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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
Tipo: Menor Preço Por Item 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE 
SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E GERIR 
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, conforme 
mencionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtivemos através do acesso à pagina www.lagoasanta.mg.gov.br, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local:............................................................................ 
 

Data:_____/_____/20__. 
 

ASSINATURA: ............................................................. 
 

Senhor Licitante, 
 

Visando comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à Comissão Permanente 
de Licitação, pelo e-mail: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br, pelo telefax (31)3688-1320. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa da 
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais 
esclarecimentos e retificações corridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

 
Nome da Empresa:.............................................................................................................. 
 
CNPJ:.................................................................................................................................. 
 
Endereço:..............................................................Nº............Bairro................................... 
 
Cidade:    ............................................................. Estado:................................................. 
 
Telefone:..............................................................  Fax: ...................................................... 
 
E-mail: ................................................................................................................................ 
 

Pessoa para contato: ......................................................................................................... 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
Tipo: Menor Preço Por Item 
 
 
•••• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE 

SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E 
GERIR O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, 
conforme mencionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 
• APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 

Dia 12/05/2014 a partir das 9hs00min 
 

•••• ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:  
Dia 12/05/2014 às 9hs30min 
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das 
propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário.  

 
• LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:  

Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, situado 
na Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, Nº 2.500 – Bairro Santos Dumont, Lagoa 
Santa/MG.  
 

• CONSULTAS AO EDITAL:  
Pela internet, no site deste município, no endereço: www.lagoasanta.mg.gov.br e, 
também permanecerá afixado no quadro de avisos localizado no hall de entrada 
(andar térreo) do Edifício - Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sito à Rua 
São João, nº 290, Centro e no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de 
Lagoa Santa, sito à Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont. 
 

•••• ESCLARECIMENTOS:  
Através do e-mail: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br, pelo telefax (31) 3688-1320. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
Tipo: Menor Preço Por Item 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Lagoa Santa do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 
Prefeitura, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
702, de 10/02/2014, com endereço na Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, 2.500, Santos 
Dumont, Lagoa Santa, MG, CEP 33.400-000, CNPJ/MF 73.357.469/0001-56, isento de 
inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório n° 038/2014, na 
Modalidade de Pregão n° 025/2014, do Tipo Menor Preço Por Item, regido pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 605, de 04/07/2006, Lei 
municipal nº 3.222/2011, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666, de 21/06/93 com as 
alterações posteriores e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 
Toda a legislação supramencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão 
de Licitações para consulta de quaisquer interessados. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lagoa 
Santa/MG: Sr. José Leopoldo Melo Corrêa, auxiliado pelos demais membros que 
constituem a Equipe de Apoio, todos designados pela Portaria n° 702 de 10/02/2014. 
 

2. ÓRGÃO REQUISITANTE 
 
2.1. Secretaria Municipal de Fazenda de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. 

 

3. OBJETO 
 

3.1. Constitui objeto do presente Pregão Presencial CONTRATAÇÃO DE 
LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE 
CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA - ISSQN, conforme mencionado no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO). 

 

4. CONSULTAS E AQUISIÇÃO DO EDITAL 
 
4.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no site 
deste Município, no endereço www.lagoasanta.mg.gov.br, isento de custos, e também 
permanecerá afixado no Quadro de Avisos localizado no hall de entrada (andar térreo) 
do Edifício - Sede da Prefeitura de Lagoa Santa, situado na Rua São João, nº 290, 
Centro e no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, situado na 
Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, podendo ainda ser obtido 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no Centro Administrativo da Prefeitura 
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Municipal de Lagoa Santa, no horário de 12 às 18 horas,  ao custo  nos termos do 
Decreto nº 2102/2011 e do Código Tributário Municipal, a serem recolhidos os custos 
aos cofres públicos através de guia de arrecadação que será fornecida pelo Setor de 
Arrecadação das 12 às 18 horas, até o último dia útil que anteceder a data do 
certame. 
 
4.2. As empresas e/ou representantes que consultarem o instrumento convocatório 
via internet ou no quadro de avisos da Prefeitura, obrigam-se a acompanhar as 
publicações referentes a este processo no site www.lagoasanta.mg.gov.br e as 
publicações no Diário Oficial “Minas Gerais”, com vista a possíveis alterações e 
avisos. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
  
5.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, que atendam a todas as condições de habilitação estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 
5.2. Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 

 
5.3. Não poderá participar da presente licitação empresa: 
 

5.3.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
5.3.2. Em consórcio, exceto compostos em sua totalidade ou parcialmente por 
MEI, ME ou EPP, respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666 de 
21/06/1993; 
 
5.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extra-judicial; 
 
5.3.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração do Poder Executivo 
Municipal de Lagoa Santa/MG, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador 
ou responsável técnico. 
 
5.3.5. Que não apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme exige o item 6.6. 

 
5.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 
5.5. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e 
“Proposta Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em 
envelope separado denominado “Credenciamento”, cópia autenticada do ato 
constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas alterações ou da 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG 
HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014 PR-Pregão N° 025/2014 
 

6 

consolidação respectiva, juntamente com a declaração de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo V, deste edital. 

 

6. CREDENCIAMENTO 
 
6.1. Horário de credenciamento: de 9hs00min às 9hs30min do dia 12/05/2014. 
 
6.2. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento 
no horário designado, e entregar ao Pregoeiro, cópia autenticada ou cópia simples 
devidamente acompanhada dos respectivos originais dos seguintes 
documentos, que ficarão retidos para compor o processo licitatório: 
 

6.2.1. Carteira de identidade ou documento legal equivalente; 
 
6.2.2. Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas 
as suas alterações ou da consolidação respectiva, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade empresária e sociedade simples, e quando for o caso, 
acompanhado de documentos que comprovem seus administradores; 
 
6.2.3. Documento que o credencie a participar deste certame – procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida –, através da qual lhe 
sejam atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos 
os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante. 

 
6.3. A exceção à regra estabelecida no item 6.2 é o sócio, o proprietário ou o 
dirigente da empresa licitante, que ao possuir poderes para agir isoladamente em 
nome da empresa, poderá apresentar apenas os documentos especificados nos itens 
6.2.1 e 6.2.2 para seu credenciamento. 
 
6.4. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do ANEXO III e, 
se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao 
credenciamento. 
 
6.5. Apresentar Declaração dos interessados ou seus representantes de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação; ao teor do que dispõe o art. 4.º, 
inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a qual deverá ser entregue no ato 
do credenciamento, podendo obedecer ao modelo do ANEXO V e, se não o fizer, 
deverá conter todos dados informativos necessários. 
 
6.6. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei complementar 
nº 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4 deste 
artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de 
uma declaração, conforme ANEXO VI. 
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6.6.1. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, 
administrativa e penalmente. 
 
6.6.2. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 6.6, será considerado 
que o licitante optou por renunciar aos benefícios previstos. 

 
6.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro 
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 
capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 
6.8. Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma 
empresa. 
 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
7.1. Os documentos de Habilitação e os da Proposta Comercial deverão ser 
entregues ao Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes 
distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua 
parte externa, respectivamente, as seguintes informações: 
 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014 
PREGÃO Nº 025/2014  

 
 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014 
PREGÃO Nº 025/2014  

 
 “PROPOSTA COMERCIAL” 

 RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
 

8. PROPOSTA COMERCIAL 
 

8.1. A proposta comercial deverá ser apresentada, visando a facilitar o julgamento 
por parte do Pregoeiro, nos moldes do modelo constante do ANEXO II – PROPOSTA 
COMERCIAL deste edital, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, em uma única via, preferencialmente digitada em 
computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do proponente ou procurador com poderes específicos para o ato, 
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indicado em instrumento público ou particular, devendo estar rubricadas todas as suas 
folhas, contendo os seguintes elementos: 
 

8.1.1 Descrição completa do objeto, conforme especificações constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, deste 
edital; 
 
8.1.2 Prazo para implantação do sistema não superior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, através de cronograma detalhado 
de implantação contemplando todas as atividades descritas no item 2.5.1 e subitens 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO 
OBJETO, deste Edital; 

 
8.1.3 Indicação do preço unitário e total, com forme estabelecido no Anexo II – 
Proposta Comercial deste Edital, em algarismos e por extenso, prevalecendo esse 
último em caso de divergências; 

 
8.1.4 Qualificação da licitante, do seu representante legal, e indicação da conta 
corrente bancária da licitante; 

 
8.1.5 Declaração de Disponibilidade tecnológica, conforme Anexo VII do edital; 
 

8.2. A proposta comercial dos licitantes interessados não poderá ultrapassar o valor 
máximo estipulado no Anexo I – Termo de Referência do Edital.  
 
8.3. É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, bem como 
somente serão admitidas propostas que ofertem apenas um único preço para cada 
item licitado. 
 
8.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.  
 
8.5. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto no(s) local(is) 
determinado(s) e demais condições previstas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, de acordo com as especificações e quantitativos constantes da Ordem 
de Serviço expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 
incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 
 
8.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do País, em numeral, 
com 02 (duas) casas decimais. 
 
8.7. A proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da sessão pública do Pregão.  
 

8.7.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, 
o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
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8.8. Toda a especificação estabelecida para o objeto neste Edital será tacitamente 
aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua PROPOSTA COMERCIAL.  
 
8.9. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento das exigências de habilitação previstas neste Edital. 
 
8.10. 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. 
 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

9.1. Habilitação Jurídica 
 

9.1.1 Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 
 
9.1.2 Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
9.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações 
ou da consolidação respectiva. Devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade empresária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de 
documento comprovando os seus administradores; 
 
9.1.4 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, 
devendo todos os documentos estarem traduzidos para o vernáculo por tradutor 
oficial; 
 
9.1.5 Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato 
constitutivo da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado. 

 
9.2. Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial 
e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de 
emissão não anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data da abertura do certame, se 
outro prazo não constar do documento. 

 
9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda, atualizada; 
 
9.3.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei (site: www.caixa.gov.br); 
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9.3.3. Certidão Negativa de Débito do INSS (site: www.mpas.gov.br), observando-
se a finalidade para a qual foi emitida; 
 
9.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa (site: www.tst.gov.br/certidao); 
 
9.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa 
Conjunta da Receita Federal do Brasil (site: www.receita.fazenda.gov.br), nos termos 
do Decreto Federal nº 5.586/2006; 
 
9.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede 
da licitante: Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
 
9.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 
da licitante: Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 
9.4. Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, e para fins do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.854, de 
27/10/1999, combinado com o art. 1.º do Decreto Federal nº 4.358, de 05/9/2002, e no 
objetivo de cumprir a exigência do Inciso V, do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 
21/6/1993, conforme modelo sugerido no ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO. 
 
