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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

PROCESSO: Nº 094/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a implantação do sistema para a 
emissão e controle das notas fiscais de prestação de serviços de forma eletrônica, 
possibilitando a eficiência na gestão e arrecadação, sob a forma de licenciamento 
de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte e toda 
infraestrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema. 

 

RECIBO 

 

A Empresa _______________________________________________________________________, CNPJ 

n.º ___________________________, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer 

alteração pelo meio de: 

fax: _________________________________ telefone:______________________________  

Celular: ______________________________  

E-MAIL:______________________________ 

 

_________________/_____ , _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

 

 

� Este recibo deverá ser remetido à Prefeitura Municipal de Almenara pelo e-

mail licitapma@hotmail.com para eventuais comunicações aos interessados, 

quando necessário. 

� O Município de Almenara não se responsabiliza por comunicações à empresa 

que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N. º 094/2017. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. º 059/2017. 

 

Forma de Licitação: Pregão Presencial 

Tipo de Licitação: Menor Preço  

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº: 24, de 2005, Lei 

Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 

147/2014. 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 30 de outubro de 2017 as 08h00mim 

Dia e Hora para Abertura das Propostas: 30 de outubro de 2017 as 09h00mim 

Telefone para Contato: (33) 3721 - 1360 (PATRICIA GUIMARÃES NOGUEIRA – 

Pregoeira). 

Local: Pça. Dr. Hélio Rocha Guimarães, 27 - Centro - CEP 39.900-000 - Almenara/MG 

 

1 – PREÂMBULO 

 

O Município de Almenara - MG, com endereço à praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, nº 27, 

Centro de Almenara, CNPJ: 18.349.894/0001-95, torna pública a abertura do Processo 

Licitatório Nº 094/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 059/2017, do tipo menor 

preço regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.º 24 de 2005, 

com aplicação subsidiaria a                         

Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela 

Lei Complementar n° 147/2014, e demais condições fixadas neste edital. Os trabalhos serão 

conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Almenara, Patrícia Guimarães Nogueira 

e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 019/2017. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 – A presente licitação destina-se à contratação de empresa especializada para a 

implantação do sistema para a emissão e controle das notas fiscais de prestação de serviços de 

forma eletrônica, possibilitando a eficiência na gestão e arrecadação, sob a forma de 

licenciamento de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte e toda 
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infraestrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema, nas condições 

estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto licitado, 

que atenderem a todas as exigências e condições estabelecidas neste instrumento.   

 

3.2 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

 

3.2.1- Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. 

3.2.2- Em consórcio. 

3.2.3- Estrangeira que não funcione no Brasil. 

3.2.4- Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 

3.2.5- Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas enquadradas nas 

condições estabelecidas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, empresas compostas por companheiro ou 

parentes dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau; conforme Inciso II e III, § 6º do artigo 85 da Lei Orgânica do 

Município de Almenara. 

3.3- A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

3.4- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou termos 

deste instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma 

a desobrigar a sua execução. 

 

4 - DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

 

4.1- O Edital completo (com todos os seus anexos) poderá ser adquirido pelo email 

licitapma@hotmail.com e também está disponível para download no endereço 

www.almenara.mg.gov.br. 

4.1.1- Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Almenara – MG. 
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4.2- É facultado a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo 

custo da reprodução gráfica será cobrado, observando para tanto, o prazo de até dois dias úteis 

anteriores a data fixada para o recebimento das propostas. 

4.3- Qualquer interessado poderá apresentar pedido de providências ou de impugnação ao ato 

convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até dois dias úteis 

anteriores a data fixada para o recebimento das propostas. 

4.4- As medidas referidas no subitem anterior poderão ser formalizadas por meio de 

requerimento endereçado a autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no 

endereço constante do item 1,  das 8:00hs  às 12:00hs ou poderão ser encaminhadas por meio 

do e-mail licitapma@hotmail.com ou fax: 33-3721-1360. 

4.5- A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pelo Pregoeiro 

no prazo 24(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da peça, que além de comportar 

divulgações, deverá também ser juntada aos autos do Pregão e divulgada no quadro de avisos 

da Prefeitura bem como comunicada aos interessados através de e-mail, fax ou oficio. 

4.6- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 

4.7- Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Certame deverão ser enviados ao 

Pregoeiro em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço de e-mail indicado neste edital. 

4.8- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos. 

4.9- As respostas às impugnações e esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão autuados 

no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

4.10- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado, e 

que, por isso, não sejam protocoladas no prazo legal. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá 

proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro. 

5.2- Para tanto deverá apresentar: 

5.2.1- Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente, representante, administrador...), 

este deverá identificar-se apresentando a cópia da Cédula de Identidade, ou documento oficial 

com foto, juntamente com cópia autenticada ou original do respectivo Registro Empresarial, 



 
 
 
 

Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, n º 27 - Centro - CEP: 39.900-000 - Tel: (33) 3721-1360 - CNPJ: 18.349.894/0001-95 - almenara.mg.gov.br 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

Estatuto, Contrato Social, instrumento de Registro Comercial em vigor, registrado na Junta 

Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura ou documento equivalente em 

qualquer outro caso, devidamente registrado em órgão competente (quando exigível). 

5.2.2- Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, apresentando cópia de sua Cédula 

de Identidade ou documento oficial com foto, acompanhada de Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular de Procuração com firma reconhecida, com poderes 

específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão.  

5.2.2.1- A Procuração deverá ser acompanhada da via original ou cópia autenticada dos 

documentos conforme especificado no item 5.2.1 para comprovação da capacidade do(s) 

outorgante(s) para constituir procurador com os poderes exigidos. 

5.2.3- Todas as licitantes deverão também apresentar neste momento: 

5.2.3.1- Declaração de atendimento a Lei Orgânica do Município, Declaração de 

Cumprimento de Requisitos de Habilitação e Declaração de Conhecimento não deverão 

integrar os envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo - se em 

documentos a serem fornecidos separadamente. 

5.2.3.2- A ausência das referidas declarações ou apresentação em desconformidade com a 

exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando 

em consequência, o recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de 

habilitação. No entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão pelo representante 

legal. 

5.2.3.3- O atendimento dessa exigência é condição para que a proponente continue 

participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, a entrega dos envelopes proposta de 

preços e documentos de habilitação. 

5.3- Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa. 

5.3.1- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no 

procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos 

previstos neste Edital. 

5.3.2- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

5.3.3- Fica assegurada as licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos 

previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo, desde 

que aceito pelo pregoeiro. 
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5.4- A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 

administrativamente. 

5.5- Nesta oportunidade, as licitantes que se enquadrarem e que não estiverem sujeitas a 

quaisquer dos impedimentos constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, 

deverão comprovar sua condição mediante apresentação: 

5.5.1- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento 

arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede 

da pequena empresa;  

5.5.2- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento 

arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

ou equivalente, da sede da pequena empresa.  

5.5.3- Microempreendor Individual, deverá apresentar Declaração de 

Microempreendedorconforme modelo deste Edital.  

5.5.4- A apresentação de qualquer tipo de declaração assinada pelo representante legal da 

empresa, contador ou pelos sócios com poderes para tanto, não equivale ao disposto no item 

5.5.1 e 5.5.2, exceto para os microempreendedores. Para fins de esclarecimento considera-se 

documento equivalente aquele emitido pela Junta Comercial onde conste informação clara 

sobre o enquadramento da empresa. 

5.5.5 – Caso o licitante tenha apresentado o contrato social no credenciamento nos termos 

acima estabelecidos torna-se desnecessário a apresentação na habilitação. 

 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO: 

 

6.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicado no preâmbulo deste Edital, quando declarado encerrado o credenciamento pelo 

Pregoeiro, não mais serão admitidos novas proponentes dando-se início ao recebimento dos 

Envelopes CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS E A DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO que serão conferidos e rubricados por todos, confirmando neste momento a 

inviolabilidade do lacre. 

6.2- O município de Almenara não se responsabiliza por envelopes de "Proposta de Preço" e 

"Documentos de Habilitação" que não sejam entregues ao Pregoeiro, no local, data e horário 

definidos neste Edital. 
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6.2.1 – Os envelopes "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação" deverão ser 

indevassáveis, devidamente lacrados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura 

deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados acima: 

 

 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇO  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG 

PÇA. DR. HÉLIO ROCHA GUIMARÃES N° 27 - CENTRO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 059/2017. 

DATA/HORA: 30 de outubro de 2017 as 09h00mim 

LICITANTE: Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja 

personalizado – timbrado). 

 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG 

PÇA. DR. HÉLIO ROCHA GUIMARÃES N° 27 - CENTRO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 059/2017. 

DATA/HORA: 30 de outubro de 2017 as 09h00mim 

LICITANTE: Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja 

personalizado – timbrado). 

 

6.2.2-Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes 

da abertura da sessão pública. 

6.2.3-Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 

endereçado diretamente à Comissão, com a mesma identificação do subitem 6.2.1. 

6.2.3.1- As licitantes poderão apresentar seus envelopes de proposta e habilitação via correios, 

porém perderão o direito de ofertar lances durante a sessão do pregão bem como interpor 

recursos. 

 

7 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, FASE DE LANCES E JULGAMENTO: 
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7.1 – As Propostas de Preços deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 

páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, em 

língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas, 

rasuras, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões 

ao direito dos demais licitantes, prejuízo a administração ou não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do ANEXO IV deste Edital, e 

deverão constar: 

7.1.1 – Especificação clara e detalhada dos serviços, compatível com as exigências do 

ANEXO I do presente Edital; 

7.1.2 – Razão Social, endereço, CNPJ/MF, telefone, fax e endereço eletrônico, se tiverem, da 

empresa proponente, bem como nome completo do responsável pela assinatura do contrato; 

7.1.3– Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

estipulada para a entrega dos envelopes; 

7.1.4–Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas 

diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 

comerciais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do 

objeto da presente licitação; 

7.1.5 – Indicação da conta corrente, agência em Banco Oficial, para recebimento dos 

pagamentos. 

7.2 – Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

unitários, e os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por 

extenso. 

7.3 - A proposta e os lances deverão referir-se ao menor preço unitário. 

7.4 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas 

decimais. 

7.5 - A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à integralidade do 

objeto. 

7.6 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão ser observadas 

com vistas à elaboração da proposta comercial. 

7.7 - Caso o prazo de que trata o item 8.1.3 deste edital não esteja expressamente indicado na 

Proposta Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

7.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação 

para a contratação, os licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. 
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7.9 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) diaspoderá ser solicitada prorrogação da 

validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 

interesse desta Prefeitura. 

 

7.10 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem 

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

7.11- Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no 

ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

7.12 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital. 

7.13 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

 

8- DA SESSÃO DE LANCES: 

8.1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro 

declarará aberta a sessão do Pregão e deverá constar em ata a hora de inicio, nessa 

oportunidade não mais aceitará novos licitantes. 

8.2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a 

Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, separadamente, declaração, 

conforme modelo do Anexo II, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 

8.2.1. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e“Proposta 

Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a 

declaração acima. 

8.3 – O Pregoeiro, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à conseqüente desclassificação das 

propostas em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

8.4 – O Pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor preço. 

8.4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste 

item, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), 
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para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 

nas propostas escritas. 

8.5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor. 

8.5.1 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de apresentação dos lances. 

8.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu último preço, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.5.3 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.5.4 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu 

preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita. 

8.6- Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da 

exeqüibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário 

para sua continuidade. 

8.7 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa 

de lances. 

8.8 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME 

ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) 

superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

8.8.1- A proponente que não entregar a comprovação de micro ou empresa de pequeno porte 

no credenciamento, não poderá usufruir dos direitos inerentes em nenhuma fase do certame, 

ou seja, perderão apenas o direito de usufruir dos benefícios da lei Complementar 123/2006 e 

147/2014. 

8.9 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de credenciamento 

dos licitantes, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.9.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º 

lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 

8.9.2 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu 

direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 
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8.9.3 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas 

propostas estiverem no limite estabelecido no item 9.8, na ordem de classificação, para o 

exercício do direito de preferência. 

8.9.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem 

nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá 

apresentar novo lance. 

8.9.5 – Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de 

preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances. 

8.9.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após 

aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o 

menor preço. 

8.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.11 – O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de menor 

preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

8.12 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope 

“Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua 

habilitação. 

8.13 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

8.14 – No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o 

Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 

habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital. 

8.15 – Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que 

sejam obtidas melhores condições para a Prefeitura Municipal de Almenara, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

8.15.1 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo a 

hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 9.9.1 deste Título. 

8.15.2 - Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer 

momento, para realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando 

intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
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8.16 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do 

procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos 

licitantes. 

