas 
as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: multa diária, de 0,3% 

(três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto da licitação. 
 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; b) 
multa que não excederá, em seu total, 10% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; c) suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento para contratar com o Município de Cesário Lange, por prazo não superior 
a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo 
para o serviço; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os 
atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 



 

  

§ 1° – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 
eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
§ 2°  – Ocorrendo atraso na execução por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória 
de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora 
independentemente de notificação ou interpelação. 
§ 3° – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
  
 
 
 
  
DÉCIMA PRIMEIRA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas no art. 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, 
sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá 
ser objetivo de cessão, transferência, no todo ou em parte. 
  
DÉCIMA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste 
contrato e da execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA  
 
 
(DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de  Tatuí/SP, excluído qualquer outro. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange,  em  ....... de ............ ... de  2017. 
 
 Prefeitura Municipal de Cesário Lange                                     
 

Prefeito Municipal                                            Contratada 
 

Testemunhas: 
 
1- Nome:                                                                                                         2- Nome:  
RG:                                                                                                                  RG: 

      
 



 

  

 
 
Pregão Presencial Nº 34/2017. 

 
ANEXO VI – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA 

 
    
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), 
com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., 
na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) 
pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ 
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG 
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua 
..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... 
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 
................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro 
............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 
licitatório, especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial Nº  xx /2017, da Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e 
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor 
recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao 
referido certame. 
 

.............................., ........  de ......................... de 2017 
 
 
 

Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017. 
 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
.................................,......................................................................................................................... 
inscrito no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... 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) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL 
 

À 

Prefeitura do Município de Cesário Lange 

 

 

 

A empresa ..........................................., com sede à ............................................, ......., na 

cidade de .................., Estado de ............................, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ..........................., por intermédio de 

seu responsável técnico o(a) Sr(a) .................................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade RG nº ........................-SSP-....... e do CPF nº ........................................ 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da 

licitação em referência, que visitou o local onde será executado o  objeto da licitação em 

epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições locais de 

espaço físico e suas instalações/equipamentos, estando familiarizado com a natureza e 

vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e 

regionais que possam incidir no valor da proposta. 

 

 

................................., ........ de ................. de 2.017 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