9.5. As empresas cadastradas no município poderão apresentar o Certificado 
de Registro Cadastral atualizado, emitido pelo município de Lagoa Santa, em 
substituição dos Documentos de Habilitação, solicitados nos subitens 9.1 a 9.4. 
 
9.6. Regularidade Técnica:  

 
9.6.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em papel que identifique o mesmo, assinado, datado e os 
signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que 
a empresa licitante prestou ou presta os serviços compatíveis com o objeto deste edital. 

 
9.6.2. Indicação das instalações da proponente, do seu aparelhamento e do pessoal 
técnico adequado e disponível para a realização do objeto. 

 
9.6.3. Atestado de Vistoria Técnica comprovando que a licitante tomou conhecimento 
de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
9.7. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 
própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 
 
9.8. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à 
confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua 
autenticidade, pela Equipe de Apoio do Pregão.  
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9.9. Para efeito de validade das certidões de regularidade de situação perante a 
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, 
será considerado o lapso de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de 
sua expedição.  
 
9.10. Os documentos poderão ser apresentados no original, ou por qualquer 
processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a 
publicação em órgão da imprensa oficial na forma da lei. 
 
9.11. As autenticações somente serão feitas pela Equipe de Apoio e Pregoeiro 
mediante cotejo da cópia com o original.  
 
9.12. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados 
ao processo licitatório.  
 
9.13. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste título, 
não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o 
seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.  
 
9.14. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação 
em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante.   
 
9.15. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo o original se for substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
  
10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes 
das empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, 
oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
  
10.2. Classificação das Propostas Comerciais 
 

10.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo. 
 
10.2.2. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta 
Comercial serão corrigidos pela Equipe de Apoio. 

 
10.2.2.1. Serão corrigidos os valores dos preços totais dos itens, conforme a 
divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre os valores de preço unitário, e 
mediante expressa anuência do licitante. 
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10.2.2.1.1. Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
julgamento. 

  
10.2.3. O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes 
falhas formais sanáveis e que não afetem ao seu conteúdo. 

 
10.2.4. O Pregoeiro classificará para a próxima etapa a proposta de Menor Preço e 
todas aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) à proposta de menor preço, para que seus autores possam ofertar lances 
verbais. 

 
10.2.4.1.  Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 

 
10.2.5. No caso de empate onde duas ou mais licitantes tenham obtido pontuações 
iguais, a vencedora será conhecida através de sorteio a ser procedido em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

 
10.2.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do 
CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:  

 
10.2.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz;  

 
10.2.6.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos, que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz  

 
10.2.7. Os documentos poderão ser apresentados no original, ou por qualquer 
processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a 
publicação em órgão da imprensa oficial na forma da lei, ou ainda autenticados                                           
pela Equipe de Apoio e Pregoeiro mediante cotejo da cópia com o original. 
 
10.2.8. As cópias simples deverão estar obrigatoriamente, acompanhadas 
dos documentos originais para conferência, na sessão, pela Equipe de Apoio. 

 
10.2.9. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” 
em substituição aos documentos requeridos no Pregão. 

 
10.2.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Pregão deverá o Pregoeiro considerar a 
proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto no 
subitem 10.2.12.1. 
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10.2.11. No caso de verificação de irregularidades nas certidões exigidas para 
habilitação da licitante, somente no caso do subitem 10.2.11.1, a Equipe de Apoio, 
em havendo disponibilidade dos dados necessários em sites oficiais, fará a consulta 
para saneamento das falhas encontradas, e, extrairá o respectivo comprovante para 
juntada aos outros. 

 
10.2.12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP), QUE ATENDEREM O PREVISTO NO SUBITEM 6.6 E 
OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI): 

 
10.2.12.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e Artigo 
30 da Lei Municipal nº 3.222/2011, as MEI, ME e EPP, deverão apresentar toda a 
documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com 
relação à regularidade fiscal; 

 
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado 
as MEI, ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis (Lei Municipal nº 3.222/2011), 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a 
vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 

10.2.12.2. Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e 
Artigos 31 e 32 da Lei Municipal nº 3.222/2011, nas licitações será assegurado, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as MEI, ME e EPP, 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
por estas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço 
e desde que o melhor preço não seja de uma MEI, ME ou EPP. 

 
10.2.12.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
a) A MEI, ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado. 
 
b) Não ocorrendo à contratação de MEI, ME ou EPP, na forma da letra a., serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
10.2.12.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI, ME e EPP que 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.2.12.2 será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 
 
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 10.2.12.3, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, 
após verificação da documentação de habilitação. 
 
e) O disposto neste subitem 10.2.12.3 somente se aplicará quando melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentado por MEI, ME ou EPP. 
 
f)  A MEI, ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão.  
 
10.3. Lances Verbais 

 
10.3.1. Aos licitantes que tiverem suas propostas classificadas, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes, a começar pelo autor da proposta classificada de maior 
preço, e assim sucessivamente até o autor da proposta de menor preço. 
 
10.3.2. Se, antes de iniciada a etapa de lances verbais, verificar que duas ou mais 
propostas ficaram empatadas em absoluta igualdade de condições, será realizado 
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
10.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 
ordenação das propostas. 

 
10.4. Julgamento 

 
10.4.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Item. 
 
10.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor nela discriminados, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.4.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
10.4.4. Havendo apenas uma única oferta, desde que atenda a todos os termos do 
edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 
ser aceita. 
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10.4.5. Ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada quanto ao objeto, para a comprovação do atendimento dos requisitos 
previstos no Anexo I – Termo de Referência – Especificação do Objeto, a primeira 
classificada (e assim por diante, se necessário, por ordem de classificação) apresentará 
demonstração de funcionalidades dos sistemas nas seguintes condições: 

 
10.4.5.1. A Secretaria Municipal de Fazenda irá designar uma Equipe Técnica 

para avaliação dos requisitos do sistema como forma de garantir a executabilidade do 
objeto; 
 

10.4.5.2. A Equipe Técnica formada por servidores indicados pela Secretaria 
Municipal de Fazenda, assistirá à demonstração e verificará a conformidade do sistema 
proposto com o Anexo I do Edital; 
 

10.4.5.3. A demonstração será realizada através da execução das 
funcionalidades em tempo real, “on-line”, pela Internet, em ambiente web, conforme 
estabelecido no Anexo I do Edital; 
 

10.4.5.4. A Prefeitura disponibilizará de computador para as demonstrações. As 
licitantes deverão apresentar os seus sistemas através de acesso normal a Internet, via 
https (ambiente seguro), utilizando portas comuns, livres de proxes e firewalls. Não será 
permitida qualquer conexão direta entre bancos de dados; 
 

10.4.5.5. Concluída a demonstração da proponente, verificada a conformidade 
da proposta com o Anexo I do Edital, a Equipe Técnica emitirá relatório comprovando ou 
não o atendimento das especificações obrigatórias; 
 

10.4.5.6. As licitantes interessadas em acompanhar a(s) demonstração(ões) 
deverão manifestar-se, quando de sua solicitação. 
 

10.4.6. Caso a licitante primeira classificada não tenha atendido as especificações 
obrigatórias conforme item 10.4.5. e subitens o Pregoeiro convocará as demais 
licitantes, respeitando a ordem de classificação a demonstrarem seus sistemas. 
 
10.4.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 
 
10.4.8. Constatado o atendimento pleno das exigências, será declarado o licitante 
vencedor, e ausente a manifestação do interesse em recorrer por qualquer 
interessado, ser-lhe-á adjudicado o objeto proposto. 
 
10.4.9. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
habilitatórias ou o licitante for reprovado na demonstração do sistema, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
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edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto 
deste edital. 

 
10.4.10. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá 
negociar para que seja obtido melhor preço. 

 
10.4.11. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, representante técnico e pelos 
licitantes. 

 
10.4.12. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua 
interposição, o Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 
10.4.13. O Pregoeiro poderá reter o envelope de documentação deste Pregão que 
não for aberto, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo o licitante retirá-lo após 
este período, sob pena de serem inutilizados. 

 
10.4.14. Havendo a necessidade, o pregoeiro poderá suspender o curso da sessão 
e, mediante prévio aviso, convocar as licitantes para prosseguimento em dia ulterior. 

 

11.  IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
11.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 
licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, devendo ser 
entregues no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG, situada 
na Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG, no 
horário de 12h as 17h.  
 
11.2. Para Impugnação do edital ou interposição de recursos, o interessado ou 
licitante deverá apresentar junto com suas razões, os documentos necessários que 
identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio ou proprietário, 
deverá apresentar procuração registrada no cartório), bem como que identifique 
suas alegações. 
  
11.3. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes 
documentos originais, autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente 
acompanhada do original para conferência pelos servidores municipais: 
 

11.3.1. Contrato Social e alterações da empresa licitante. 

11.3.2. Cópia do documento de identidade. 

11.3.3. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes 
para representar a licitante perante a Administração Pública municipal. 
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11.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá declarar imediata e 
motivadamente o interesse em recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões pelo 
prazo comum de igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do 
recorrente para juntada de suas razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos na sala da Comissão Permanente de Licitação.  
 
11.5. A falta declaração imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
 
11.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11.7. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos 
seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
 

11.7.1. Ser dirigido no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 
aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias úteis, em conformidade com 
as disposições do art. 4º inc. XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02; 
 
11.7.2. Ser dirigido ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 
nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos 
do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal 8.666/93; 
 
11.7.3. Ser apresentado em uma via original, datilografada ou processada por 
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas 
e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente 
comprovado. 
 
11.7.4. Ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 
sito à Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG, 
no horário de 12h as 17h, onde será emitido o comprovante de recebimento. 

 
11.8. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 
11.9. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
desta Prefeitura e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 
11.10. A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa não se responsabilizará por recursos e 
impugnação endereçada via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos 
do Setor de Licitação e, que, por isso, não sejam entregues no prazo legal. 
 

12.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  
12.1. A adjudicação do objeto licitado será feita por Menor Preço Por Item 
observado o disposto no subitem 10.4.1 do Título 10. 
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12.2. Inexistindo declaração recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
 
12.3. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente, ao mesmo tempo, adjudicara o objeto 
ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 

13.  DO CONTRATO E RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
13.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua 
assinatura, nos termos da Lei 8.666/93. 
 