 

09 – DO JULGAMENTO 

 

09.1 - O critério de julgamento será o de menor preço ofertado, desde que observadas as 

especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

09.2 - Será desclassificada a proposta que: 

09.2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 

09.2.2 - não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência; 

09.2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

de mercado acrescidos dos respectivos encargos; ou superestimados ou manifestamente 

inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

09.2.4 - Se o Pregoeiro entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que o licitante 

demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos. 

09.2.4.1 - Não havendo a comprovação da exeqüibilidade do preço a proposta será 

desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

09. 3 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes da 

Planilha de Preços serão corrigidospela Equipe de Apoio. 

09. 4 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a 

divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do 

lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o Pregoeiro, após diligência e 

mediante expressa anuência do licitante. 

09. 4.1- Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento. 

09.4.2 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

09.4.3 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

09.4.4 O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 

formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

 

10.1 - DA HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

 

10.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;  
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10.1.2- ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  

10.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

10.1.4- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

10.1.5- Em todos os casos acoplar aos documentos do envelope habilitação, documento de 

identidade do administrador da empresa. 

10.1.6- Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 

devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social 

consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. 

Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações 

promovidas e registradas no órgão competente. 

 

11-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (PESSOA JURÍDICA): 

 

11.1- Prova de inscriçãoCNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda). 

11.2- Prova de inscriçãono cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

11.3- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (certidão unificada de regularidade 

fiscal de tributos federais e de contribuições previdenciárias). 

11.4- Prova de Regularidade Estadual e Municipal, relativo à sede da licitante.  

11.5- Prova de regularidade de débito para com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço). 

11.6- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

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

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 

1º de maio de 1943. 
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11.7- As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

11.7.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa, 

empresa de pequeno porte ou equiparadas terá assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a mesma for declarada vencedora do certame, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

11.7.2- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

11.7.3- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2(dois) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

11.7.4-A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

 

11.8 - QUALIFICAÇAO ECONÔMICA FINANCEIRA  

 

11.8.1 – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede de 

pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 

11.8.2 – Caso não possua data de validade na certidão o prazo de validade será de 90 (noventa) 

dias contados da data de sua emissão. 

 

11.10 - DEMAIS DOCUMENTOS  

 

11.10.1 - Declaração expressa de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação. 

11.10.2- Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). 

11.10.3-Os modelos das Declarações exigidas são parte integrante deste edital.  
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11.10.4- Os documentos exigidos deverão estar com vigência plena na data fixada para sua 

apresentação, podendo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

legível,autenticada por cartório competente ou por cópia não autenticada, desde que sejam 

exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro, com exceção dos extraídos pela 

internet. 

11.10.5- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das 

falhas constatadas, a licitante poderá será inabilitada. 

 

11.10 – TRATAMENTO DIFERENCIADO A MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS. 

 

11.10.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério do da Prefeitura Municipal de Almenara, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de negativa. 

11.10.2. - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 

comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.10.3 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

11.10.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

11.11 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 

 

12 – DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

12.1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, 
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sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.  

12.2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a 

termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 

contra razões no mesmo prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

12. 4 - Os recursos e respectivas contra razões deverão obedecer aos seguintes requisitos, 

sob pena de não serem conhecidos: 

12.4.1 - ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações, aos cuidados do Pregoeiro, no 

prazo de 3 (três) dias, conforme estabelecido no item 12.1 deste título; 

12.4.2 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 

contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado 

pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

12.4.3 - ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Almenara- MG, à Pça. Dr. Hélio Rocha Guimarães, 27, Centro, CEP 39.900-

000. 

12.4.4- A Prefeitura Municipal de Almenara não se responsabilizará por razões de recursos e 

contra razões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da 

Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

12.4.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4.6 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro que, 

reconsiderando ou não sua decisão, encaminhará, devidamente informado aos interessados. 

12.4.7 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Almenara e poderá também ser publicado no 

Jornal Oficial de Minas. 

 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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13.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 

13.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento. 

 

14 – DO CONTRATO 

 

14.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 

convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta constante do ANEXO VII, 

desde que obedecidas todas as exigências estabelecidas neste Edital, e de conformidade com a 

proposta aceita. 

14.2 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação para assinar o contrato. 

14.3 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o contrato. 

14.4 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal. 

14.5 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato, decorrente 

desta licitação, deverá ser encaminhada ao Prefeito de Almenara - MG, e somente será 

analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

14.6 - O contrato terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura e poderá 

ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

15 – DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 

materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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15.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no ato da entrega da mercadoria, 

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 

referir. 

15.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos materiais efetivamente fornecidos. 

15.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

15.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sites dos órgãos 

pertinentes para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

15.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

15.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

15.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

15.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

15.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
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pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

16 – DISPENSA DE GARANTIA: 

 

16.1 – Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste 

PREGÂO. 

 

17 – DO PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS 

 

17.1 – Os serviços deverão estar disponíveis para execução dos serviços em até 05 dias úteis 

após emissão da ordem de serviços. 

 

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1 As dotações orçamentárias para fazerem face à presente despesa são as seguintes: 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

04001.0412300522.027.33903900000 F 

(72) 

Manutenção Atividades Secretaria de 

Fazenda – outros serviços de terceiro 

pessoa jurídica. 

 

19 – DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES 

 

19.1-Fica ressalvada a possibilidade de reajuste conforme disposto no Art. 65, da Lei 

8.666/93. 

 

20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1 – A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 

contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo 

contratante: 
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20.1.1 – Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

20.1.2 – Multas; 

20.1.3 – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

20.1.4 – Indenização ao contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

20.2 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa da empresa adjudicatária, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

21 – EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

 

21.1 – A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

21.1.1 – Retardarem a execução do Pregão; 

21.1.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

21.1.3 – Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 – Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 

de seus termos. 

22.2 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

22.3 – É facultado ao Pregoeiro, Controlador Interno ou a autoridade superior em qualquer 

fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

22.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 

Pregão. 

22.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 

previsto no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

22.6 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, 
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por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 

22.7 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o Município de Almenara - MG, não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 – Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

 

ANEXO I – Termo de Referencia.  

ANEXO II – Modelo de declaração de cumprimento das condições de habilitação;  

ANEXO III – Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

ANEXO IV – Modelo da Proposta de Preço; 

ANEXO V – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 

ANEXO VI – Modelo de declaração de que não emprega menor; 

ANEXO VII – Minuta do contrato; 

ANEXO VIII – Modelo de procuração para credenciamento; 

ANEXO IX – Modelo de declaração de impedimento 

 

Almenara - MG, 11 de outubro de 2017. 

 

PATRICIA GUIMARÃES NOGUEIRA 

PREGOEIRA 
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ANEXO I DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
OBJETO: 1- Contratação de empresa especializada para a implantação do sistema para a 
emissão e controle das notas fiscais de prestação de serviços de forma eletrônica, 
possibilitando a eficiência na gestão e arrecadação, sob a forma de licenciamento de uso 
temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte e toda infraestrutura 
tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema. 
 
2- Emissão Eletrônica de Guia e Certidão Negativa de ITBI preenchida pelo sistema com o 
histórico de movimentações;  
3- Implantação e Gerenciamento do Regime Substituição Tributária para o Imposto Sobre 
Serviços – ISSQN, na atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do imposto a terceiro 
vinculado ao fato gerador na condição de contratante, fonte pagadora ou intermediário de 
serviços cuja prestação se dê em Almenara - MG. 
 
 
1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1.1 – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MUNICIPAL. 
 
A emissão da nota fiscal eletrônica On-Line tem como objetivo a modernização da 
Administração Tributária Municipal, a preservação do meio ambiente, integrar os 
cadastros dos contribuintes da Administração Tributária, possibilitando uma fácil 
utilização do banco de dados para a efetiva realização da Obrigação Tributária; mediante 
autorização do Órgão Público competente e contando ainda com mecanismo que garanta o 
cumprimento das obrigações tributárias previstas nas legislações federal e municipal 
pertinentes. 
Emissão da Nota Fiscal Eletrônica: 
O sistema On-Line pretendido pela Prefeitura de Almenara - MG deverá: Emitir nota fiscal 
eletrônica de acordo com a legislação municipal; permitir a numeração seqüencial na 
emissão da nota fiscal eletrônica; emitir a nota fiscal eletrônica de acordo com as 
atividades cadastradas, no banco de dados dos contribuintes municipais com base na LC. 
116/2003 e 123/2006. 
Permitir retenção de ISS para os serviços prestados e ISS devido em outros Municípios; 
emitir nota fiscal eletrônica da construção civil e reter o ISSQN. 
 
1.2 - LIVRO ELETRÔNICO 
 
Fornecer sistema de Emissão do Livro Fiscal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN, de forma eletrônica, utilizando as informações sincronizadas aos 
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cadastros técnicos e fiscais contidos no banco de dados da Prefeitura, que condicionarão a 
forma de escrituração de cada contribuinte. 
A integração dos cadastros técnico e fiscal da administração se dará através de 
mecanismos eletrônicos e automáticos “em tempo real”. 
O objetivo da integração em tempo real é para que qualquer alteração nos cadastros 
técnico e fiscal e de pagamentos do Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Naturezas - 
ISSQN possam, após sua sincronização ao banco de dados ofertado, imediatamente ser 
acessado pelas empresas que produziram tais informações, assim como o lançamento de 
documento fiscal, produzido pelas empresas deverá ser transmitida de forma eletrônica e 
automática para o cadastro técnico e fiscal da Administração. 
 

1.3 – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
O regime de Substituição Tributária para o Imposto Sobre Serviços – ISSQN foi criado pela 
Lei 294 , de 21 de Julho de 1992 , e ampliado às empresas pela Lei 1.355 , de 30 de Dezembro 
de 1996 e suas alterações . Consiste na atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do 
imposto a terceiro vinculado ao fato gerador na condição de contratante, fonte pagadora ou 
intermediário de serviços cuja prestação se dê em Almenara.  
As empresas de substituição tributária credenciadas no sistema tributário, irão recolher os 
ISSQN prestados no município e irão repassar o valor arrecadado para a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALMENARA. 
 
1.4 – ITBI-e IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 
 
O ITBI, imposto de competência dos municípios por expressa atribuição do artigo 156, II, da 
Constituição Federal, incide sobre a transferência de propriedade e demais direitos reais – 
exceto os de garantia – correlata a bens imóveis. 
Este trabalho possui o escopo de apresentar os contornos jurídicos do mencionado imposto, 
por meio de considerações acerca dos elementos caracterizadores da incidência tributária 
respectiva. 
O sistema irá gerar a guia de ITBI, o documento de arrecadação referente a transmissão e após 
o usuário efetuar o pagamento, será liberado uma certidão negativa de ITBI e a Guia de ITBI 
preenchida pelo sistema com o histórico de movimentações. 
 
3 - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E OPERACIONAIS 
 
Para que possa atender às condições de escrituração do Livro Fiscal Eletrônico, Sistema de 
substituição tributária, geração e emissão automática de ITBI geração, emissão e escrituração 
automática da Nota Fiscal Eletrônica, geração e impressão do Documento de Arrecadação, 
bem como o controle à Administração das informações declaradas pelas empresas, é 
necessário que o sistema pretendido esteja disponível em servidor próprio. 
O sistema deverá proporcionar, também, mecanismo que garanta o procedimento de 
recadastramento, através do primeiro acesso, sendo que essa informação deverá ter 
mecanismo de transmissão eletrônico e automático, via internet, para os sistemas legados 
da Administração. 
Uma vez que as empresas utilizarão os sistemas para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, 
sistema de substituição tributária e emissão de ITBI, os sistemas devem possuir consultas e 
emissão de relatórios e o sistema pretendido deverá possuir todas as suas funcionalidades 
em ambiente WEB, via “browser” (Internet Explorer, Mozilla Firefox e/ou Chrome).  
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3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA 
 
A Solução Integrada pode ser composta por módulos desde que atenda aos requisitos 
funcionais e que estejam no mesmo ambiente tecnológico conforme descrito neste anexo e 
que sejam fornecidos por um único proponente.  
Em qualquer dos casos os módulos devem ser integrados entre si e trocarem informações 
conforme solicitado neste instrumento. 
 