13.2. Após a homologação do processo licitatório, o(s) ganhador(es), através do(s) 
representante(s) legal(is), será(ao) convocado(s) para a assinatura do contrato, a qual 
será dado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 
do ato convocatório, para comparecimento e assinatura, no horário estabelecido, no 
Setor de Contratos, situado na Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos 
Dumont - Lagoa Santa/MG. Em concordância com o artigo 40, inciso II e o artigo 64 da 
Lei 8.666/93, a Administração Pública estabelece que o ganhador que não 
comparecer no prazo determinado, sofrerá penalidades, sob infortúnio de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. 
 

13.2.1 Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato ou não 
retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificar 
os motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, 
poderá esta convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, por 
item, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
13.2.2 As licitantes classificadas a partir do 2º lugar poderão aderir ao preço do 1º 
colocado através de manifestação de vontade por escrito para convocação pelo 
inadimplemento do 1º colocado.  

 
13.3. O Setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o 
objeto desta licitação será a Secretaria Municipal de Fazenda, observados os artigos 
67 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
13.4. O Município de Lagoa Santa, através da Secretaria Municipal de Fazenda, 
reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto neste edital, 
podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
13.5. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá iniciar os 
serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
13.6. A Implantação do sistema deverá ser executada no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Setor de 
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Compras da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, podendo tal prazo ser prorrogado a 
critério exclusivo do Contratante, até que seja concluída o serviço, em caso de atraso 
devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à Contratada. 
 
13.7. As demais condições para prestação dos serviços objeto desta licitação 
deverão ser compreendidas de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – Especificação do Objeto do Edital, que faz parte 
integrante deste instrumento convocatório. 
 
13.8. O Município de Lagoa Santa/MG reserva-se o direito de não receber o objeto 
em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento 
convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o 
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

14.  PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. A dotação orçamentária para o exercício de 2014, destinada ao pagamento do 
objeto licitado está prevista e indicada no processo pela área competente da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Santa, sob o seguinte número: 

 
Ficha  Dotação 

 

163 
 

02.03.02.04.129.0010.2027.3.3.90.39.00 

 
a) A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 
2014 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros. 
 
14.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda em até de 30 (trinta) dias, por 
processo legal, após a devida comprovação da prestação dos serviços e apresentação 
de nota fiscal.  
 

14.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento regular. 
 

14.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. 
 
14.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
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15.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
15.1. Não cumprimento do constante neste edital e seus anexos, pela inexecução 
total ou parcial do contrato estará sujeito as penalidades previstas nas cláusulas 
décima e décima primeira do Contrato (Anexo VIII), no art. 87 da Lei Federal 
8666/93 e no Art. 17º do Decreto Municipal 2260/2012. 
 

16.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 
 

16.1.1. Anexo I – Termo de Referência - Especificação do Objeto; 
 
16.1.2. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 
 
16.1.3. Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
 
16.1.4.  Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo e de 
Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
 
16.1.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da 
Habilitação. 
 
16.1.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de pequeno 
Porte 
 
16.1.7. Anexo VII – Declaração de Disponibilidade Tecnológica 

 
16.1.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato 

 
16.2. A licitante é responsável pela veracidade, fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta 
licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do 
licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis.  
 
16.3. Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro 
será considerado especificado e válido. 
 
16.4. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento das exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 
Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  
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16.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo o original se for substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos 
envelopes de licitantes desclassificados e envelopes “Proposta Comercial” de 
licitantes inabilitados. 
 
16.6. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 
 
16.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei 
Federal n° 8.666/93.  
 
16.8. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação 
das cópias simples que deverão estar obrigatoriamente, acompanhada dos 
documentos originais para conferência do Pregoeiro ou Equipe de Apoio  
 
16.9. As cópias simples deverão estar obrigatoriamente, acompanhadas dos 
documentos originais para conferência, na sessão, pela Equipe de Apoio. 
 
16.10. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta.  
 
16.11. A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos 
termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais 
normas legais que disciplinam a matéria. 
 
16.12. As decisões do Presidente da Comissão de Licitação e do Pregoeiro serão 
publicadas no Jornal “Minas Gerais”- Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e 
divulgadas no site www.lagoasanta.mg.gov.br.  
 
16.13. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Lagoa Santa revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 
sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  
 
16.14. Município de Lagoa Santa poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 
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16.15. Para atender a seus interesses, o Município de Lagoa Santa reserva-se o 
direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários 
ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93.  
 
16.16. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-
mail: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br e/ou via fac-símile (31) 3688-1320. 
 
16.17. Fica eleito o foro da Comarca de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 

Lagoa Santa, em 15 de abril de 2014. 
 

 
JOSÉ LEOPOLDO MELO CORRÊA 

Pregoeiro 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
Vigência dos contratos: 24 (vinte e quatro) meses 
Tipo: Menor Preço Por Item 
 

1 – DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES E DO QUANTITATIVO 

 
1.1 O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE 
LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE 
CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA - ISSQN.  
 
1.2 DA ESTIMATIVA, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 
 

ITEM QUANT. UN. OBJETO 
PREÇO MÁXIMO 

DO ITEM 
MENSAL (R$)  

1 24 SV 

CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE 
SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM 
IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS EM AMBIENTE 
WEB, COM FINALIDADE DE CONTROLAR A 
ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. 

52.733,33 

 

1 - CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

1.1. O produto objeto desta licitação deverá estar dentro das normas técnicas aplicáveis e 
especificações técnicas exigidas, ficando, desde já estabelecido que só será aceito após 
exame técnico de suas funcionalidades, efetuado por Equipe técnica designada pela 
Secretaria de Fazenda, devendo satisfazer às especificações exigidas neste edital.  
 
1.2. O contrato terá vigência de 24 meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
com possibilidade de prorrogação ou aditamento, conforme artigos 57 e 65 da Lei 
8.666/93.  
 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 
 

2.1. LIVRO ELETRÔNICO 
 
Fornecer sistema de Escrituração do Livro Fiscal do ISSQN, de forma eletrônica, cujas 
informações deverão estar sincronizadas aos cadastros técnico e fiscal da Administração, 
que condicionarão a forma de escrituração de cada contribuinte, através da integração do 
Livro Fiscal com os dados dos cadastros. 
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Essa integração entre os 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 ISSQN possa, após sua sincronização ao banco de 
dados formado através do sistema ofertado, imediatamente ser acessado pelas empresas 
que produziram tais informações, assim como a geração de documento de arrecadação 
do ISSQN, produzida pelas empresas deverá ser transmitida de forma eletrônica e 
automática para o cadastro técnico e fiscal da Administração. 
 
O Livro Eletrônico pretendido pela Administração deverá ser disponibilizado para 
empresas prestadoras e compradoras de serviços do Município, conforme definido no item 
2.7 e seus subitens, constantes neste Anexo. 
 
 
2.2. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)  
 
Com o objetivo de modernizar a Administração é necessária a introdução de mecanismo 
de geração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) que registra a prestação de 
serviços por meio de acesso “On-Line”, permitindo o cálculo e o recolhimento de impostos 
de acordo com a legislação vigente. 
 
A NFS-e para registro da prestação de serviços deverá atender ao modelo SPED Fiscal.  
 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E OPERACIONAIS 
 
Para que possa atender às condições de escrituração do Livro Fiscal Eletrônico, 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 possua mecanismo de 
comunicação com os sistemas já utilizados pela Administração. 
 
O sistema pretendido deverá possuir funcionalidades para abertura, alteração cadastral e 
encerramento de empresas, bem como recadastramento com base no cadastro técnico da 
Administração. 
 
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 o sistema para escrituração, emissão de documento 
de arrecadação, emissão de Nota Fiscal Eletrônica e consultas, o sistema pretendido 
deverá possuir todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, via “browser” (Internet 
Explorer e/ou Firefox e/ou Google Chrome), utilizando “SSL” (protocolo de segurança que 
criptografa todos os dados trafegados entre o computador do usuário e o da solução a ser 
utilizada) através da internet, com o objetivo de acesso às informações de forma segura, 
seja por parte das empresas ou pela Administração.  
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2.4. CONTROLE DE ACESSO A CONTEÚDO 
 
2.4.1.  CONTROLE DE ACESSO DOS USUÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Com a finalidade de garantir que os funcionários da Administração acessem de forma 
segura o conteúdo das informações declaradas pelos usuários do Livro fiscal Eletrônico e 
da Nota Fiscal Eletrônica, o sistema pretendido deverá possuir identificação, senha, 
teclado virtual (para garantir a proteção contra monitoração da digitação através do 
teclado físico) e contra-senha. 
 
2.4.2. CONTROLE DE ACESSO DAS EMPRESAS 
 
Com a finalidade de garantir que as empresas acessem de forma segura o conteúdo das 
informações por elas declaradas tanto no Livro fiscal Eletrônico quanto pela Nota Fiscal 
Eletrônica, o sistema pretendido deverá possuir identificação, senha e sistema de teclado 
virtual para garantir a proteção contra vírus que monitoram a digitação efetuada através 
do teclado físico. 
 
 
2.5. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE 
 
2.5.1. IMPLANTAÇÃO 
 
Tendo em vista que o sistema pretendido tem como objetivo fundamental coletar 
informações de cada empresa através da escrituração do Livro Fiscal Eletrônico e Nota 
Fiscal Eletrônica, bem como possibilitar o controle à Administração de todas as 
escriturações 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 empresa contratada não poderá ser superior a 60 
(sessenta) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, e será 
executada conforme cronograma proposto pela contratada para implantação do sistema 
contemplando, obrigatoriamente, todas as exigências deste item 2.5.1 e seus subitens; 

 
 b) A empresa contratada deverá fornecer modelo do ícone a ser disponibilizado no 
WEB site da Contratante, para acesso de todos os usuários do sistema; 
 
 c) A Contratante designará servidores municipais das áreas de informática, cadastros 
técnico e fiscal, contabilidade e fiscalização para apoio e suporte aos técnicos da empresa 
contratada para implantação do sistema, bem como para gerir o sistema após sua 
implantação; 
 
 d) Deverão ser realizadas todas as simulações pela empresa contratada em conjunto 
com a Prefeitura, em que deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento do sistema, 
atendendo a Legislação Municipal vigente, antes de sua divulgação; 
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 e) Como parte integrante do processo de implantação, a empresa contratada deverá 
ministrar treinamentos aos usuários do sistema, respeitando as obrigatoriedades dispostas 
no item 2.5.2; 
 
 f) Superadas as simulações de funcionamento do sistema, todos os outros 
mecanismos utilizados pelas empresas para recolhimento de ISSQN serão retirados de 
circulação pela Contratante a partir da data oficial de funcionamento do sistema, excetuando-
se os mecanismos utilizados para recolhimento do ISSQN das empresas enquadradas no 
regime de recolhimento fixo. 
 
 
2.5.1.1. 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; 
 
 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 declaração mensal do ISSQN para todas as 
empresas sujeitas ou não ao ISSQN ser realizada somente através do sistema. 
 
2.5.1.2. 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) A empresa contratada deverá fornecer à Prefeitura um layout de dados, 
demonstrando a estrutura correta na qual o cadastro mobiliário da Prefeitura deverá lhe ser 
encaminhado, através de arquivo em meio magnético, para conversão dos dados no 
sistema; 
 
 b) Caso o cadastro mobiliário completo fornecido pela Contratante não atenda às 
especificações constantes do layout de dados fornecido, a empresa contratada deverá 
notificar formalmente a Prefeitura da ocorrência para, em caráter de urgência, providenciar 
um novo arquivo com as especificações constantes do layout fornecido; 
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 c) Os dados cadastrais constantes dos cadastros técnico e fiscal fornecidos pela 
Prefeitura 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; 
 
 d) A empresa contratada deverá analisar o arquivo em meio magnético enviado pela 
Prefeitura e fornecer relatórios apontando as possíveis inconsistências e irregularidades 
encontradas; 
 
 e) A Prefeitura será responsável pela análise e correção das possíveis 
inconsistências e irregularidades encontradas e apontadas nos relatórios fornecidos pela 
empresa Contratada. 
 
2.5.1.3. 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 à 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, no qual deverá constar identificação e senha 
individual para cada empresa; 
 
 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 impressão do manual de orientação aos usuários serão 
arcados pela Contratada; 
 
 d) O número estimado de manuais a serem impressos é 4.500 (quatro mil e 
quinhentos). 
 
 e) Os custos relativos à postagem do manual de orientação aos usuários serão 
arcados pela Contratante. 
 
2.5.1.4. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
 
Mediante a modernização proposta, será necessária a criação de uma central de 
atendimento ao usuário com o objetivo de fornecer esclarecimentos às empresas usuárias 
do sistema, onde a Contratante disponibilizará uma central de atendimento em suas 
dependências com servidores municipais devidamente treinados pela empresa contratada 
para utilização do sistema, com equipamentos adequados e necessários, para 
atendimento às empresas usuárias do sistema. 
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2.5.1.5. ESTABELECIMENTO DA INTERFACE (TROCA DE INFORMAÇÕES) 
 
Deverá ser estabelecida uma interface para troca de informações entre os sistemas de 
receita e cadastro mobiliário da Contratante e o sistema da empresa contratada para 
atualização dos dados pertinentes às empresas constantes dos cadastros técnico e fiscal, a 
qual deverá ser desenvolvida e operacionalizada com a participação de representantes 
técnicos da empresa Contratada e da Contratante, contemplando, obrigatoriamente, as 
seguintes atividades: 
 
 a) A empresa Contratada deverá fornecer o layout contendo todas as especificações 
técnicas para o estabelecimento da interface, que contemple garantias de segurança e 
privacidade das informações trocadas, além de preservar os históricos das movimentações; 
 
 b) A Contratante, mediante as especificações técnicas contidas no layout fornecido 
pela Contratada, estabelecerá as rotinas diárias de importação, exportação e atualização de 
dados, mesmo que tais procedimentos dependam do fornecimento de informações e/ou da 
participação dos responsáveis pelas informações pertinentes; 
 
  c) A Contratada, por sua vez, também deverá estabelecer rotinas diárias de 
importação, exportação e atualização dos dados, obedecendo ao mesmo layout garantindo a 
integridade dos dados; 
 
 d) Após o estabelecimento, a interface deverá ser testada e homologada pelas partes 
envolvidas (Contratada e Contratante) e a rotina deverá ocorrer diariamente, durante toda 
vigência contratual; 
 
 e) Será de responsabilidade da Contratante fiscalizar o funcionamento da interface 
(troca de informações), junto a Contratada e aos responsáveis pelas informações 
pertinentes. 
 
 
2.5.1.6. PROCESSO DE TESTES DO SISTEMA 
 
A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, disponibilizar o sistema para os usuários 
(servidores municipais e empresas sujeitas ou não ao ISSQN) para uso em caráter 
experimental.  
 
2.5.2. TREINAMENTO 
 
2.5.2.1. 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 
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garantir adequada e plena utilização do sistema oferecido, em grupos de no mínimo 05 
(cinco) e no máximo de 10 (dez) servidores; 
 
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. 
 
2.5.2.1.1. 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) Declaração Eletrônica; 
 
 b) Declaração Eletrônica de Órgãos Públicos; 
 
 c) Recursos Facilitadores; 
 
 d) Canais de Comunicação; 
 
 e) Controle Fiscal e Econômico; 
 
 f) Atendimento aos Contribuintes. 
 
Devendo, obrigatoriamente, cumprir carga horária de, no mínimo, 8 (oito) horas/aula e, no 
máximo, 16 (dezesseis) horas/aula.  
 
Após o processo de Treinamento a empresa contratada deverá aplicar avaliações aos 
servidores participantes e, posteriormente, a Contratante emitirá Atestado de Capacitação.  
 
2.5.2.2. 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 a funcionabilidade do novo sistema de 
Declaração Eletrônica da Prefeitura, para todos os contadores, empresários e entidades de 
classe convidados pela Contratante, sendo no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) 
palestras. 
 
Deverão ser realizadas visitas aos principais escritórios de contabilidade do Município 
para treinamento e capacitação dos seus funcionários na utilização do sistema de 
Declaração Eletrônica. 
 
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. 
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Todas as visitas realizadas pelo pessoal técnico da empresa contratada deverão ser 
comprovadas através de relatório final, com protocolos de visita devidamente preenchidos e 
assinados pelos representantes legais dos escritórios de contabilidade, devendo 
obrigatoriamente mencionar a quantidade dos escritórios visitados, endereço completo, quais 
as dúvidas ou problemas encontrados e o grau de satisfação da visita realizada. 
 
2.5.3. SUPORTE 
 
2.5.3.1. SUPORTE A ADMINISTRAÇAO 
 
Com o objetivo de modernizar a Administração e atender aos interesses da preservação 
do meio ambiente, é necessário que o sistema possua dispositivo de Ordem de Serviço 
(OS) eletrônica, com parâmetros necessários à agilização e controle de qualquer 
solicitação da Administração. 
 
O pré-requisito para acesso a esses dispositivos está definido no item 2.4.1 deste Anexo. 
 
A empresa deverá possuir equipe técnica especializada para oferecer, durante todo o 
período contratual, a critério da Administração, na busca das melhores soluções 
tributárias, econômicas e fiscais, com base nos conteúdos declarados pelas empresas. 
 
 
2.5.3.2. SUPORTE AOS USUÁRIOS 
 
Com o objetivo de oferecer esclarecimentos quanto à operacionalização do sistema de 
escrituração do Livro Fiscal Eletrônico e 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 pretendido deverá possuir 
canais de comunicação “on line”, via internet, conforme definido no item 2.7.2.8.3 deste 
Anexo. 
 
O pré-requisito para acesso a esses dispositivos está definido no item 2.4.2 deste Anexo. 
 
2.6. INFRAESTRUTURA E GARANTIA TECNOLÓGICA 
 
2.6.1. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 
 
Para que todas as funções do sistema possam ser disponibilizadas às empresas e à 
Administração será necessário que a empresa Contratada mantenha alocados em suas 
dependências equipamentos e dispositivos de alta performance que forneçam toda 
infraestrutura necessária para implantação, manutenção preventiva e corretiva, bem como 
fornecer garantias de segurança para as transações via WEB do objeto ora proposto, 
durante a vigência contratual, atendendo, 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); 
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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 às Seguranças Física e Tecnológica e Back-Ups; 
 

c) Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3 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) Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das 
Informações – HTTPS; 
 

f) Sistemas de antivírus/spywares, para proteção contra eventuais vírus, evitando 
paradas e perdas para os contribuintes e para a Administração; 
 

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

h) Sistemas gerenciadores de banco de dados; 
 

i) Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backups); 
 

j) 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; 
 

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

 
2.6.2. GARANTIA TECNOLÓGICA 
 
Ao final do contrato, não havendo interesse em renovação por parte desta Administração, 
a empresa fornecedora do sistema deverá garantir o direito de acesso do Contribuinte à 
consulta e impressão dos Livros Fiscais Eletrônicos escriturados e dos documentos de 
arrecadação gerados, disponibilizar todos os diálogos efetuados entre os atendentes e as 
empresas que utilizaram os canais de comunicação buscando esclarecimentos quanto a 
operacionalização do sistema durante a vigência do contrato. Essa garantia deverá ser 
por um período de 06 (seis) meses.  
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2.7. ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA E FORMA DE 
DEMONSTRAÇÃO 
 
A Administração deverá garantir que o sistema pretendido possua funcionalidades 
específicas por área de atuação (Empresas, Administração do Município, Fiscalização e 
Tecnologia). Dentro desse conceito se faz necessária especificação da metodologia que 
será apresentada nos itens obrigatórios, com a finalidade de garantir a funcionabilidade 
dos seus descritivos. 
 
Dentro dos módulos de acesso para efetuar a escrituração fiscal deverão estar disponíveis 
também, dispositivos de encerramento sem movimento, haja vista que o controle da 
Administração, quanto ao cumprimento das obrigações acessórias e principais passa, 
invariavelmente, pelos critérios de escriturar, escriturar e dever, dever e pagar, para cada 
mês de competência em que houver esse tipo de situação. 
 
Sendo assim, a possibilidade de informar o encerramento sem movimentação impedirá 
que essas ocorrências figurem como não cumprimento de obrigação acessória, 
produzindo informações errôneas para a Administração e gerando débitos inexistentes 
para os contribuintes. 

 
 Todos os itens e subitens mencionados neste item 2.7 referem-se, exclusivamente, ao 

Anexo I - Termo de Referência – Especificações do Objeto. 
 