4 - AMBIENTE TECNOLÓGICO 
 
A instalação do Banco de Dados histórico do sistema legado a ser construída no modelo 
Data Warehouse deverá ser executada no ambiente tecnológico da informação usado e 
planejado pela Prefeitura do Município de Almenara, conforme aqui descrito, ao qual 
estarão perfeitamente compatibilizados, ainda que condicionados à instalação, pelo 
adjudicatário, de software básico complementar: 
4.1 -  A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo HTTPS; 
4.2 - A versão do protocolo de comunicação via internet utilizará o Ipv4 ou Ipv6; 
4.2 - O software básico complementar necessário à perfeita execução da solução integrada 
no ambiente descrito deverá ser relacionado pela licitante, que deverá também especificar 
o número de licenças necessárias à sua completa operação.  
4.3 - A solução integrada deve permitir a adaptação às necessidades da contratante, por 
meio de parametrizações e/ou customizações. 
4.4 - O sistema aplicativo deverá estar disponível para ser utilizado através dos 
navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera e Navegadores 
Mobile. 
4.5 - O sistema operacional, o gerenciador do Banco de Dados e todos os softwares 
complementares necessários à instalação do sistema nos equipamentos da prefeitura 
deverão ser fornecidos pela empresa contratada, bem como o pessoal técnico para a 
instalação e ajuste das ferramentas, os quais deverão ser acompanhados por técnicos da 
Prefeitura. 
 
5 - RECUPERAÇÃO DE FALHAS E SEGURANÇA DE DADOS 
 
A recuperação de falhas deverá ser feita na medida do possível, automaticamente, 
ocorrendo de forma transparente ao usuário. A solução integrada deverá conter 
mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário.  
A solução integrada deverá permitir a realização de backups dos dados de forma on-line 
(com o banco de dados em utilização).  
As regras de Integridade dos Dados devem estar alojadas no Servidor de Banco de Dados e 
não nas aplicações – Front-End, de tal forma que um usuário que acesse o Banco de Dados 
por outras vias não o torne inconsistente. 
Em caso de falha operacional ou lógica, a solução integrada deverá recuperar-se 
automaticamente, sem intervenção de operador, de modo a resguardar a última transação 
executada com êxito, mantendo a integridade interna da base de dados correspondente ao 
último evento completado antes da falha. 
Para disponibilização das funções dos sistemas aplicativos que serão liberados para as 
empresas, será necessário que a empresa Contratada mantenha equipamentos e 
dispositivos de alta performance que forneçam toda infraestrutura necessária para 
implantação, manutenção preventiva e corretiva alocados em suas dependências, bem 
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como o fornecimento de garantias de segurança para transações via WEB que atendam no 
mínimo os seguintes requisitos: 
 
a) Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga – 7/24 –, que detém 
certificação reconhecida pelos órgãos competentes para todos os critérios de Segurança 
Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança Tecnológica (anti-hackers); 
b) Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com componentes que 
ofereçam redundância no ambiente acessado pelas empresas e também quanto às 
questões relativas à Segurança Física, Tecnológica e Back-Ups;  
c) FirewallClusterizado com Balanceamento de Carga em 3(três) Camadas, Load 
Balance no Banco de Dados Distribuído e na camada WEB. 
d) 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;  
e) Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
f) Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backup’s); 
g) Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento da 
performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma pró-ativa para 
situações eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a 
infraestrutura fornecida; 
h) Ambiente de homologação: disponibilizar um ambiente 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. 
 

6 - CARACTERIZAÇÃO OPERACIONAL 
 
Transacional: deverá operar por formulários WEB ‘on-line que, especializadamente, 
executam ou registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma 
transação deverão ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um servidor central. 
Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão 
onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados 
transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação 
deverá ser imediato.  
Deverá ser uma solução integrada multiusuário, com controle de execução de atividades 
básicas, integrado, ‘on-line’. Deverá recolher automaticamente os dados relativos a cada 
uma das operações realizadas e produzir localmente toda a documentação necessária. 
O Módulo de Suporte da aplicação WEB deverá ter o recurso através de parametrização 
das opções CRUD, de não permitir que seja eliminada nenhuma transação já concretizada. 
Caso seja necessária uma retificação de qualquer informação, preferencialmente, esta 
deverá ser corrigida para que fique registrada permanentemente.  
O módulo de suporte da aplicação WEB deve conter em todos os formulários onde houver 
lista (grid) de dados, com possibilidade de muitos registros resultantes, filtros de pesquisa 
que disponibilizam a opção de seleção por todos os campos que são apresentados no 
formulário, permitir o informe de um ou mais campos que estão disponíveis para a 
pesquisa, por valor ou por faixa, consulta com exatidão, no início ou qualquer parte do 
valor informado, seleção de registros não coincidentes com os valores pesquisados e 
ordenação do resultado dos registros por qualquer campo que é visualizado na grid. 
 

7 - SEGURANÇA DE ACESSO E RASTREABILIDADE  
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7.1. As tarefas de suporte deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados 
especificamente a cada uma delas. A solução integrada deve contar com um catálogo de 
perfis de usuários que definam padrões de acesso específicos por grupos de usuários. Para 
cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível do 
acesso (somente consulta ou também atualização dos dados). 
7.2. As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser 
dinâmicas. 
7.3. O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do 
organograma, de forma que usuários de setores que descentralizam o controle de recursos 
não visualizem ou possam alterar dados de outros setores.  
7.4.  Quanto ao acesso aos dados, o módulo de suporte da aplicação deverá oferecer 
mecanismos de segurança que impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou 
alterações em alguns dados de forma seletiva.  
 
8 - REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS 
 
8.1 - Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pela solução 
integrada. Isto requer o efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos 
dados a serem convertidos e seus relacionamentos.  
8.2 - Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas 
da solução integrada, utilizando os meios disponíveis no Município. O Município 
fornecerá os arquivos dos dados em formato “txt” para migração, com os respectivos lay-
outs.  
8.3 - A contratada deverá disponibilizar o suporte na sede do Município:  
A). Durante todo o processo de levantamento para implantação;  
B). Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção;  
C). Na primeira execução de rotinas da solução integrada no período de vigência do 
contrato. 
8.4 - Deverá acompanhar ao objeto deste contrato, uma ferramenta para elaboração de 
relatórios a ser disponibilizada aos usuários de suporte, para confecção rápida de relatórios 
personalizados. 
8.5 - Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam 
gravados em disco, em formato PDF, que permitam ser visualizados posteriormente ou 
impressos, além de permitir a seleção e configuração da impressora local ou de rede 
disponível. 
8.6 - As especificações aplicáveis à ferramenta para elaboração de relatórios (itens 8.4 e 
8.5) que demandam detalhamento mais acurado – informamos que os relatórios deverão 
ser confeccionados em quaisquer ferramentas de uso livre que gere informações para a 
Prefeitura nos formatos disponíveis no mercado (pdf, xls, txt..etc) 
8.7 - Os sistemas a serem fornecidos, deverão ser instalados no servidor de aplicação 
referente à base de dados histórica. 
8.8 - Os sistemas deverão estar totalmente integrados como o sistema tributário existente 
na prefeitura, de forma que qualquer atualização deverá ser integrada automaticamente 
nesses sistemas, sem a necessidade de ação de usuário de suporte. 
 
9 - IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO 
 
Tendo em vista que o sistema pretendido tem como objetivo fundamental, permitir que 
empresas emitam a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e a preservação da base de dados 
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histórica com a construção de um depósito de dados chamado de Data Warehouse, bem 
como possibilitar o controle à Administração de todas as ações efetuadas, a licitante 
vencedora do certame deverá disponibilizar equipe técnica especializada, para auxiliar a 
Administração na definição das variáveis que serão utilizadas na parametrização do 
sistema, durante a implantação, de acordo com a legislação federal e municipal pertinente, 
realizando as seguintes atividades: 
a) A implantação do sistema da empresa contratada não poderá ser superior a 30 (trinta) 
dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço Inicial e será executada 
conforme cronograma proposto pela contratada para implantação do sistema, 
contemplando obrigatoriamente todas as exigências deste item 9 e seus subitens; 
b) A empresa contratada deverá trabalhar com duas equipes técnicas distintas, sendo uma 
para conversão dos dados históricos e instalação do depósito de dados denominado Data 
Warehouse e outra para a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, conforme 
especificações. 
c) A empresa contratada deverá liberar a base de dados histórica Data Warehouse em até 
60 (sessenta) dias e, a base de dados operacional convertida, que atenderá o novo sistema 
com 15 (quinze) dias de antecedência do prazo estipulado para liberação do sistema e 
submeter à aprovação da Secretaria de Fazenda da Prefeitura do Município de Almenara. 
d) A Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município de Almenara fará uma análise da 
qualidade dos dados, de normalização dos dados, com o prazo de 02 (dois) dias para 
validar o processo, propor alterações necessárias ou rejeitar o processo.    
e) A empresa contratada deverá fornecer modelo do ícone a ser disponibilizado no WEB 
site da Contratante, para acesso de todos os usuários do sistema; 
f). Deverão ser realizadas todas as simulações pela empresa contratada em conjunto com 
a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA, em que deverá ser demonstrado o 
perfeito funcionamento do sistema, atendendo a Legislação Municipal vigente, antes de 
sua divulgação; 
g) Como parte integrante do processo de implantação, a empresa contratada deverá 
ministrar treinamentos aos usuários do sistema, respeitando as obrigatoriedades dispostas 
nos itens 15 a 17.; 
h). Superadas as simulações de funcionamento do sistema, todos os outros mecanismos 
utilizados pelas empresas para emissão de Nota Fiscal e recolhimento de ISS, serão 
retirados de circulação pela Contratante a partir da data oficial de funcionamento do 
sistema, excetuando-se os mecanismos utilizados para recolhimento do ISSQN das 
empresas não enquadradas no regime de Nota Fiscal Eletrônica. 
i) A integração entre o sistema da empresa Contratada e os sistemas legados será feito em 
conjunto com a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA Esta integração será 
objeto de reunião entre a Contratada e a PREFEITURA para a definição de uma melhor 
forma de fazer a integração. 
 

10 - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE RELACIONADA AO ISSQN 
 
A Legislação pertinente ao ISSQN deverá ser analisada para, posteriormente, permitir que 
as configurações necessárias ao correto funcionamento do sistema pretendido pela 
Administração sejam realizadas, contemplando as seguintes atividades: 
a) A Contratante fornecerá à empresa contratada toda a Legislação vigente relacionada 
ao ISSQN, incluindo Código Tributário Municipal, Leis Complementares, Decretos e 
Atos Normativos; 
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b) A empresa contratada deverá questionar a Contratante, por escrito, qualquer dúvida 
sobre os procedimentos e controles relacionados ao ISSQN constantes na Legislação 
Municipal vigente; 
c) A Contratante, através de seu representante designado responsável pelo ISSQN, 
responderá com brevidade todos os questionamentos sobre os procedimentos e controles 
relacionados ao ISSQN encaminhados pela empresa contratada; 
d) Após análise da Legislação vigente relacionada ao ISSQN fornecida pela Contratante, 
deverá ser realizada reunião entre seus técnicos e os servidores municipais para 
esclarecimento sobre possíveis dúvidas e/ou interpretações sobre a Legislação vigente e 
instituir Decreto de obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, para todas as empresas 
sujeitas ou não ao ISSQN ser realizada somente através do sistema. 
 

11 - ANÁLISE, CONVERSÃO E CRÍTICA DOS CADASTROS TÉCNICO E 
FISCAL. 
 
Deverão ser realizadas a análise, a conversão e a crítica dos dados cadastrais já existentes 
dos Cadastros Técnico e Fiscal fornecidos pela Prefeitura, de todas as empresas sujeitas ou 
não ao ISSQN, com participação direta de um técnico da Administração que atue na área 
de cadastro, contemplando as tarefas definidas abaixo: 
a). Os dados cadastrais constantes dos cadastros técnico e fiscal fornecidos pela 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA deverão ser convertidos para o sistema 
contratado, mesmo que os dados cadastrais fornecidos não contemplem todos os dados 
solicitados no layout de dados fornecido pela empresa contratada, desde que não influencie 
nas funcionalidades mínimas do sistema; 
b) A PREFEITURA será responsável pela análise e correção das possíveis inconsistências 
e irregularidades encontradas e apontadas nos relatórios fornecidos pela empresa 
Contratada. 
 

12 - INFORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA 
 
Para que o sistema pretendido seja plenamente utilizado pelas empresas constantes dos 
cadastros técnico e fiscal do Município, será necessário que as informações sobre o 
sistema sejam, devidamente, divulgadas, devendo obrigatoriamente, contemplar as 
seguintes atividades: 
a) A empresa contratada deverá fornecer a Contratante um modelo de manual de 
orientação aos usuários (todas as empresas constantes dos cadastros técnico e fiscal 
sujeitas ou não ao ISSQN) do sistema; 
b) Caso a Contratante solicite alterações no modelo do manual de orientação aos usuários 
a empresa contratada será notificada, por escrito, para realizar as alterações solicitadas, 
devendo ocorrer em tempo hábil a fim de não prejudicar o cronograma de implantação; 
c) Os custos relativos à geração do manual de orientação aos usuários serão arcados pela 
Contratada; 
d) Os manuais de orientação aos usuários serão disponibilizados pela contratada, na 
pagina de acesso ao sistema e estarão disponíveis aos contribuintes para download ou 
acesso on-line, ficando a contratada responsável pela divulgação das atualizações e novas 
versões. 

13 - ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
 
Mediante a modernização proposta, será necessário o atendimento ao usuário com o 
objetivo de fornecer esclarecimentos  às empresas usuárias do sistema: 
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a) A Contratante disponibilizará de servidores municipais devidamente treinados pela 
empresa contratada para utilização do sistema, com equipamentos adequados e 
necessários, para atendimento às empresas usuárias do sistema; 
b) A empresa contratada deverá fornecer à Contratante material informativo que deverá 
ser colocado a disposição na central de atendimento, para informação e esclarecimento 
dos usuários do sistema. 
c) A Contratada disponibilizará o atendimento eletrônico às empresas usuárias do 
sistema, por meio Web, com o objetivo de complementar o atendimento disponibilizado 
pela Contratante 
d) O tempo de atendimento para a solução de problemas técnicos após a solicitação da 
contratante, que deverá ser informado em horas, serão respondidos observado o tempo 
máximo de 4 (quatro) horas; 

15 – TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
 
O treinamento dos servidores públicos municipais envolvidos no processo para utilização 
do sistema e atendimento ao público deverá, obrigatoriamente, contemplar as seguintes 
atividades: 
a) A Contratante designará os servidores municipais que serão treinados para 
atendimento, esclarecimento e suporte aos usuários do sistema que comparecerem a 
Prefeitura; 
b) A empresa contratada deverá oferecer treinamento e capacitação durante a vigência do 
contrato para os servidores que forem indicados pela Contratante, de forma a garantir 
adequada e plena utilização do sistema oferecido, em grupos de no mínimo 05 (cinco) e 
no máximo de 10 (dez) servidores; 
c) Durante a vigência do contrato serão treinados para uso do sistema: o máximo de 20 
(vinte) servidores indicados pela Prefeitura, englobando o corpo fiscal, os profissionais 
de atendimento e a equipe administrativa, de forma a garantir adequada e plena utilização 
do sistema oferecido. 
 

16 - ABORDAGEM E CARGA HORÁRIA 
 
O treinamento ministrado pela empresa contratada será direcionado ao corpo fiscal, aos 
profissionais de atendimento e à equipe administrativa, devendo abordar os conteúdos 
necessários à operacionalização do sistema, proporcionando conhecimento e capacitação, 
contemplando, obrigatoriamente: 
a) Nota Fiscal Eletrônica modelo ABRASF; 
b) Recursos Facilitadores; 
c) Canais de Comunicação; 
d) Controle Fiscal e Econômico; 
e) Análise das informações - relatórios gerenciais; 
f) Atendimento aos Contribuintes. 
h) Guia de ITBI;  
Após o processo de Treinamento a empresa contratada deverá aplicar avaliações aos 
servidores participantes e, posteriormente, a Contratante emitirá Atestado de 
Capacitação. 
 

17 - DIRIGIDO A COMUNIDADE DE CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO 
 
A empresa contratada deverá realizar em local e horário determinado pela Contratante, 
palestras esclarecedoras sobre a obrigatoriedade e as funcionalidades do novo sistema de 
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Nota Fiscal Eletrônica da Prefeitura, para todos os contadores, empresários e entidades de 
classe convidados pela Contratante, sendo no mínimo 01 (uma) e no máximo 02 (duas) 
palestras. 
Deverão ser realizadas visitas aos principais escritórios de contabilidade do Município para 
treinamento e capacitação dos seus funcionários na utilização do sistema de Nota Fiscal 
Eletrônica, ITBI-e e Substituição Tributária. 
Estas visitas deverão ser realizadas pelo corpo técnico da empresa contratada, de acordo 
com a relação fornecida previamente pela Prefeitura, nas quais o pessoal técnico da 
empresa contratada deverá estar acompanhado de um servidor municipal indicado pela 
Contratante. 
Todas as visitas realizadas pelo pessoal técnico da empresa contratada deverão ser 
comprovadas através de relatório final, com protocolos de visita devidamente preenchidos 
e devendo obrigatoriamente mencionar a quantidade dos escritórios visitados, endereço 
completo, quais as dúvidas ou problemas encontrados e o grau de satisfação da visita 
realizada. 
 
18 – SUPORTE SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO 
 
Com o objetivo de modernizar a Administração e atender aos interesses de preservação do 
meio ambiente, é necessário que o sistema possua recursos facilitadores, através de 
dispositivo de Ticket de Serviço Eletrônico (OS) com parâmetros necessários à agilização 
e controle de qualquer solicitação da administração. 
 
SUPORTE AOS USUÁRIOS 
 
Com o objetivo de oferecer esclarecimentos quanto a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e, 
ao mesmo tempo permitir que a administração possa realizar consultas, garantindo a 
segurança no tráfego das informações para as partes envolvidas o sistema deverá possuir 
canais de comunicação “on-line” via internet. 
 
19 - CONTROLE DE ACESSO DOS USUÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Para garantir o acesso seguro aos funcionários da Administração nos módulos de acesso 
exclusivo da Prefeitura, o sistema deverá possuir além do login de identificação, senha e 
capcha, para garantir a segurança do acesso. Os acessos aos módulos exclusivos destinados 
à prefeitura deverão ser protegidos por endereço IP internet protocol, os quais deverão ser 
liberados pelo administrador do sistema, quaisquer mudanças no endereço IP deverão ser 
realizadas nova liberação de acesso ao sistema.  
 
20 - CONTROLE DE ACESSO DAS EMPRESAS 
 
Para garantir que as empresas acessem o sistema de forma segura, o sistema deverá possuir 
login de identificação, o qual deverá ser o cnpj/cpf do contribuinte e senha. 
 
21 - REGRA DE CONTROLE DE ACESSO 
 

As transações devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, 
hora exata, hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, para eventuais 
necessidades de auditoria posterior.  
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22 - DESCRIÇÃO DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DA SOLUÇÃO INTEGRADA 
 
Objetivo: Controle e emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, possibilitando os cálculos e 
atualizações, emissão de documento de arrecadação pelo declarante conforme a legislação 
específica de serviços previstas na lei complementar 116/2003 e 123/2006, via internet e a 
construção de um deposito de dados para armazenamento das informações históricas 
 
DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 

Os itens abaixo deverão ser obrigatoriamente cumpridos sob pena de desclassificação. Ao 
iniciar a demonstração a Comissão Técnica poderá escolher aleatoriamente a ordem que os 
módulos solicitados deverão ser demonstrados. 
 

1 Possuir e demonstrar na tela de cadastro “online” das pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao 

sistema, sejam elas contribuintes, contadores e/ou construtoras, – as seguintes  

informações: CNPJ, razão social, endereço completo, nome e RG do responsável pelo cadastro e 

a opção, ou não, pelo simples nacional. 

2 Possuir e demonstrar cadastro dos funcionários público usuários do sistema em formulário 

próprio, onde deverão conter, no mínimo, as seguintes informações : CNPJ/CPF, RG, nome, 

telefone, celular, e-mail e senha (este à última com visualização indisponível). 

3 A empresa participante deverá acessar o sistema no módulo exclusivo para a prefeitura, 

utilizando-se de e-mail e senha, permitindo ao usuário habilitado  criar o número de empresas 

necessárias para a apresentação do sistema, sendo que para cada um dos acessos aos módulo 

utilizados por empresas, deverá ser criado um e-mail não válido e, demonstrar que o sistema 

possui um cadastro de contribuintes com todas as informações cadastrais, tais como: CNPJ, razão 

social, endereço completo, CCM, regime tributário aplicável, nome fantasia, inscrição estadual, 

início das atividades, encerramento das atividades, campo histórico para descrição de 

informações sem limites sobre o contribuinte, data de última atualização gerada automaticamente 

após cada alteração, área ocupada em M2,  capital social,  área construída,  número de 

funcionários, sócios com  nome,  RG,  CPF   e   percentual   de  participação  na  sociedade,  

contador  com  nome, CRC,  telefone,  e-mail  e código CNAE com possibilidade de inclusão de 

no mínimo  03 (três) itens;  inclusão de senha com opção de geração automática pelo sistema e, 

ainda, na mesma tela, possibilidade de envio dos dados de acesso ao sistema diretamente para o 

e-mail do contribuinte. 

5 Demonstrar na janela de cadastro de contribuintes a opção pelo DTEM – essa opção possibilita a 

comunicação entre o fisco e o contribuinte de modo eletrônico, por meio da Caixa Postal Virtual 

eleita pelo contribuinte no momento da assinatura do termo de opção. 
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 REQUISITOS EXIGIDOS REFERENTE AO CADASTRO DE CONTRIBUINTE 
EVENTUAL 

6 Demonstrar o acesso para o cadastramento de contribuinte eventual de forma online, onde o 
próprio contribuinte possa efetuar o seu cadastro e enviá-lo diretamente para a prefeitura liberar 
seu acesso ao módulo destinado à escrituração de registros contábeis e/ou emissão de nota fiscal 
e geração da respectiva guia de recolhimento de ISS, guia de ITBI e substituição tributária. 

7 Na tela de cadastro deverão constar as seguintes informações: CNPJ, razão social, endereço 

completo, nome e RG do responsável pelo cadastro, opção, ou não, pelo simples nacional e as 

opções: enviar, limpar, sair e senha (recuperar senha). 

8 Após preenchidos os dados, o sistema deverá: a) exibir a mensagem de que o cadastro foi 

realizado com sucesso e, que o contribuinte domiciliado no município deverá comparecer à 

Prefeitura para apresentação de documentos e liberação do cadastro; b)  enviar notificação de 

cadastro pendente para o e-mail do servidor público responsável pelo cadastro e; c) salvar 

aqueles dados no módulo destinado a  Prefeitura de forma que o responsável pela liberação de 

cadastros possa homologar o acesso – o sistema não deve permitir:  a duplicidade de cadastros já 

existentes e/ou pendentes de liberação. 

9 Toda a operação de liberação de acesso, realizada pelo ente público, deverá ser centralizado no 

módulo destinado ao funcionário da Prefeitura. 

 REQUISITOS EXIGIDOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 

11 Acessar o módulo do contribuinte, informando o e-mail do contribuinte e senha, o sistema deverá 

efetuar a conferência do e-mail cadastrado, e disponibilizar uma tela para alteração do mesmo, 

não permitindo o acesso enquanto o e-mail não for alterado.  

12 Demonstrar rotina de declaração de serviços prestados, que possibilite aos contribuintes importar 

a nota fiscal emitida. 

13 Permitir a retificação dos dados importados antes do encerramento da competência. 

14 Demonstrar a inclusão de uma nota fiscal emitida por  serviços prestados informando o CNPJ ou 

CPF com consistência de validade, documento, serie, numero, data de emissão, código de serviço 

com ISS retido pelo tomador, informar o valor contábil e a base de cálculo, efetuar o lançamento 

como declaração e demonstrar que o sistema não emite guia de arrecadação. 

15 Demonstrar a inclusão de duas notas fiscais emitidas por serviços prestados informando o CNPJ 

ou CPF com consistência de validade, documento, série, número, data de emissão, código de 

serviço e ISS devido no município pelo prestador. 
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16 Demonstrar a emissão da guia de arrecadação individualmente, referente ao lançamento efetuado 

no item 15 sem efetuar o fechamento da competência. 

17 Demonstrar o fechamento da competência, emitir o livro registro de serviços prestados e emitir a 

guia de arrecadação acumulada/consolidada referente aos lançamentos do item 15. 

18 Demonstrar a emissão e a reemissão de guia de pagamento avulsa com ISS devido pelo prestador 

ou retido pelo tomador ou regime outros, dentro do mês da competência e em atraso, com campo 

destinado a observações pelo contribuinte (campo para digitação), sem a necessidade de 

lançamento e/ou escrituração, para quitação de débitos complementares e correlatos. 

19 Permitir ao contribuinte a pesquisa sobre eventuais débitos e os valores já pagos – no relatório 

deve constar: CNPJ e razão social do contribuinte, regime tributário, competência, data do 

pagamento, ISS declarado, ISS recolhido, divergência (somente no caso de débito) e total. 

20 
 
 

Demonstrar a emissão do recibo de entrega de declaração, contendo no relatório a competência, 

razão social e CNPJ do contribuinte, regime tributário, data e hora da emissão, o valor do ISS 

referente a serviços prestados e tomados de forma individualizada , a informação sobre o tipo de 

emissão (se emitido dentro do prazo, fora do prazo ou não emitido), o termo de confissão de 

dívida, ainda, possuir ferramentas de pesquisa da: competência, data de emissão, tipo de emissão 

e por recibo; por ordem ascendente, decrescente e opção de seleção de colunas; e demonstrar o 

bloqueio dos lançamentos efetuados, não permitindo qualquer alteração ou exclusão dos dados, 

exceto se autorizados pela Prefeitura – neste caso o sistema deve possuir mecanismos onde a 

prefeitura possa autorizar a a alteração e/ou exclusão de dados. 