Todo o procedimento descrito nos itens 2.7.1 e 2.7.2 e seus respectivos subitens deverá 
ser OBRIGATORIAMENTE cumprido sob a pena de DESCLASSIFICAÇÃO.  

 
 
2.7.1. PREPARAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO 
 

2.7.1.1. Procedimento: 

 
2.7.1.1.1. Ordenadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada quanto ao objeto, para a comprovação do atendimento dos requisitos 
previstos no Anexo I - Termo de Referência – Especificações do Objeto, a primeira 
classificada (e assim por diante, se necessário, por ordem de classificação) apresentará 
demonstração de funcionalidades dos sistemas: 
 

a) O Pregoeiro, juntamente com uma Equipe Técnica formada por servidores 
indicados pela Prefeitura, assistirá à demonstração e verificará a conformidade do sistema 
proposto com o Anexo I do Edital, sendo assegurada a presença e participação das 
demais licitantes a cada apresentação; 
 

b) A demonstração será realizada através da execução das funcionalidades em 
tempo real, “on-line”, pela Internet, em ambiente web, conforme estabelecido no Anexo I 
do Edital; 
 

c) A Prefeitura disponibilizará de computador para as demonstrações. As licitantes 
deverão apresentar os seus sistemas através de acesso normal a Internet, via https 
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(ambiente seguro), utilizando portas comuns, livres de proxes e firewalls. Não será 
permitida qualquer conexão direta entre bancos de dados; 
 

d) Concluída a demonstração da proponente, verificada a conformidade da 
proposta com o Anexo I do Edital, a Equipe Técnica emitirá relatório comprovando ou não 
o atendimento das especificações obrigatórias. 
 
2.7.1.1.2. Caso a licitante primeira classificada não tenha atendido as especificações 
obrigatórias conforme item 2.7.1.1.1 e subitens o Pregoeiro convocará as demais 
licitantes, respeitando a ordem de classificação a demonstrarem seus sistemas.  
 
2.7.1.1.3. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado será verificado o 
atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado. 
 

2.7.1.2. Requisitos Técnicos: 
 

2.7.1.2.1. Faz-se necessário que o sistema ofertado possua todas as tabelas do código de 
serviços previstas na lei complementar 116/2003 de 31 de julho de 2003. Essa exigência 
visa verificar se o sistema possui os parâmetros necessários para o correto lançamento 
do livro fiscal e/ou a geração da nota fiscal eletrônica e a geração e emissão do 
documento de arrecadação. 
 

2.7.1.2.2. A Equipe Técnica exigirá, no ato da demonstração que a empresa licitante 
proceda a abertura de, no mínimo, 9 (nove) empresas, através do sistema que será 
disponibilizado à Administração, conforme acesso exigido pelo subitem 2.4.1, com todos 
os dados exigidos pelo cadastro técnico e qualificações tributárias, atribuindo-lhes mais de 
um serviço previsto na Lei complementar 116/2003, com condições tributárias de geração 
ou não do imposto no próprio Município, devendo ainda contemplar a funcionalidade de 
geração de identificação (login) e senha, automaticamente, para acesso futuro de cada 
empresa, no sistema que deverá ser disponível para as empresas cumprirem suas 
obrigações tributárias, conforme exigido no subitem 2.4.2, sendo:  

 

a) 01 (uma) empresa prestadora de serviços com enquadramentos previstos na Lei 
116/03, para serviços que possibilitem a simulação de imposto gerado e devido dentro do 
Município, assim como gerado e devido fora do Município, de forma automática; 

 

b) 01 (uma) empresa que será utilizada como compradora de serviços; 
 

c) 01 (uma) empresa enquadrada como Construção Civil, sediada no Município; 
 

d) 01 (uma) empresa enquadrada como Instituição Financeira (banco), que será 
utilizada para comprovações como prestadora e compradora de serviços, permitindo que, 
no momento da criação seja inserido um plano de contas bancário, devendo cada uma 
das contas ser, rigorosamente, enquadrada em um item da lista de serviços da Lei 
Complementar 116/03. Este plano de contas será utilizado como base para efetuar as 
demonstrações, possuindo contas primárias, secundárias e terciárias, para cumprimento 
integral das exigências do item 2.7.2.4; 
 

e) 02 (duas) empresas enquadradas como Órgão Público, sendo uma Municipal e 
uma Federal, para cumprimento de variáveis da Lei Complementar 116/2003. A Municipal 
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será identificada nos itens de demonstração que virão abaixo como “Empresa 1” e a 
Federal será ali identificada como “Empresa 2” (Ambas receberão Razão e demais dados 
em suas criações); 
 

f) 01 (uma) empresa enquadrada como Cartório; 
 

g) 01 (uma) empresa optante pelo Simples Nacional. 
 

h) 01 (uma) empresa enquadrada como MEI; 
 
2.7.1.2.3. O sistema pretendido pela Administração, cujo acesso deverá ser feito conforme 
exigido pelo subitem 2.4.1, deverá oferecer condições de proceder às alterações dos 
dados cadastrais, bem como dos enquadramentos fiscais, permitindo a comprovação 
dessas alterações, em tempo real, através de acesso ao livro fiscal eletrônico das 
empresas abertas nesta demonstração. 
 
2.7.1.2.4. Essa exigência justifica-se como meio de comprovar, através de simulações, se 
o sistema ofertado possui os campos mínimos necessários para integrar-se, de forma 
automática e eletrônica, ao sistema legado da administração, conforme estabelecido no 
objeto. 
 

 
2.7.2. FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA (SOB PENA DE          
DESCLASSIFICAÇÃO), FORMA DE DEMONSTRAÇÃO E VERIFICAÇÃO  
 
2.7.2.1. ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
Este módulo deverá identificar a empresa usuária, suas características tributárias e 
permitir que os dados existentes em uma nota fiscal de serviços sejam escriturados: 
número da nota fiscal, data de emissão, série, código de identificação dos serviços 
prestados, natureza da operação, valor e os dados do comprador dos serviços, 
possibilitando que as empresas cumpram suas obrigações tributárias e a Administração 
possua informações para geração de relatórios, que serão exigidos na demonstração. 
 
 
2.7.2.1.1 - MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                
PRESTADOS 
 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “a”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após informar o mês de competência, escriturar uma nota fiscal, apontando 

como comprador dos serviços a empresa aberta conforme exigido na letra “b” do item 
2.7.1.2.2, onde haverá incidência de imposto para o prestador; 

 
c) Escriturar uma nota fiscal, apontando como comprador dos serviços a empresa 

aberta conforme exigido na letra “b” do item 2.7.1.2.2, onde haverá incidência de imposto 
para o comprador; 

 
d) Escriturar uma nota fiscal, apontando como comprador dos serviços uma 

empresa estabelecida fora do Município, onde haverá incidência de imposto para o 
prestador; 
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e) Escriturar uma nota fiscal, apontando como comprador dos serviços uma 
empresa estabelecida fora do Município, onde não haverá incidência de imposto para o 
Prestador; 

 
f) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados. 
 
 

2.7.2.1.2. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS - ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA DO LIVRO FISCAL 
                 

a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “a”, obedecendo 
aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 

 
b) Após informar o mês de competência utilizado no item 2.7.2.1.1, letra “b”, 

proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência escolhida, 
apresentando a movimentação total das escriturações, conforme simulado nas letras de 
“b” até “e” do item 2.7.2.1.1; 

 
c) Demonstrar o documento de arrecadação municipal gerado, automaticamente, 

pelo sistema, de acordo com o encerramento das escriturações da competência, que 
deverá conter data do vencimento e cujos valores sejam calculados e condizentes com as 
atividades e alíquotas; 

 
d) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado e encerrado contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação; 

 
e) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados.  
 
 

2.7.2.1.3. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS - ESCRITURAÇÃO RETIFICADORA DO LIVRO FISCAL E NOVO 
ENCERRAMENTO 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “a”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após indicar o mês de competência utilizado no item 2.7.2.1.1, letra “b” e no item 

2.7.2.1.2, escriturar uma nota fiscal, que será adicionada ao Livro Fiscal já escriturado e 
cuja competência foi encerrada, conforme item 2.7.2.1.2, apontando como compradora 
empresa criada na letra “d”, do item 2.7.1.2.2, com imposto gerado para o prestador; 

 
c) Alterar o valor da escrituração efetuada da nota fiscal mencionada no item 

2.7.2.1.1 letra ”d”, majorando esse valor; 
 
d) Proceder ao encerramento da escrituração retificadora pertinente à competência 

escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, contendo os registros 
da retificação (inclusão de nova nota fiscal e alteração de valor) gerando documento de 
arrecadação complementar com valor do imposto referente às alterações realizadas; 
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e) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 
escriturado, encerrado e retificado, contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação, com a diferença de valor do imposto gerado através da escrituração 
retificadora, bem como o documento de arrecadação gerado anteriormente; 
 

f) Sair do Sistema para comprovação de registro histórico dos dados. 
 
 
2.7.2.1.4. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos cada um dos quesitos sem permitir que haja quaisquer 
interpretações subjetivas, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 

 
a) Verificação do item 2.7.2.1.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos tributários definidos em cada tipo de escrituração, onde o 
imposto seja calculado corretamente; 

 
b) Verificação do item 2.7.2.1.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações e o documento de arrecadação, com todas as 
informações incluídas, corretamente; 

 
c) Verificação do item 2.7.2.1.3: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante imprimir o Livro Fiscal, e nesse contiver todos os dados 
escriturados das notas fiscais, tanto da escrituração inicial quanto da retificadora, bem 
como os dados corretos dos documentos de arrecadação gerados.  
 

 
2.7.2.2. ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPRADOS 
 
Este módulo deverá identificar a empresa usuária, suas características tributárias e 
permitir que os dados existentes em uma nota fiscal de serviços sejam escriturados: 
número da nota, data de emissão, série, código de identificação dos serviços prestados, 
natureza da operação, valor e os dados do prestador dos serviços, possibilitando que as 
empresas cumpram suas obrigações tributárias e a Administração possua informações 
para geração de relatórios, que serão exigidos na demonstração. 
 
 
2.7.2.2.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                 
COMPRADOS 
 

a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “b”, obedecendo 
aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mês de competência; 

 
b) Escriturar uma nota fiscal, onde será apontada como prestador dos serviços a 

empresa aberta conforme exigido na letra “a” do item 2.7.1.2.2, cujo imposto será gerado 
para o prestador, com valor maior da nota fiscal do que o declarado pelo prestador; 

 
c) Escriturar uma nota fiscal, onde será apontada como prestador dos serviços a 

empresa aberta conforme exigido na letra “a” do item 2.7.1.2.2, cujo imposto será gerado 
para o comprador; 
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d) Escriturar uma nota fiscal, onde será apontada como prestador dos serviços uma 
empresa estabelecida fora do Município, cujo imposto será gerado para o prestador; 

 
e) Escriturar uma nota fiscal, onde será apontada como prestador dos serviços uma 

empresa estabelecida fora do Município, cujo imposto será gerado para o comprador; 
 

f) Sair do sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 
dos dados. 

 

2.7.2.2.2. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                 
COMPRADOS - ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA DO LIVRO FISCAL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “b”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mesmo mês de competência utilizado 
no item 2.7.2.2.1, letra “b”; 

 
b) Proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência 

escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, conforme simulado nas 
letras de “b” até “e” do item 2.7.2.2.1; 

 
c) Demonstrar a emissão do documento de arrecadação municipal gerado, 

automaticamente, pelo sistema, de acordo com o encerramento das escriturações da 
competência, que deverá conter data do vencimento e cujos valores sejam calculados e 
condizentes com o código de identificação dos serviços prestados e respectivas alíquotas; 

 
d) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado e encerrado, contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação; 

 
e) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados. 
 
2.7.2.2.3. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                 
COMPRADOS - ESCRITURAÇÃO RETIFICADORA DO LIVRO FISCAL E OVO                
ENCERRAMENTO 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “b”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mesmo mês de competência utilizado 
no item 2.7.2.2.1, letra “b” e no item 2.7.2.2.2; 

 
b) Escriturar uma nota fiscal, que será adicionada ao Livro Fiscal já escriturado e 

cuja competência foi encerrada, conforme item 2.7.2.2.2, apontando como prestador uma 
empresa de fora do Município, com imposto gerado para o comprador; 

 
c) Alterar o valor da escrituração efetuada da nota fiscal mencionada no item 

2.7.2.2.1 letra ”e”, majorando esse valor; 
 
d) Proceder ao encerramento da escrituração retificadora pertinente à competência 

escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, contendo os registros 
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da retificação (inclusão de nova nota fiscal e alteração de valor) gerando documento de 
arrecadação complementar com valor do imposto referente às alterações realizadas; 

 
e) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado, encerrado e retificado, contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação, com a diferença de valor do imposto gerado através da escrituração 
retificadora, bem como o documento de arrecadação gerado anteriormente; 

 
f) Sair do Sistema para comprovação de registro histórico dos dados. 
  

2.7.2.2.4. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPRADOS 
 

Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos os quesitos sem permitir que haja quaisquer 
interpretações subjetivas, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 

 
a) Verificação do item 2.7.2.2.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos tributários definidos em cada tipo de escrituração, onde o 
imposto seja calculado corretamente; 

 
b) Verificação do item 2.7.2.2.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações e o documento de arrecadação, com todas as 
informações incluídas, corretamente;  

 
c) Verificação do item 2.7.2.2.3: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante imprimir o Livro Fiscal, e nesse contiver todos os dados 
escriturados das notas fiscais, tanto da escrituração inicial quanto da retificadora, bem 
como os dados corretos dos documentos de arrecadação gerados.  
 
 
2.7.2.3. ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA MODALIDADE DA  
CONSTRUÇÃO CIVIL   
Este módulo é de acesso exclusivo para empresas que possuam atividades enquadradas 
para atuação na área da construção civil, estabelecendo a escrituração das notas fiscais 
de serviços e de materiais, individualizadas para cada obra cadastrada. 

 
Deverá possuir os campos mínimos necessários para escrituração de notas fiscais de 
serviços e de materiais, sendo: número da nota fiscal de serviços e/ou de materiais, data 
de emissão, série, código dos serviços e/ou descrição de mercadorias, natureza da 
operação, identificação da obra cadastrada, valor e os dados do comprador dos serviços 
e/ou do fornecedor de materiais, possibilitando que as empresas cumpram suas 
obrigações tributárias e a Administração possua informações para geração de relatórios, 
que serão exigidos na demonstração. 
 
2.7.2.3.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS                 
DA MODALIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “c”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mês de competência; 
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b) Cadastrar uma obra para a empresa criada, que deverá conter, no mínimo, 
campo específico para informar o número do alvará expedido pela prefeitura (quando 
houver), endereço completo da obra, nome do proprietário da obra e se a obra é realizada 
dentro ou fora do Município; 

 
c) Escriturar uma nota fiscal, onde serão apontados os seguintes dados: número da 

nota fiscal e sua série, data de emissão, valor total da nota fiscal, código da obra que foi 
cadastrada, código de identificação dos serviços prestados e natureza da operação da 
Construção Civil e identificação do comprador do serviço de dentro do Município, que 
deverá ser a empresa aberta conforme item 2.7.1.2.2 letra “b”, gerando o imposto para o 
comprador; 

 
d) Escriturar uma nota fiscal, onde serão apontados os seguintes dados: número da 

nota fiscal e sua série, data de emissão, valor total da nota fiscal, código da obra que foi 
cadastrada, código de identificação dos serviços prestados e natureza da operação da 
Construção Civil e identificação do comprador do serviço de fora do Município, que deverá 
ser uma Pessoa Jurídica, gerando o imposto para o prestador; 

 
e) Efetuar a escrituração de Notas Fiscais de abatimento de materiais, em módulo 

próprio, enviando essas informações aos compradores dos serviços, para que esses 
possam considerar os valores dos abatimentos, facilitando os casos em que houver a 
regra de retenção do ISSQN na fonte/substituição tributária; 

 
f) Demonstrar a emissão do documento de arrecadação municipal gerado, 

automaticamente, pelo sistema, de acordo com a competência escriturada, que deverá 
conter data do vencimento e cujos valores sejam calculados e condizentes com o código 
de identificação dos serviços prestados, com as respectivas alíquotas e com os valores de 
abatimentos escriturados; 

 
g) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados. 
 
2.7.2.3.2. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS                     
DA MODALIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ENCERRAMENTO DO MÊS DE                 
COMPETÊNCIA DA OBRA E DO LIVRO FISCAL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “c”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mesmo mês de competência utilizado 
no item 2.7.2.3.1, letra “a”; 
 

b) Proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência 
escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, de serviços e de 
abatimentos, conforme simulado nas letras de “b” até “e” do item 2.7.2.3.1; 
 

c) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 
escriturado e encerrado, contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação; 
 

d) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 
dos dados.  
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2.7.2.3.3. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA                  
MODALIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos os quesitos sem permitir que haja qualquer interpretação 
subjetiva, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 
 

a) Verificação do item 2.7.2.3.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos tributários definidos em cada tipo de escrituração, onde o 
imposto seja calculado corretamente; 
 

b) Verificação do item 2.7.2.3.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações e o documento de arrecadação, com todas as 
informações incluídas, corretamente. 
 
 
2.7.2.4. ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Bancos) 
 
Este módulo deverá identificar a empresa usuária, suas características tributárias atuando 
na área financeira como banco, e permitir que os dados e os valores cobrados por seus 
serviços sejam declarados, conforme constam nos balancetes contábeis próprios dos 
bancos, selecionando, automaticamente, cada uma das contas terciárias, no momento da 
declaração, tendo campos de informação específicos para informar: valor total dos 
serviços prestados no mês de competência, em cada uma das contas terciárias, opção em 
pagar ou não o imposto incidente sobre o valor dos serviços, possibilitando que os bancos 
cumpram suas obrigações tributárias e a Administração possua informações para geração 
de relatórios, que serão exigidos na demonstração. 
 
O encerramento das informações do mês, para geração do documento de arrecadação, 
só será possível caso haja declaração de valores para todas as contas terciárias. 
 
O sistema deverá apurar e demonstrar, automática e eletronicamente, o valor total 
faturado no mês, o valor total tributável e o valor do imposto gerado e devido. 
 
O sistema deverá ter a opção de indicação em grupo, de todas as contas em que não 
houve movimento de prestação de serviços na competência, como facilitador para os 
contribuintes, dando agilidade na utilização do sistema. 
 
O sistema deverá possuir módulo de exportação das informações declaradas pelos 
Bancos, para o banco de dados da Fiscalização Fazendária, no formato de arquivo texto 
pré-formatado.  
 
 
2.7.2.4.1. MODO     DE     DEMONSTRAÇÃO:       ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS DE                   
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bancos)-DECLARAÇÃO DO PLANO DE                 
CONTAS MENSAL, ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA E GERAÇÃO DO                
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “d”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mês de competência; 
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 b) Declaração de, no mínimo, 3 (três) contas terciárias, sendo utilizado, a seguir, o 
dispositivo de seleção para todas as demais contas, informando que não houve 
movimento em todas elas naquela competência, encerrando em seguida a declaração;  

 
c) Apresentar o Livro Contábil Eletrônico para o mês de competência que recebeu 

as informações prestadas e, posteriormente, foi encerrado, contendo a identificação do 
documento de arrecadação; 

 
d) Demonstrar o documento de arrecadação municipal gerado, automaticamente, 

pelo sistema, de acordo com o encerramento das escriturações da competência, que 
deverá conter data do vencimento e cujos valores sejam calculados e condizentes com as 
atividades e alíquotas; 

 
e) Sair do Sistema, efetuar novo acesso para comprovação de registro histórico 

dos dados; 
 
f) Incluir, através de módulo próprio disponível somente para acesso da 

Administração, uma nova conta, no plano de contas, para que no mês de competência 
seguinte esteja acessível ao contribuinte para declaração; 

 
g) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “d”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mês de competência  
seguinte ao encerrado na letra “c”, deste item, comprovando a existência da conta 
inserida, conforme exigência da letra “f”, também deste item. 
 
2.7.2.4.2. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES                   
FINANCEIRAS (Bancos) 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos os quesitos sem permitir que haja qualquer interpretação 
subjetiva, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 
 

a) Verificação do item 2.7.2.4.1: Considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar os acessos definidos nas letras “a” e “g” do item 
2.7.2.4.1, e concluir as declarações do plano de contas cumprindo todos os requisitos 
tributários definidos em cada tipo de declaração, onde o imposto seja calculado 
corretamente. 
 