21 Demonstrar rotina de importação da escrituração dos documentos a partir de arquivo texto 

gerados pelos sistemas contábeis e comerciais dos contribuintes. 

22 Demonstrar a inclusão de uma nota fiscal recebida de serviços tomados informando o CNPJ ou 

CPF com consistência de validade, documento, serie, número, data de emissão, código de serviço 

com ISS devido pelo prestador, informar o valor contábil e a base de cálculo, efetuar o 

lançamento como declaração e demonstrar que o sistema não emite guia de arrecadação. 

23 Possuir rotina de declaração on-line de serviços contratados contendo no mínimo as seguintes 

informações: Número  e tipo do documento, data de emissão, Valor do serviço, CNPJ ou CPF do 

prestador do serviço e Informação da retenção ou não do ISSQN sobre serviço contratado. 

24 Demonstrar a inclusão de duas notas fiscais recebidas por serviços tomados informando o CNPJ 

ou CPF com consistência de validade, documento, série, número, data de emissão, código de 
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serviço e ISS retido no município pelo tomador e emitir recibo de retenção contendo os dados do 

documento fiscal. 

25 Demonstrar a emissão da guia de arrecadação e o recibo de retenção, individualizados, referente 

ao lançamento efetuado no item 24 sem efetuar o fechamento da competência. 

26 Demonstrar a emissão do livro registro de serviços tomados e guia de recolhimento de ISSQN 

acumulada/consolidada referente aos lançamentos do item 24. 

27 Demonstrar a emissão do recibo de entrega de declaração, contendo no relatório a competência, 

razão social e CNPJ do contribuinte, regime tributário, data e hora da emissão, o valor do ISS 

referente a serviços prestados e tomados de forma individualizada , a informação sobre o tipo de 

emissão (se emitido dentro do prazo, fora do prazo ou não emitido), o termo de confissão de 

dívida, ainda, possuir ferramentas de pesquisa da: competência, data de emissão, tipo de emissão 

e por recibo; por ordem ascendente, decrescente e opção de seleção de colunas; e demonstrar o 

bloqueio dos lançamentos efetuados, não permitindo qualquer alteração ou exclusão dos dados, 

exceto se autorizados pela Prefeitura – neste caso o sistema deve possuir mecanismos onde a 

prefeitura possa autorizar a a alteração e/ou exclusão de dados. 

28 Demonstrar a emissão e a reemissão de guia de pagamento avulsa com ISS devido pelo prestador 

ou retido pelo tomador ou regime outros, dentro do mês da competência e em atraso, com campo 

destinado a observações pelo contribuinte (campo para digitação), sem a necessidade de 

lançamento e/ou escrituração, para quitação de débitos complementares e correlatos. 

29 Demonstrar e permitir ao contribuinte a pesquisa sobre eventuais débitos e os valores já pagos – 

no relatório deve constar: CNPJ e razão social do contribuinte, regime tributário, competência, 

data do pagamento, ISS declarado, ISS recolhido, divergência (somente no caso de débito) e 

total. 

30 O sistema deverá contemplar as regras estabelecidas do Simples Nacional na Lei Complementar 

nº 123/2006 com as alterações das Leis Complementares nº 127/2007; 128/2008; 133/2009; 

139/2011 e resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional,  deverão utilizar os módulos 

destinados a nota fiscal eletrônica ou ISSQN eletrônico e deverá conter as funcionalidades abaixo 

descritas. 

31 O contribuinte enquadrado no Simples Nacional deverá ter a possibilidade de escriturar as Notas  

Fiscais de todos os seus serviços prestados, conforme determina a Resolução do Comitê Gestor 

do Simples Nacional Nº 94/2011, Artigo 68. 
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32 Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ao escriturarem suas notas, estarão cumprindo 

apenas a obrigação acessória de escrituração, onde o sistema, obrigatoriamente, não deverá gerar 

guia para pagamento de ISS na Prefeitura, uma vez que a obrigação principal deverá ser 

adimplida com pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN) gerado 

por meio do sítio da Receita Federal, consolidado com outros tributos. 

34 Após informar o mês de competência, escriturar uma nota fiscal e inserir a alíquota do simples 

nacional com ISS devido pelo prestador. 

35 Demonstrar: o registro de serviços prestados; o valor do débito referente ao ISS a pagar e; o 

recibo de entrega de declaração acompanhado do termo de confissão de dívida. 

36 Demonstrar que o contribuinte apenas cumpriu sua obrigação acessória e que o sistema não gerou 

o documento de arrecadação municipal referente ao ISSQN. 

37 Para serviços tomados não sujeitos a retenção pelo tomador – prestado por contribuintes optantes 

pelo Simples Nacional, o sistema deverá disponibilizar as alíquotas do Simples Nacional para o 

tomador proceder à escrituração do serviço tomado, cumprindo assim a obrigação acessória. 

38 Sendo o serviço tomado de retenção obrigatória pela legislação do Município, o programa deverá 

disponibilizar o código de serviço referente as alíquotas do Simples Nacional, conforme inciso 

IV do artigo 21 da Lei 128/2008, para que seja retido o ISS, pelo tomador, na alíquota do 

Simples Nacional. 

40 Após informar o mês de competência, escriturar uma nota fiscal com ISS devido pelo prestador, 

inserir a alíquota do simples nacional e, demonstrar que o sistema não gera o documento de 

arrecadação municipal. 

41 Após informar o mês de competência, escriturar uma nota fiscal com ISS retido pelo tomador, 

inserir a alíquota do simples nacional e, demonstrar que o sistema gera: débito para o tomador; 

guia de recolhimento de ISSQN e recibo de retenção na fonte. 

42 Demonstrar: livro registro de serviços prestados e tomados; relatório com o valor do débito de 

ISS e recibo de entrega de declaração acompanhado do termo de confissão de dívida. 

43 Demonstrar a geração da guia de recolhimento on-line, com apuração automática do valor a ser 

recolhido com base nas informações declaradas pelo contribuinte. 

44 Demonstrar a reimpressão das guias emitidas, com possibilidade de alteração da data de 

vencimento e cálculo automático dos acréscimos legais. 
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45 Não permitir a geração da guia de recolhimento on-line relativa aos documentos declarados 

referente a serviços prestados pelos optantes do Simples Nacional e  pelo Microempreendedor 

Individual (MEI). 

46 Demonstrar a geração de várias guias segregadas por mês e ano de competência. 

47 Permitir e demonstrar, obrigatoriamente, a escolha do tipo de guia a ser gerado do ISSQN de 

Serviços Prestados ou Contratados/tomados. 

49 Permitir efetuar um lançamento de valores de serviços prestados, através de uma conta contábil, 

associado a um determinado código da lista de serviços e demonstrar que o sistema permite a 

alteração do item da lista de serviços (LC 116/2.003)  fazendo uma nova associação. 

50 Permitir a emissão de relatório de lançamentos efetuados por conta contábil e outro relatório por 

código da lista de serviços e demonstrar que os valores são iguais. 

51 Permitir a emissão de guia de arrecadação referente aos serviços prestados de forma 

individualizada e consolidada. 

52 Permitir a emissão e a reemissão de guia de pagamento avulsa com ISS devido pelo prestador ou 

retido pelo tomador ou regime outros, dentro do mês da competência e em atraso, com campo 

destinado a observações pelo contribuinte (campo para digitação), sem a necessidade de 

lançamento e/ou escrituração, para quitação de débitos complementares e correlatos. 

53 Permitir ao contribuinte a pesquisa sobre eventuais débitos e os valores já pagos – no relatório 

deve constar: CNPJ e razão social do contribuinte, regime tributário, competência, data do 

pagamento, ISS declarado, ISS recolhido, divergência (somente no caso de débito) e total. 

54 Demonstrar o bloqueio dos lançamentos efetuados após o encerramento da competência, não 

permitindo qualquer alteração ou exclusão dos dados, exceto se autorizados pela Prefeitura – 

neste caso o sistema deve possuir mecanismos onde a prefeitura possa autorizar a alteração e/ou 

exclusão de dados; 

55 Permitir a emissão do recibo de entrega de declaração, contendo no relatório a competência, 

razão social e CNPJ do contribuinte, regime tributário, data e hora da emissão, o valor do ISS 

referente a serviços prestados e tomados de forma individualizada , a informação sobre o tipo de 

emissão (se emitido dentro do prazo, fora do prazo ou não emitido), o termo de confissão de 

dívida e, ainda, possuir ferramentas de pesquisa da: competência, data de emissão, tipo de 

emissão e por recibo; por ordem ascendente, decrescente e opção de seleção de colunas. 
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56 Efetuar a importação um balancete mensal de Instituição Financeira, demonstrando que o sistema 

está preparado para recepção das informações, geradas contabilmente, conforme balancete 

enviado ao Banco Central.  

57 Emitir relatório do balancete mensal importado, contendo as informações referentes ao 

contribuinte, tais como : unidade, competência, data de importação, conta PCI, Descrição da 

Conta, Conta COSIF, saldo anterior, movimento a debito, movimento a credito e saldo atual. 

58 Demonstrar a rotina de solicitação AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais) 

on-line que permita ao contribuinte registrar no mínimo as seguintes informações: quantidade de 

notas, responsável e RG – informações impressor: CNPJ, razão social, endereço, telefone, e-mail 

e campo para observação. 

59 Demonstrar a visualização da solicitação. 

60 Possibilitar ao contribuinte a impressão do formulário da AIDF após a autorização pelo fisco. 

61 Demonstrar o controle dos documentos autorizados, não autorizados e cancelados em cada 

competência. 

62 Demonstrar mecanismos de cancelamento de documentos liberados indevidamente pelo 

responsável. 

88 Permitir ao administrador, conforme orientação da prefeitura, liberar e/ou bloquear acessos de 

funcionários. 

89 Permitir ativação e desativação do acesso dos usuários ao sistema. 

90 Permitir aos usuários do sistema gerencial o acesso a todas as funcionalidades do módulo On-line 

dos contribuintes. 

91 Demonstrar dispositivo para recuperação de senha, sendo exigível do contribuinte apenas a 

digitação do CNPJ/CPF e o campo para contrassenha. 

92 Permitir ao usuário alterar sua senha pessoal sempre que desejar. 

93 Demonstrar  acesso seguro via HTTPS. 

94 Disponibilizar, somente aos usuários do sistema e optantes pelo DTEM (ver item 63 a 71) o 

certificado digital gratuitamente de modo a garantir o acesso seguro ao sistema de emissão de 

nota fiscal eletrônica e a comunicação virtual, ainda, demonstrar a instalação do aplicativo. 

95 Demonstrar a visualização do cadastro do contribuinte, para que ele possa acompanhar seus 
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dados cadastrais junto à Prefeitura, permitindo a alteração de telefone, e-mail e senha. 

96 Demonstrar a consulta ao cadastro de tomadores contendo razão social, CNPJ, endereço 

completo e e-mail, onde o próprio emitente da nota fiscal eletrônica possa efetuar o cadastro do 

respectivo tomador no sistema; devendo ainda, possuir ferramentas de pesquisa de todos os dados 

dos tomadores por ordem: ascendente; decrescente, opção de seleção de colunas e filtro. 

97 Demonstrar a importação do logotipo da empresa do contribuinte para o sistema de nota fiscal 

eletrônica. 

98 Demonstrar a exportação da nota fiscal eletrônica em arquivo XML emitidas em determinada 

competência ou por intervalo. 

99 Demonstrar a importação de um arquivo RPS gerado no sistema próprio do contribuinte a ser 

disponibilizado pela prefeitura, o qual estará acompanhado do respectivo layout no momento da 

apresentação, sendo que o número do RPS deve corresponder exatamente ao número da nota 

fiscal eletrônica, ainda, o cancelamento de um RPS deve acarretar no cancelamento da respectiva 

nota fiscal eletrônica; não permitir a duplicidade na importação e permitir que o usuário efetue a 

importação e emita notas fiscais eletrônicas alternadamente, conforme sua necessidade, 

mantendo rigorosamente a ordem cronológica de data. 

100 Demonstrar e permitir que o prestador importe o cadastro de tomadores já existente em seu 

sistema próprio para o sistema de emissão da nota fiscal eletrônica. 

101 Disponibilizar ambiente de homologação para teste de validação das informações enviadas pelos 

sistemas dos contribuintes, conforme manual de integração disponibilizado no site da Receita 

Federal (http://www1.receita.fazenda.gov.br/nfse/o-que-e.htm). 