2.7.2.5. ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 
Este módulo deverá identificar a empresa usuária, suas características tributárias como 
compradora de serviços, especialmente por ser Órgão Público Federal, Estadual e/ou 
Municipal (Secretarias/Autarquias) e permitir que os dados existentes em uma nota fiscal 
de serviços sejam escriturados: número da nota, data de emissão, série, código de 
identificação dos serviços prestados, natureza da operação, valor e os dados do prestador 
dos serviços, possibilitando que esses Órgãos Públicos cumpram suas obrigações 
tributárias e a Administração possua informações para geração de relatórios, que serão 
exigidos na demonstração. 
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O sistema deverá permitir que ocorram as diversas variáveis nas contratações de 
serviços, efetuadas por essas empresas públicas, quando da retenção na fonte do ISSQN, 
sendo: emissão de documento de arrecadação por nota + emissão de recibo de retenção 
para fornecer ao prestador; emissão de documento de arrecadação acumulando todas as 
notas fiscais escrituradas + emissão do recibo de retenção para fornecer ao prestador; 
apenas a emissão do recibo de retenção para fornecer ao prestador nos casos em que 
houver encontro contábil interno da Administração Pública (Retenção x Recolhimento do 
Imposto). 
 
O sistema deverá, através desses controles, permitir que a Administração do Município 
consiga identificar os serviços comprados, por secretaria.  
 
 
2.7.2.5.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS                 
COMPRADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 

a) Acesso seguro da “Empresa 2”, criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “e”, 
obedecendo os critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mês de competência; 
 

b) Escriturar uma nota fiscal, onde será apontada como prestador dos serviços uma 
empresa não estabelecida no Município, cujo imposto será gerado para o comprador dos 
serviços que deverá ser um Órgão Público Federal, que efetuará a emissão de documento 
de arrecadação individual para essa nota fiscal e ainda a emissão do recibo de retenção; 
 

c) Acesso seguro da “Empresa 1”, criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “e”, 
obedecendo os critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mês de competência; 
 

d) Escriturar uma nota fiscal, onde será apontada como prestador dos serviços a 
empresa aberta conforme exigido no item 2.7.1.2.2, letra “a”, cujo imposto será gerado 
para o comprador dos serviços que deverá ser a Prefeitura, que efetuará apenas a 
emissão do recibo de retenção, tendo o pagamento efetuado por encontro de contas; 
 

e) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 
dos dados. 
 

2.7.2.5.2. MODO DE EMONSTRAÇÃO: SCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS                 
COMPRADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS-ENCERRAMENTO DA                 
COMPETÊNCIA DO LIVRO FISCAL 
 

a) Acesso seguro da “Empresa 2” criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “e”, 
obedecendo os critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mesmo mês de 
competência utilizado no item 2.7.2.5.1, letra “b”; 

 
b) Proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência 

escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, conforme simulado na 
letra “b” do item 2.7.2.5.1; 

 
c) Acesso seguro da “Empresa 1” criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “e”, 

obedecendo os critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mesmo mês de 
competência utilizado no item 2.7.2.5.1, letra “d”; 
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d) Proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência 
escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, conforme simulado na 
letra “d” do item 2.7.2.5.1; 

 
e) Demonstrar a emissão do documento de arrecadação gerado, automaticamente, 

pelo sistema, de acordo com o encerramento da escrituração da competência efetuada 
nas letras “a” e “b” deste item, que deverá conter data do vencimento e cujos valores 
sejam calculados e condizentes com o código de identificação dos serviços comprados e 
respectivas alíquotas; 

 
f) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado e encerrado, contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação, emitido conforme letra “e” deste item; 

 
g) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados.  
 
 
2.7.2.5.3. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS                 
COMPRADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS - ESCRITURAÇÃO RETIFICADORA                
DO LIVRO FISCAL E NOVO ENCERRAMENTO 

 
a) Acesso seguro da “Empresa 2”, criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “e”, 

obedecendo os critérios definidos no subitem 2.4.2, indicando o mesmo mês de 
competência utilizado no item 2.7.2.5.1, letra “b” e no item 2.7.2.5.2; 

 
b) Efetuar escrituração retificadora, incluindo uma nota fiscal, através de dispositivo 

próprio, que será adicionada ao Livro Fiscal já escriturado e cuja competência foi 
encerrada, conforme item 2.7.2.5.2, apontando como prestador uma empresa de dentro 
do Município, com imposto gerado para o comprador, efetuando a emissão do documento 
de arrecadação individual para essa nota fiscal + o recibo de retenção para fornecer ao 
prestador; 

 
c) Apresentar a movimentação total das escriturações, contendo os registros da 

retificação; 
 
d) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado, encerrado e retificado, contendo, inclusive, a identificação dos documentos de 
arrecadação, com a diferença de valor do imposto gerado através da escrituração 
retificadora, bem como o documento de arrecadação gerado anteriormente; 

 
e) Sair do Sistema para comprovação de registro histórico dos dados. 

 
 
2.7.2.5.4. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRADOS POR 
ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos os quesitos sem permitir que haja quaisquer 
interpretações subjetivas, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 
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a) Verificação do item 2.7.2.5.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos tributários definidos em cada tipo de escrituração, onde o 
imposto seja calculado corretamente; 
 

b) Verificação do item 2.7.2.5.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações e o documento de arrecadação, com todas as 
informações incluídas, corretamente; 
 

c) Verificação do item 2.7.2.5.3: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante imprimir o Livro Fiscal, e nesse contiver todos os dados 
escriturados das notas fiscais, tanto da escrituração inicial quanto da retificadora, bem 
como os dados corretos dos documentos de arrecadação gerados.  
 

 
2.7.2.6. ESCRITURAÇÃO DE ERVIÇOS PRESTADOS A MODALIDADE DE              
CARTÓRIOS    
Este módulo deverá identificar a empresa usuária, suas características tributárias e 
permitir que os dados existentes em um tipo de serviços sejam escriturados: tipo de 
documento fiscal, número do documento fiscal inicial e final agrupados ou não, quantidade 
de documentos agrupados, valor total do documento, Valor da receita própria referente 
aos emolumentos, tipo de estabelecimento de serviços notariais e de registro, código de 
identificação da atividade prestada, possibilitando que as empresas cumpram suas 
obrigações tributárias e a Administração possua informações para geração de relatórios, 
que serão exigidos na demonstração. 
 
 
2.7.2.6.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS                 
DA MODALIDADE DE CARTÓRIOS  

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “f”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2, ambos deste Anexo; 
 
b) Após informar o mês de competência, escriturar um documento fiscal digitando 

os dados mencionados no item 2.7.2.6, onde para o tipo de estabelecimento de serviços 
notariais e de registro o sistema deverá disponibilizar para escolha do usuário, no mínimo, 
as seguintes opções: Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Ofício de 
Registro de Imóveis, Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas 
Jurídicas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e, mediante a escolha 
disponibilizar os códigos de atividades correspondentes a cada tipo, onde deverá haver 
incidência de imposto para o prestador; 

 
c) Refazer o procedimento mencionado na letra “b” deste item utilizando o mesmo 

mês de competência, porém deverá ser selecionado tipo de estabelecimento diferente 
para proporcionar a comprovação do correto funcionamento do dispositivo, onde também 
deverá haver incidência de imposto para o prestador; 

 
d) Sair do Sistema, efetuar novo acesso para comprovação de registro histórico 

dos dados. 
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2.7.2.6.2. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS                      
DA MODALIDADE DE CARTÓRIOS-ENCERRAMENTOM DA COMPETÊNCIA                 
DO LIVRO FISCAL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “f”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após informar o mês de competência utilizado no item 2.7.2.6.1, letra “b”, 

proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência escolhida, 
apresentando a movimentação total das escriturações, conforme simulado nas letras “b” e 
“c” do item 2.7.2.6.1; 

 
c) Demonstrar o documento de arrecadação municipal gerado, automaticamente, 

pelo sistema, de acordo com o encerramento das escriturações da competência, que 
deverá conter data do vencimento e cujos valores sejam calculados e condizentes com as 
atividades e alíquotas; 

 
d) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado e encerrado contendo, inclusive, a identificação do documento de 
arrecadação; 

 
e) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados.  
 
2.7.2.6.3. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS                 
DA MODALIDADE DE CARTÓRIOS-ESCRITURAÇÃO RETIFICADORA DO                 
LIVRO FISCAL E NOVO ENCERRAMENTO 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “f”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após indicar o mês de competência utilizado no item 2.7.2.6.1, letra “b” e no item 

2.7.2.6.2, escriturar uma nota fiscal, que será adicionada ao Livro Fiscal já escriturado e 
cuja competência foi encerrada, conforme item 2.7.2.1.2, com imposto gerado para o 
prestador; 

 
c) Alterar o valor da receita própria informado na escrituração efetuada no item 

2.7.2.6.1 letra ”b”, majorando esse valor; 
 
d) Proceder ao encerramento da escrituração retificadora pertinente à competência 

escolhida, apresentando a movimentação total das escriturações, contendo os registros 
da retificação (inclusão de novo documento fiscal e alteração de valor) gerando 
documento de arrecadação complementar com valor do imposto referente às alterações 
realizadas; 

 
e) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado, encerrado e retificado, contendo, inclusive, a identificação do documento de 
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arrecadação, com a diferença de valor do imposto gerado através da escrituração 
retificadora, bem como o documento de arrecadação gerado anteriormente; 

 
f) Sair do Sistema para comprovação de registro histórico dos dados. 

 
 
2.7.2.6.4. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA 
MODALIDADE DE CARTÓRIOS 
 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos cada um dos quesitos, sem permitir que haja quaisquer 
interpretações subjetivas, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 
 

a) Verificação do item 2.7.2.6.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos tributários definidos em cada tipo de escrituração, onde o 
imposto seja calculado corretamente; 
 

b) Verificação do item 2.7.2.6.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações e o documento de arrecadação, com todas as 
informações incluídas, corretamente; 
 

c) Verificação do item 2.7.2.6.3: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante imprimir o Livro Fiscal, e nesse contiver todos os dados 
escriturados dos documentos fiscais, tanto da escrituração inicial quanto da retificadora, 
bem como os dados corretos dos documentos de arrecadação gerados.  
 
2.7.2.7. ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS  PRESTADOS E COMPRADOS - SIMPLES             
NACIONAL 
 

O sistema deverá contemplar as regras estabelecidas do Simples Nacional na Lei 
Complementar nº 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 128/2008 e 
resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. 