102 Disponibilizar serviços web que possibilite a integração dos sistemas comerciais dos 

contribuintes para a emissão de nota fiscal eletrônica. 

103 Permitir acesso a nota eletrônica apenas para contribuintes devidamente habilitados pelo fisco 

Municipal. 

104 Demonstrar que os dados da nota fiscal eletrônica serão disponibilizados em tempo real no banco 

de dados do sistema. 

105 Disponibilizar menu com opção de downloading do sistema de emissão de RPS off line, para o 

caso dos contribuintes terem problemas de acesso ao sinal da internet.  

108 Demonstrar a  emissão  de  uma nota  fiscal  eletrônica para uma empresa tomadora de serviços, 
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onde  o   ISSQN  é  devido  no município pelo prestador, permitindo que o prestador informe os 

tributos  federais    I.R.R.F.,  COFINS,   CSLL,   PIS,    INSS , na forma de desconto condicional 

conforme o sistema SPED – EFD da Receita Federal; não permitindo que tais valores constem no 

campo destinado ao total de deduções. 

109 Demonstrar o controle de recebimento de notas fiscais, onde o contribuinte, emitente de nota 

fiscal, possa acompanhar e controlar a quitação das notas fiscais inserindo a data de pagamento 

na frente de cada documento. 

110 Permitir a visualização da nota fiscal eletrônica antes de sua autenticação/validação - para 

conferência do tomador e/ou prestador sem a geração da chave de validação e com a tarja de que 

a nota fiscal não possui validade. 

111 Demonstrar a  emissão  de  uma  nota  fiscal eletrônica para uma empresa  tomadora de serviços, 

onde o  ISSQN é  retido no município pelo  tomador, que receberá o documento de arrecadação 

como substituto tributário para  pagamento, permitindo  que  o  prestador informe os tributos 

federais,      I.R.R.F.,     COFINS,     CSLL,     PIS,    INSS , na forma de desconto condicional 

conforme o sistema SPED – EFD da Receita Federal; permitindo que tais valores constem no 

campo destinado ao total de deduções. O tomador de serviço deverá ser do mesmo município e o 

lançamento da nota fiscal deverá ser gerado automaticamente para o tomador, evitando a 

escrituração manual da nota fiscal no sistema e possibilitando: a visualização da nota fiscal; a 

emissão do recibo de retenção na fonte e da guia de recolhimento de ISSQN - tudo diretamente 

na conta do  tomador. 

112 Demonstrar a validação da nota fiscal eletrônica pelo próprio contribuinte, desonerando o fisco 

desse ônus e proporcionando ao contribuinte agilidade durante a emissão do documento. 

113 Demonstrar a emissão da nota fiscal eletrônica por contribuinte optante pelo simples nacional, 

com ISS devido pelo prestador e código de serviço específico conforme a faixa de faturamento;  

não permitir a geração da guia de ISS e gerar débito para o prestador. 

114 Demonstrar a emissão de nota fiscal eletrônica quando o ISS for devido em outro município, com 

o código de serviço específico e não permitir a geração da guia de ISS e nem a geração de 

débitos. 

115 Demonstrar a opção de retificação da nota fiscal eletrônica somente no que se refere à descrição 

dos serviços e  tributos federais para todos os contribuintes. 

116 Demonstrar a retificação do código de serviço na nota fiscal eletrônica só  e unicamente para as 
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empresas optantes pelo simples nacional.  

117 Demonstrar o cancelamento de nota fiscal eletrônica pelo próprio contribuinte conforme o prazo 

estabelecido na lei municipal; após o cancelamento, o documento deve constar no sistema com a 

indicação, em letras garrafais, de que se encontra cancelado – o sistema não deve gerar a guia de 

arrecadação individual e/ou consolidada dessa nota fiscal. 

118 Demonstrar a emissão da nota fiscal eletrônica com o ISS devido no município pelo prestador, a 

geração da respectiva guia de ISS e, das competências em aberto– utilizando o código de serviço 

da lei municipal e, a exibição do desconto incondicional nos termos do sistema SPED- EFD da 

Receita Federal. 

119 Demonstrar, no mesmo módulo, a emissão da nota fiscal eletrônica com ISS devido no município 

pelo tomador e a geração da respectiva guia de ISS em nome do prestador e/ou tomador – 

utilizando o código de serviço da lei municipal. 

120 Demonstrar a impressão das notas fiscais individualmente ou por intervalo. 

121 Demonstrar o envio da nota fiscal eletrônica por e-mail com a indicação de um link; também nos 

formatos PDF e em XML. 

122 Demonstrar relatório referente ao recebimento das notas fiscais do item 109. 

123 Demonstrar a emissão de extrato por competência, com a data de pagamento, valor do ISS 

declarado, valor do ISS recolhido (principal) e saldo/divergência, de modo que o contribuinte 

possa acompanhar se possui débitos de ISS junto ao fisco municipal, ainda possuir ferramentas 

de pesquisa por ordem: ascendente, decrescente e opção de seleção de colunas. 

124 Demonstrar a emissão e reemissão de uma mesma guia de arrecadação de ISS devido pelo 

prestador e/ou retido pelo tomador, de modo individual por nota fiscal eletrônica ou, consolidada, 

sem a necessidade de efetuar cancelamentos e/ou novos lançamentos. 

125 Demonstrar a geração da guia de arrecadação de ISS retido pelo tomador de forma individual ou 

consolidada referente a competência atual; sendo que, se individual, no corpo da guia deve 

constar os dados do prestador; se competências anteriores – gerar a guia individual com os dados 

do prestador no corpo do documento, ainda, neste caso, deve ser demonstrado os valores 

atualizados, valor original,  valor corrigido, valor juros, valor de multas, valor total a recolher, 

além da data do vencimento original e data de validade do cálculo. 

126 Demonstrar a geração da guia de arrecadação de ISS devido pelo prestador de modo individual 
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por nota fiscal eletrônica ou consolidada das competências atual e anteriores, cujos lançamentos 

estejam abertos, sendo que, neste último caso, deve ser demonstrado os valores atualizados, 

Valor Original,  Valor Corrigido, Valor Juros, Valor de Multas, Valor Total a Recolher, além da 

data do vencimento original e data de validade do cálculo. 

127 Demonstrar a emissão do recibo de entrega de declaração, contendo no relatório a competência, 

razão social e CNPJ do contribuinte, regime tributário, data e hora da emissão, o valor do ISS 

referente a serviços prestados e tomados de forma individualizada , a informação sobre o tipo de 

emissão (se emitido dentro do prazo, fora do prazo ou não emitido), o termo de confissão de 

dívida, ainda, possuir ferramentas de pesquisa da: competência, data de emissão, tipo de emissão 

e por recibo; por ordem ascendente, decrescente e opção de seleção de colunas. 

128 Demonstrar a emissão do livro de registro de prestação de serviço contendo no relatório os 

seguintes dados da nota fiscal: a data, tipo de recolhimento do ISS, número da nota, valor total do 

serviço, base de cálculo, alíquota aplicada, valor do  ISS devido, código do serviço, CNPJ e razão 

social do tomador, resumo dos valores declarados e, ainda, possuir janela para ferramentas de 

pesquisa referente a data, tipo de recolhimento do ISS, número da nota, valor total, valor ISS 

devido, CNPJ/CPF e tomador, por ordem: ascendente, decrescente e opção de seleção de colunas. 

129 Os Contribuintes emitentes de  nota fiscal  de  serviços, deverão acessar   o  sistema   via internet, 

login e senha do contribuinte. 

130 Todas a informações efetuadas no sistema deverão ser diretamente registradas no banco de dados 

da Prefeitura, com no  mínimo  data,  hora,  endereço,  CNPJ   e  módulo  do  sistema acessado, 

possibilitando o gerenciamento fiscal e auditoria on-line via internet . 

131 Só poderão ter acesso ao sistema, declarantes que forem previamente cadastrados, através de 

login  e  senha  autorizada   por  servidor   habilitado   da   Prefeitura,  sendo   permitido   ao 

declarante a mudança do e-mail e senha a seu critério. 

132 O sistema deverá possuir níveis  hierárquicos  de  acesso  de  no  mínimo 4 (quatro) níveis, 

permitindo que   os   usuários  ou servidores  que acessarão o   sistema   sejam   habilitados   

conforme determinações da Prefeitura. 

133 Permitir que o  declarante   possa  requisitar   sua  senha  automaticamente  quando  a  tiver 

esquecido,  através de dispositivo instalado na pagina mediante a digitação do CNPJ ou CPF e 

contrassenha. 
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134 Manter um canal de comunicação através de mensagens eletrônicas para que o contribuinte possa 

se comunicar diretamente com a prefeitura. As mensagens deverão ficar armazenadas por período 

mínimo definido pela Prefeitura. 

135 Os Contribuintes emitentes de  nota fiscal  de  serviços, deverão acessar   o  sistema   via internet, 

login e senha do contribuinte. 

136 Todas a informações efetuadas no sistema deverão ser diretamente registradas no banco de dados 

da Prefeitura, com no  mínimo  data,  hora,  endereço,  CNPJ   e  módulo  do  sistema acessado, 

possibilitando o gerenciamento fiscal e auditoria on-line via internet . 

137 O sistema deverá possuir níveis  hierárquicos  de  acesso  de  no  mínimo 4 (quatro) níveis, 

permitindo     que   os   usuários  ou servidores  que acessarão o   sistema   sejam   habilitados   

conforme determinações da Prefeitura. 

138 Permitir que o  declarante   possa  requisitar   sua  senha  automaticamente  quando  a  tiver 

esquecido,  através de dispositivo instalado na pagina mediante a digitação do CNPJ ou CPF e 

contrassenha. 

139 Possuir dispositivo para que a Administração possa solicitar serviços à empresa contratada, 

efetuar o acompanhamento e a conclusão dos mesmos, de forma eletrônica e automática através 

de tickets de serviços, conforme exigência deste item. 

139 Deverá estar disponível para acesso dos usuários da Administração ao sistema. 

140 Deverá manter histórico das solicitações, incluindo tempo gasto para conclusão dos serviços. 

141 Deverá possibilitar condições de inserir anexos, com o intuito de facilitar a compreensão ou 

justificar a solicitação. 

142 Após demonstrado o acesso da Administração ao dispositivo e efetuar uma solicitação -  inserir 

um anexo explicativo. 

143 Demonstrar os meios de acompanhamento. 

  

144 Demonstrar o cancelamento unilateralmente pelo contribuinte até dez dias após a emissão do 

documento fiscal – após este prazo observar item 145. 

145 Demonstrar funcionalidade que permita ao fisco municipal, após analisar as solicitações de 

cancelamento de notas fiscais eletrônicas, possa efetuar o deferimento/indeferimento do pedido – 
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por meio da liberação do cancelamento. O cancelamento de fato deve ser realizado pelo 

contribuinte. 

146 Demonstrar rotina de importação das informações recebidas da receita federal relativas ao 

Simples Nacional através de arquivos de retorno enviados pelo banco. 

147 Disponibilizar e demonstrar aplicativo para que as empresas filiais optantes pelo simples 

nacional, contribuintes de ISS, possuam o valor pago creditado no respectivo  CNPJ da filial da 

empresa. 

148 Demonstrar emissão de relatório demonstrando os valores recebidos pela prefeitura por meio do 

arquivo DAF -  Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DASN, contendo CNPJ e 

Razão Social do contribuinte cadastrado e, quando o contribuinte não for cadastrado – deve 

constar o CNPJ com ou sem os dígitos verificadores – ainda deve conter no relatório: data de 

pagamento, mês incidência, lote, o valor do ISS devido e recolhido, erro/autenticação, total e 

total geral. 

149 Demonstrar que esta funcionalidade somente permite a leitura e importação de arquivos do 

simples nacional (DAF), rejeitando outros formatos. 

150 Demonstrar rotina de baixa bancária manual para situações em que a guia for quitada na 

tesouraria, por depósito bancário, depósitos judiciais entre outros. 

151 Demonstrar a rotina de baixa bancária automática por meio da leitura do código de barras em 

equipamento de leitora de código de barras para situações em que a guia for quitada na 

tesouraria. 

152 No caso de pagamento pela tesouraria - permitir o registro de baixas manual das diferenças de 

pagamento a maior e a menor – possuindo bloqueio que não permita que o ISS devido na guia 

seja maior que o ISS pago no respectivo documento. 

153 Possuir capacidade de processar arquivos de baixa bancária emitidos por instituição financeira. 

154 Possuir dispositivo que demonstre erro de autenticação 

155 Demonstrar capacidade de processar arquivos de baixa bancária e não permitir a importação de 

arquivo já importado e nem a importação de arquivo duplicado. 

156 Demonstrar a leitura e o reconhecimento automático de arquivos de baixa que não sejam 

referentes ao ISSQN e possuir dispositivo para exclusão desses dados. 

158 Demonstrar o acesso seguro ao módulo destinado aos funcionários da prefeitura, por meio da 
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liberação do IP e registro do CPF do usuário. 

159 Demonstrar relatório gerencial demonstrando o valor de crédito de NFSe que determinado 

contribuinte possui e o resumo do total geral de créditos gerados. 

160 Demonstrar relatório gerencial analítico e sintético demonstrando o resumo de nota fiscal 

eletrônica emitida, por município. 

161 Demonstrar relatório gerencial com os valores pagos e em abertos de determinado contribuinte 

em uma competência ou todas elas – no relatório deve conter: competência, banco, data de 

pagamento – ISS declarado – ISS recolhido – multa/juros e saldo (d/c). 

162 Demonstrar relatório gerencial demonstrando declaração sem pagamento analítico, contendo:  

CNPJ, razão social, endereço, regime, sequencia, competência, ISS devido, ISS retido, ISS 

declarado, total pago, saldo e resumo contábil destacando o total geral e saldo geral. 

163 Demostrar relatório gerencial exibindo o CNPJ, CCM, Razão Social, endereço e telefone de 

todos os emitentes de nota fiscal eletrônica, ainda, possuir ferramentas de pesquisa de todos os 

dados por ordem ascendente, decrescente, opção de seleção de colunas e filtro. 

164 Demonstrar relatório gerencial demonstrando o gráfico de apuração de valores por código de 

serviço de um contribuinte ou de todos eles, num determinado intervalo. 

165 Demonstrar relatório gerencial demonstrando declaração sem pagamento sintético, contendo: 

sequencia, competência, CNPJ e Razão Social do contribuinte, valor inscrito em dívida ativa, 

saldo devedor e total  – com opção de exportar o arquivo em XLS. 

166 Demonstrar relatório gerencial demonstrando o total de notas fiscais eletrônicas emitidas por um 

contribuinte ou todos eles numa dada competência ou em todas elas. 

167 Demonstrar relatório gerencial demonstrando o total de serviços tomados por meio das notas 

fiscais eletrônicas por um contribuinte ou todos eles numa dada competência ou em todas elas. 

168 Demonstrar relatório gerencial demonstrando o gráfico de apuração de valores de um 

contribuinte ou de todos,  filtrado por qualificação (pessoa física; pessoa jurídica, instituiçao 

financeira, construção civil, órgãos da administração pública direta, outros ou todos)  num 

determinado intervalo. 

169 Demonstrar relatório gerencial contendo o registro contábil de serviço de determinado 

contribuinte ou todos eles, em específica competência ou todas elas. 

170 Demonstrar relatório gerencial contendo os balancetes importados de determinado contribuinte 
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ou todos eles, em específica competência ou todas elas. 

171 Emitir relatório gerencial identificando as empresas que são optantes pelo simples nacional, mas 

que foram cadastradas com regime tributário diverso, ainda, disponibilizar opção de retificação 

do cadastro para esses casos sem troca de janelas 

172 Emitir relatório gerencial identificando as empresas que não são optantes pelo simples nacional, 

mas que foram cadastradas nesse regime tributário inadvertidamente, ainda, disponibilizar opção 

de retificação do cadastro para esses casos na mesma janela; 

173 Emitir relatório gerencial demonstrando quais NFSe tiveram alteração no tipo do sujeito 

passivo/tributação e quais foram canceladas em determinada competência ou em todas elas. 

174 Livro registro de todos os documentos fiscais emitidos de um determinado contribuinte ou de 

todos eles em uma dada competência ou em todas elas; 

175 Livro registro de serviços prestados de um determinado contribuinte ou de todos eles em uma 

dada competência ou em todas elas; 

176 Livros registros de serviços tomados de um determinado contribuinte ou de todos eles em uma 

dada competência ou em todas elas 

177 Geração de relatório com a listagem, resumida ou integral, de contribuintes contendo no mínimo 

informações como CNPJ, Razão Social, inscrição municipal, endereço completo e possibilidade 

de visualização em XLS. 

178 Demonstrar relatório gerencial demonstrando cada guia de arrecadação paga por um contribuinte 

ou todos eles e por competência ou todas elas, deve conter: O CNPJ e razão social do 

contribuinte, data de pagamento, competência, ISS devido, ISS recolhido, autenticação, código 

do banco, total recolhido em cada competência por  contribuinte, o total recolhido 

individualmente por contribuinte e total geral. 

179 Relatório gerencial demonstrando os valores pagos e em abertos de determinado contribuinte em 

uma competência ou todas elas. 

180 Relatório gerencial demonstrando o total de notas fiscais eletrônicas emitidas por um 

contribuinte ou todos eles numa dada competência ou em todas elas. 

181 Relatório gerencial demonstrando o CNPJ, CCM, Razão Social, endereço e telefone de todos os 

emitentes de nota fiscal eletrônica, ainda, possuir ferramentas de pesquisa de todos os dados por 

ordem ascendente, decrescente, opção de seleção de todas as informações e filtro. 
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182 Relatório gerencial demonstrando o total de serviços tomados por meio das notas fiscais 

eletrônicas por um contribuinte ou todos eles numa dada competência ou em todas elas. 

183 Relatório gerencial analítico e sintético demonstrando o resumo de nota fiscal eletrônica emitida 
por município. 

184  

Demonstrar relatório gerencial pagamento sem declaração analítico, contendo: CNPJ, razão 

social, endereço, regime, sequencia, competência, ISS devido, ISS retido, ISS declarado, total 

pago, saldo e resumo contábil destacando o total geral e saldo geral. 

185 Demonstrar relatório fiscal com o valor de cada guia paga filtrada por CNPJ, banco e data de 

pagamento – deve constar no relatório: CNPJ; razão social; mês incidência; ISS devido; ISS 

recolhido; erro autenticação; lote; data de pagamento; agente arrecadador; total e total geral. 

186 Demonstrar relatório fiscal com o valor de cada guia paga filtrada por CNPJ, banco e 

competência – deve constar no relatório: CNPJ; razão social; mês incidência; ISS devido; ISS 

recolhido; erro autenticação; data de pagamento; agente arrecadador; total e total geral. 

187 Demonstrar relatório fiscal com o valor de cada guia paga filtrada por CNPJ, banco e data de 

leitura do arquivo retorno – deve constar no relatório: CNPJ; razão social; mês incidência; ISS 

devido; ISS recolhido; erro autenticação; nº lote; data de pagamento; data de leitura; agente 

arrecadador; total e total geral. 

188 Demonstrar relatório demonstrando se houve RPS convertido fora do prazo estabelecido pela 

municipalidade. 

189 Demonstrar relatório demonstrando se determinado contribuinte efetuou a entrega da declaração 

no prazo, fora do prazo ou se não a entregou. 

190 Demonstrar relatório para cruzamento de informações entre os valores declarados pelo tomador e 

prestador. 

191 Demonstrar relatório apontando quando houver diferença entre o valor do movimento econômico 

e base de cálculo. 

192 Demonstrar relatório apontando quando houver diferença entre o valor devido em atraso e o 

valor pago. 

193 Demonstrar relatório contábil com todos os valores de ISS arrecadados por meio do Simples 

Nacional filtrado por data do pagamento – deve constar no relatório: razão social; CNPJ; data de 

pagamento; mês incidência; lote; ISS devido; ISS recolhido; erro autenticação; total e total geral. 
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194 Demonstrar relatório contábil de cada banco com os valores de ISS filtrado por data de crédito – 

deve constar no relatório: banco; data de pagamento; data de crédito; valor principal; multa/juros; 

valor do crédito e total. 

195 Demonstrar relatório contábil de cada banco com os valores de ISS filtrado por data de 

pagamento – deve constar no relatório: banco; data de pagamento; data de leitura; valor principal; 

multa/juros; valor do crédito e total. 

196 Demonstrar relatório contábil de cada banco com os valores de ISS filtrado por data de leitura – 

deve constar no relatório: banco; data de leitura; data de pagamento; valor principal; multa/juros; 

valor do crédito e total. 

197 Demonstrar relatório contábil de cada banco com os valores de ISS filtrado por lote data de 

leitura – deve constar no relatório: banco; data de leitura; número do lote, data do lote, 

quantidade de registros; valor principal; valor do crédito; multa/juros e total. 

198 Demonstrar relatório contábil de cada banco com os valores de ISS filtrado por competência – 

deve constar no relatório: competência; banco; valor principal; multa/juros; valor arrecadado e 

total geral. 

199 Possuir relatório contábil de cada banco com os valores de ISS filtrado por lote data de 

pagamento – deve constar no relatório: banco; número do lote, data do lote, quantidade de 

registros; valor do crédito; multa/juros e total. 

200 Possuir dispositivo com histórico das fiscalizações realizadas contendo no mínimo as seguintes 

informações do contribuinte: razão social, CNPJ, início e término da fiscalização, número do 

processo, última competência fiscalizada ou fiscalizado até qual competência, valor inscrito em 

dívida ativa e CPF do agente fiscal. 

201 O formulário de regularização de pendências deve conter no mínimo as seguintes informações: 

dados principais do contribuinte, texto de notificação, prazo para atendimento, relação de 

documentos solicitados, dados do agente fiscal que emitiu a correspondência. 

202 Demonstrar filtro indicando os contribuintes com pendências no período selecionado e 

dispositivo para envio de notificação eletrônica preliminar. 

203 Possuir dispositivo para consultar as fiscalizações realizadas pelos agentes fiscais. 

204 Permitir geração e visualização individual de notificação eletrônica preliminar para regularização 

de pendências. 
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205 Para o início do processo de fiscalização, o sistema deverá possuir mecanismos que produzam 

informações onde constem irregularidades dos contribuintes, permitindo que o sistema monte um 

roteiro para a fiscalização, o qual servirá de ponto de partida para análise e abertura do processo 

de fiscalização que funcionará em 4 (quatro) fases sendo a primeira chamada de (a) Roteiro para 

a Fiscalização,  a segunda (b)Notificação por e-mail ,  a terceira (c) Fiscalização e Divida Ativa e 

a quarta (d)Agenda Fiscal : 

206 Informar o CNPJ/CPF do contribuinte com a opção individual ou todos, informar a competência 

inicial e final que o fiscal deseja analisar. O resultado da consulta deverá apresentar os dados dos 

contribuintes com as informações : CNPJ/CPF, nome do contribuinte, telefone, regime, 

fiscalização onde deverá constar a competência da ultima fiscalização ou a informação “não 

fiscalizado”, valor da divida ativa e controle com visualização das pendências, que deverão estar 

disponíveis para impressão e envio para o e-mail do contribuinte como simples pendência. 

207 Informar o CNPJ/CPF do contribuinte com a opção individual ou todos, informar a competência 

inicial e final que o fiscal deseja analisar. O resultado da consulta deverá apresentar os dados dos 

contribuintes com as informações: CNPJ/CPF, nome do contribuinte, total devido, notificação 

com informação da competência inicial e final do período notificado, valor devido, controle com 

visualização da notificação enviada , que deverão estar disponíveis para impressão e envio para o 

e-mail do contribuinte ou para outros e-mail. 

208 Informar o CNPJ/CPF da empresa para abertura do processo de fiscalização, o sistema deverá 

carregar automaticamente o CPF do fiscal, o nome do fiscal e a data de início de abertura da 

fiscalização no formato dd/mm/aa, informar o numero do processo, informar a competência no 

formato mm/aaaa referente ao período final fiscalizado, permitir incluir valores em divida ativa 

com opção de atualização dos valores. 

209 Informar o CPF do fiscal para visualizar o relatório de Agenda fiscal onde deverão aparecer os 

seguintes informações : nome do fiscal, CPF do fiscal, nome dos contribuintes que estão sendo 

fiscalizados, numero do processo, data de inicio e data fim da fiscalização no formato dd/mm/aa 

e valor inscrito em dívida ativa. 

210 Demonstrar a verificação da autenticidade de nota fiscal emitida eletronicamente. 

211 Demonstrar a emissão do cartão da inscrição municipal “on line”. 

212 Demonstrar a emissão de CND “on line”, para contribuintes que não possuam débitos, e 

verificação da autenticidade do respectivo documento, ainda, demonstrar que o sistema não emite 
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a certidão no caso do sujeito passivo possuir débitos, referente ao ISSQN, junto ao fisco. 

213 Demonstrar a verificação da autenticidade da AIDF autorizada eletronicamente. 

214 Disponibilizar na tela inicial os seguintes dados referentes a transparência das informações do 

fisco: número de contribuintes de  ISS cadastrados; número de emitentes de nota fiscal eletrônica, 

número de notas fiscais eletrônicas emitidas e total de ISS declarado. 

215 O período abrangido pelos dados referente a transparência deve se referir ao exercício atual. 

216 Neste módulo a PREFEITURA poderá disponibilizar toda a matéria tributária pertinente ao 

ISSQN (leis, decretos, tabelas, instruções normativas, portarias, normas complementares e outros 

que se fizerem necessários) dando publicidade à legislação municipal. 

 

 

Almenara – MG, 11 de outubro de 2017. 

 

PATRICIA GUIMARÃES NOGUEIRA 

PREGOEIRA 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2017 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa............................., CNPJ n.º..........................., por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e 

CPF N.º............., declara sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial n.º .......,  

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este documento deverá estar grampeado na parte externa do envelope de habilitação.
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ANEXO III DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2017 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa.................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

N.º............................., por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e CPF 

N.º............., DECLARA, para fins do disposto no Processo de Licitação nº. 094/2017, 

Modalidade Pregão Presencial nº. 059/2017, sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as 

penas da lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do art. 3º da LC nº. 123/2006; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do art. 3º da LC nº. 123/2006. 

 

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

art. 3º da LC nº. 123/2006. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

* Este documento deverá estar grampeado na parte externa do envelope de proposta. 
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ANEXO IV DO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N.º 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2017 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: 

DATA DA REALIZAÇÃO:  

HORÁRIO:  

OBJETO: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: Razão Social, CNPJ n.º, Inscrição Estadual n.º, 

Inscrição Municipal n.º, Sede, Foro e Endereço Completo, Banco, Agência, Conta n.º. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. QUANT. V.UNIT. V.TOTAL 

01 Implantação do sistema Serviço 01  
  

02 
Treinamento da equipe 

da Prefeitura 
Serviço 01  

  

03 
Suporte e manutenção 

do sistema 
Mensal 12  

  

TOTAL R$ (.....) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, CPF, Carteira de Identidade/RG. 

DECLARAÇÃO: Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, 

e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação. 
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Local e Data. 

 

________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V DO EDITAL 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2017 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

A empresa ......................................... CNPJ n.º ......................, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.................... e CPF N.º............., declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem 

fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                          

 

 

Local e Data. 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI DO EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2017 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

A empresa ......................................... CNPJ n.º   ....................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.................... e CPF N.º............., declara, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº. 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

Local e Data 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 

 

 

  



 
 
 
 

Praça Dr. Hélio Rocha Guimarães, n º 27 - Centro - CEP: 39.900-000 - Tel: (33) 3721-1360 - CNPJ: 18.349.894/0001-95 - almenara.mg.gov.br 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

RECURSOS HUMANOS 
 

ANEXO VII DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO NO ___/_____ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS NOTAS 

FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA ELETRÔNICA, 

POSSIBILITANDO A EFICIÊNCIA NA GESTÃO E ARRECADAÇÃO, SOB A 

FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO, COMPREENDENDO 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E TODA INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA. 

 

EXTRATO 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ALMENARA-MG, representado pelo Prefeito 

Municipal, Senhor Ademir Costa Gobira. 

CONTRATADO Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBJETO 

Constitui objeto do presente a Contratação de empresa 

especializada para a implantação do sistema para a emissão e 

controle das notas fiscais de prestação de serviços de forma 

eletrônica, possibilitando a eficiência na gestão e arrecadação, 

sob a forma de licenciamento de uso temporário, 

compreendendo implantação, treinamento, suporte e toda 

infraestrutura tecnológica necessária para o perfeito 

funcionamento do sistema, nas condições estabelecidas no 

Termo de Referencia e proposta da contratada. 

VALOR O valor total deste contrato é de R$ xxxxx (xxxxxxxxxx). 

PROC. LICITATÓRIO Pregão Presencial No 059/2017 

DATA DO CONTRATO Xxxxxxxxxxx 

DA QUALIFICAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de contrato o MUNICÍPIO DE ALMENARA-MG, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede de sua Prefeitura Municipal à Praça Dr. 
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Hélio Guimarães Rocha, 27 - Centro, CNPJ 18.349.894/0001-95, neste ato representada pelo 

seu Prefeito Municipal, Senhor Ademir Costa Gobira, brasileiro, solteiro, portador do CPF 

noxxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado nesta cidade, de agora em diante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ-MF 

xxxxxxxxxx, com sua sede na cidade de xxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxxx, noxxx – bairro 

xxxxxxxxxx, neste ato representada pelo senhor xxxxxxxxxxx, (nacionalidade) xxxxxxxxxx, 

(est. civil) xxxxxxxxxx, (profissão) xxxxxxxxxx, portador da CI noxxxxxxxxxx , expedida 

pela SSP/xxxxx e do CPF/MF noxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de 

xxxxxxxxxxxx, à Rua xxxxxxxxxxx, noxxxxx - (bairro) xxxxxxxxxxxxxxxxx, de agora em 

diante denominado CONTRATADO, de acordo com  o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial no 059/2017 e em conformidade com os dispositivos da Lei 

Federal no 8.666/93, e do Decreto Municipal nº 24/2005, têm entre si, justo e contratado o 

presente Contrato, obedecendo as cláusulas e condições abaixo especificadas:  

 

1a – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a implantação do 

sistema para a emissão e controle das notas fiscais de prestação de serviços de forma 

eletrônica, possibilitando a eficiência na gestão e arrecadação, sob a forma de licenciamento 

de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte e toda infraestrutura 

tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema, nas condições estabelecidas 

no Termo de Referencia e proposta da contratada. 

 

2a – DA VIGENCIA DO CONTRATO  

1- O presente Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar a partir da data de 

assinatura. 

1.1 – O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

3a – DO VALOR TOTAL DESTE CONTRATO 

O valor total estimado do contrato é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 
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01      

02      

TOTAL   

 

4a – DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais 

empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

4.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no ato da entrega da mercadoria, 

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 

referir. 

4.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos materiais efetivamente fornecidos. 

4.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

4.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

4.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sites dos órgãos 

pertinentes para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
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4.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

4.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

4.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  

4.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

4.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

4.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

5 ª DO PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS 

1 – Os serviços deverão estar disponíveis para execução dos serviços em até 05 dias úteis após 

emissão da ordem de serviços. 

6a – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias 

do Município, especificamente: 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

04001.0412300522.027.33903900000 F 

(72) 

Manutenção Atividades Secretaria de 

Fazenda – outros serviços de terceiro 

pessoa jurídica. 
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7a – DO PROCEDIMENTO AUTORIZADOR DESTE CONTRATO 

Este Contrato foi autorizado pelo procedimento licitatório, Pregão Presencial no 059/2017. 

 

8a – DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATADO 

São obrigações do CONTRATADO: 

8.1- Efetuar a execução dos serviços do objeto contratado, enquanto vigorar o contrato, no 

prazo determinado e condições estabelecidas no edital mantendo compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

8.2-Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados ou prepostos 

á CONTRATANTE ou ainda a terceiros em decorrência da prestação dos serviços; 

8.3- Arcar com todas as despesas relativas a execução do objeto, incluídos aí: frete, encargos 

sociais, trabalhistas e fiscais e outros inerentes à comercialização; 

8.4- Atender as ordens de serviços expedidas pela Secretaria Municipal, assumindo 

inteiramente as responsabilidades sobre o mesmo; 

8.5- Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos 

ou gerados, em razão da prestação dos serviços; 

8.6- Responsabilizar-se pela qualidade do serviço  oferecido atentando para as especificações 

técnicas exigíveis; 

8.7- Observar rigorosamente as normas de segurança do trabalho; 

8.8- Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

8.9-Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da 

presente licitação. 

8.10 – Arcar com todas as despesas de hospedagem, locomoção e alimentação dos técnicos da 

empresa quando da realização dos serviços. 

 

09a – DAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CONTRATANTE 

9.1 - É obrigação do CONTRATANTE efetuar o respectivo pagamento na forma e condições 

avençadas, e inspecionar os serviços através dos devidos Departamentos. 

9.2 – Emitir as ordens de serviço com a devida antecedência e clareza  
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10 – DA FISCALIZAÇÃO 

1 – Fica desde já garantida ao CONTRATANTE a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar 

a execução deste Contrato (art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8.666/93). 

2 – No exercício da fiscalização o CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do 

CONTRATADO. 

3 – O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato se realizará por um 

representante do CONTRATANTE, especialmente designado para este fim ou por terceiros 

devidamente contratados. 

 

11 – DAS ALTERAÇÕES 

 

Este Contrato poderá sofrer alterações e/ou supressões que se fizerem necessárias, em forma 

de Termo Aditivo, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

12 – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL 

 

O CONTRATADO reconhece a prerrogativa do CONTRATANTE em alterar unilateralmente 

este Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 

precisos termos do art. 65, I da Lei 8.666/93. 

 

13 – DA RESCISÃO 

 

1 – O CONTRATADO declara reconhecer o direito do CONTRATANTE em rescindir 

unilateralmente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 c/c os arts. 58, II e 79, I 

da Lei 8.666/93. 

2 – O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por convenção das partes, 

nos termos do art. 79, II da Lei 8.666/93. 

3 - Em caso de inexecução, total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 

rescindi-lo administrativamente (art. 55, IX c/c art. 77 da Lei 8.666/93). 

 

14–DAS PENALIDADES 
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1 – A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 

contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo 

contratante: 

2 – Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

3 – Multas; 

4 – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

5 – Indenização ao contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

6 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; 

7 – A multa será aplicada a razão de 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, a cada dia de 

atraso, contados do estabelecido no Anexo I do Edital, até o limite de 20%(vinte por cento). 

8 – Multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e rescisão do presente contrato.  

9 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa da empresa adjudicatária, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

15 – DA NÃO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 – O CONTRATADO, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público 

e da supremacia do interesse público sobre o particular, não poderá interromper a execução 

deste Contrato. 

2 – Todavia, se o atraso no(s) pagamento(s) deste Contrato ultrapassar 90 (noventa) dias da 

data do vencimento, o CONTRATADO fica autorizado a suspender o cumprimento de suas 

obrigações, até que seja normalizada a situação, conforme determina o art. 78, XV da Lei 

8.666/93. 

 

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 –Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a Lei 

Federal no 8.666/93. 

2 – Nos casos omissos, conflitantes ou não previstos neste Contrato serão aplicadas as normas 

e regulamentações vigentes. 
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3 – Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderá o CONTRATANTE 

convocar as demais concorrentes, obedecida a ordem de classificação, pelo prazo 

remanescente e nas mesmas condições deste Contrato. 

4 – O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução deste Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da Lei 8.666/93). 

5 – É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, o recolhimento de todo e 

qualquer encargo trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução deste 

Contrato, em conformidade com o art. 71 da Lei 8.666/93. 

 

17 – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de ALMENARA-MG para dirimir as questões 

decorrentes deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

E, por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de direito, as partes assinam o 

presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas. 

ALMENARA/MG, xx de xxxxxxxxxx de xxxx. 

 

Prefeito Municipal                                      (contratado: nome, cargo, identidade) 

Contratante 

 

Testemunhas: 

1-Nome: _______________________________ 

CPF:__________________________________ 

2-Nome: _______________________________ 

CPF:__________________________________  
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ANEXO VIII DO EDITAL 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 094/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2017 

 

CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada pelo 

(s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto 

ao Município de Almenara - MG, praticar os atos necessários com vistas à participação do 

outorgante no Processo Licitatório nº. 094/2017, na Modalidade Pregão Presencial nº. 

059/2017, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

______________, ___ de _________ de _____. 

 

(Reconhecer firma) 

 

* Este documento deverá estar grampeado na parte externa do envelope de proposta. 
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ANEXO IX DO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017 

 

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a Empresa ______________________________e seus sócios 

e administradores não estão incluídos no rol dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei 

nº 8.666/93 e art. 85, § 6º, incisos II e III da Lei Orgânica do Município de Almenara, cujo 

dispositivo legal estabelece o seguinte: 

 

“Art. 85 - ... 

§ 6º - Fica vedado nos Poderes Executivo e Legislativo de Almenara: 

I - ... 

II – A participação em Processo Licitatório ou de Tomada de Preço, de empresa de 

propriedade ou dirigida por parente dos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, bem como qualquer outra forma 

de contratação. 

III – A participação de companheiro ou parente dos titulares dos Poderes Executivo e 

Legislativo em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, nos 

Processo de Licitação e de Tomada de Preço.” 

Assumo total e integral responsabilidade pela declaração prestada e reconheço que a qualquer 

tempo do processo em que a mesma for detectada, por quem de direito, ocasionará a minha 

desclassificação no presente certame licitatório. 

Firmo a presente para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.  

Local e Data. 

 

Firmo a presente para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

____________________, _____ de __________________ de 2017. 

 

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E CARIMBO 

 