 
2.7.2.7.1. ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SIMPLES NACIONAL 
 
A escrituração dos serviços prestados por contribuintes optantes pelo Simples Nacional 
deverá ocorrer nos módulos destinados aos prestadores de serviços já definidos 
anteriormente, todavia, deverá contemplar as seguintes regras obrigatórias de 
funcionamento: 

 
a) 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 10, Artigo 6º; 

 
b) Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, ao escriturarem suas notas, 

deverão estar cumprindo apenas a obrigação acessória de escrituração, onde o sistema, 
obrigatoriamente, não deverá gerar guia para pagamento de ISS na Prefeitura, pois esta 
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obrigação deverá ser cumprida através do DAS na Receita Federal, juntamente com os 
demais tributos. 
 
2.7.2.7.1.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                    
PRESTADOS - SIMPLES NACIONAL 

 
 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “g”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após informar o mês de competência, escriturar uma nota fiscal, conforme 

estabelece o item 2.7.2.7.1 letra “a”, apontando como comprador dos serviços a empresa 
aberta na letra “b” do item 2.7.1.2.2, onde haverá incidência de imposto para o prestador; 

 
c) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados. 
 
2.7.2.7.1.2. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS - SIMPLES NACIONAL - ENCERRAMENTO DA  COMPETÊNCIA   DO 
LIVRO FISCAL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “g”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após informar o mês de competência utilizado no item 2.7.2.7.1.1, letra “b”, 

proceder ao encerramento das escriturações pertinentes à competência escolhida, 
apresentando a movimentação total das escriturações, conforme simulado nas letras “b” e 
“c” do item 2.7.2.7.1.1; 

 
c) Demonstrar que o contribuinte apenas cumpriu sua obrigação acessória e que o 

sistema não gerou o documento de arrecadação municipal, exibindo mensagem instrutiva 
quanto a obrigatoriedade de cumprimento da obrigação principal ser efetuada através do 
DAS na Receita Federal, juntamente com os demais tributos; 

 
d) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado e encerrado contendo as escriturações efetuadas no item 2.7.2.7.1.1; 
 
e) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados.  
 
2.7.2.7.1.3. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOSPRESTADOS - SIMPLES                   
NACIONAL 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos cada um dos quesitos, sem permitir que haja quaisquer 
interpretações subjetivas, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 
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a) Verificação do item 2.7.2.7.1.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 
subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos; 

 
b) Verificação do item 2.7.2.7.1.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações, com todas as informações incluídas, corretamente. 

 
 

2.7.2.7.2. ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPRADOS - SIMPLES NACIONAL 
 
A escrituração dos serviços comprados de empresas prestadoras de serviço optantes pelo 
Simples Nacional deverá ocorrer nos módulos destinados a serviços comprados já 
definidos anteriormente, todavia, deverá contemplar as seguintes regras obrigatórias de 
funcionamento: 

 
a) Para serviços comprados de prestadores optantes pelo Simples Nacional, 

Estabelecidos no Município o sistema deverá identificar se o prestador está ou não 
enquadrado no Simples Nacional, através de busca realizada no cadastro de 
contribuintes, devendo conter, no mínimo, 03 (três) variáveis de busca: CNPJ, Inscrição 
Municipal e Inscrição Estadual para confirmar que o prestador está enquadrado no 
Simples Nacional, devendo então, disponibilizar as alíquotas do Simples Nacional para o 
comprador proceder à escrituração do serviço comprado; 

 
b) Sendo o serviço comprado um subitem de serviço de retenção obrigatória pela 

legislação do Município, o programa deverá disponibilizar as alíquotas do Simples 
Nacional, conforme inciso IV do artigo 21 da Lei 128/2008, para que seja retido o ISS pela 
alíquota do Simples Nacional; 

 
c) Para serviços comprados de prestadores optantes pelo Simples Nacional, Não 

Estabelecidos no Município, o sistema deverá questionar o comprador se o prestador está 
ou não enquadrado no Simples Nacional: 

 
c1) Se confirmado que o prestador está enquadrado no Simples Nacional, o 

sistema deverá disponibilizar ao comprador as alíquotas do Simples Nacional para ser 
realizada a retenção do ISS; 

 
c2) Se confirmado que o prestador não está enquadrado no Simples Nacional, o 

programa deverá disponibilizar ao comprador as alíquotas da lista de serviços constante 
da Lei do ISS da Prefeitura. 
 
2.7.2.7.2.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                    
COMPRADOS - SIMPLES NACIONAL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “b”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após informar o mês de competência, escriturar uma nota fiscal, utilizando a 

busca do prestador, informando o CNPJ da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra 
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“g”, demonstrando que o prestador está enquadrado no Simples Nacional e que o sistema 
disponibiliza as alíquotas do Simples Nacional para o comprador proceder à escrituração, 
será conforme os critérios estabelecidos no item 2.7.2.7.2 letra “a”, cujo imposto será 
gerado para o prestador; 

 
c) Escriturar outra nota fiscal para o prestador mencionado na letra “b” deste item, 

informando como serviço comprado um subitem de serviço de retenção obrigatória e 
demonstrar que o sistema disponibiliza a alíquotas do Simples Nacional para o comprador 
proceder à escrituração, cujo imposto será gerado para o comprador, conforme os 
critérios estabelecidos no item 2.7.2.7.2 letra “b”; 
 
 d) Escriturar uma nota fiscal de um prestador não estabelecido no município 
demonstrando que o sistema questiona o comprador se o prestador informado está ou 
não enquadrado no Simples Nacional. Responder positivamente e efetuar a retenção 
utilizando as alíquotas do Simples Nacional, conforme item 2.7.2.7.2 letra “c1”; 
 
 e) Escriturar uma nota fiscal de outro prestador não estabelecido no município 
demonstrando que o sistema questiona o comprador se o prestador informado está ou 
não enquadrado no Simples Nacional. Responder negativamente e efetuar a retenção 
utilizando as alíquotas da lista de serviços do município, conforme item 2.7.2.7.2 letra “c2”; 

 
f) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados. 
 
2.7.2.7.2.2. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS                    
COMPRADOS-SIMPLES NACIONAL-ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA DO LIVRO 
FISCAL 

 
a) Acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “b”, obedecendo 

aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
b) Após informar o mês de competência utilizado no item 2.7.2.7.2.1, proceder ao 

encerramento das escriturações pertinentes à competência escolhida, apresentando a 
movimentação total das escriturações, conforme simulado nas letras de “b” até “e” do item 
2.7.2.7.2.1; 

 
c) Demonstrar que o sistema gerou o documento de arrecadação municipal para as 

escriturações efetuadas no item 2.7.2.7.2.1 letras “c”, “d” e “e”; 
 
d) Apresentar o Livro Fiscal Eletrônico para o mês de competência que foi 

escriturado e encerrado contendo as escriturações efetuadas no item 2.7.2.7.2.1, bem 
como o documento de arrecadação municipal mencionado na letra “c” deste item; 

 
e) Sair do Sistema para efetuar novo acesso e comprovação de registro histórico 

dos dados.  
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2.7.2.7.2.3. VERIFICAÇÃO: ESCRITURAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPRADOS - 
SIMPLES  NACIONAL 
 
Estes parâmetros de julgamento visam pré-estabelecer os critérios que serão utilizados 
para considerar como atendidos cada um dos quesitos, sem permitir que haja quaisquer 
interpretações subjetivas, evitando que haja prejuízo para qualquer das partes: 

 
a) Verificação do item 2.7.2.7.2.1: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e concluir a escrituração do livro fiscal 
cumprindo todos os requisitos; 

 
b) Verificação do item 2.7.2.7.2.2: considerar-se-ão atendidas as exigências desse 

subitem quando a licitante efetuar o acesso e encerrar a escrituração do livro fiscal, 
constando todas as escriturações, com todas as informações incluídas, corretamente.  
 
2.7.2.8. GRUPO DE RECURSOS FACILITADORES 
 
Deverão ser apresentados nesta fase, dispositivos facilitadores que proporcionem 
agilidade para o usuário e permitam à Administração incrementar os controles já definidos 
e exigidos nos itens anteriores deste Anexo, devendo, obrigatoriamente, conter: 
 
2.7.2.8.1. EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SEM A NECESSIDADE  
DE   CONCLUIR A ESCRITURAÇÃO DO LIVRO FISCAL 

 
O sistema deverá permitir que contribuintes e/ou seus representantes, tenham acesso ao 
dispositivo para emitir o documento de arrecadação para pagamento/recolhimento do 
ISSQN, a qualquer momento anterior a realização da escrituração do Livro Fiscal, visando 
oferecer facilidades para que a obrigação principal seja cumprida pontualmente. 

 
As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 

 
a) Conter campos distintos de informação da base de cálculo para cada uma das 

atividades enquadradas no cadastro mobiliário da prefeitura para sua atuação; 
 
b) O cálculo do imposto deverá ser realizado automática e eletronicamente, 

baseando-se na alíquota correspondente ao serviço prestado, conforme lista de 
serviço/atividade do Município, que, obrigatoriamente, deverá ser informado, impedindo 
que o usuário tenha a opção de selecionar a alíquota e/ou serviços para os quais não 
esteja enquadrado nos cadastros técnico e fiscal; 

 
c) Permitir que seja gerado mais de um documento de arrecadação para a mesma 

competência; 
 
d) Não permitir que seja gerado um documento de arrecadação dentro dessas 

características para uma competência cuja escrituração já tenha sido encerrada; 
 
e) Registrar esse(s) documento(s), com sua(s) identificação(ões) precisa(s), no 

Livro Fiscal, para a competência em que foi(ram) gerado(s) e faça o controle exato do 
imposto obtido antes da escrituração do livro fiscal com o resultado obtido após a 
escrituração, proporcionando a possibilidade de gerar, automática e eletronicamente, 
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documento de arrecadação complementar e/ou identifique valor superior gerado antes da 
escrituração para as devidas compensações posteriores;  
 

f) Manter o registro histórico desses documentos nos demais controles exigidos 
neste edital para acompanhar, inclusive, suas respectivas gerações, 
pagamentos/recolhimentos e baixas. 
 
 
2.7.2.8.1.1. MODO     DE     DEMONSTRAÇÃO:      EMISSÃO      DO    DOCUMENTO    
DE  ARRECADAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE CONCLUIR  A   ESCRITURAÇÃO                   
DO LIVRO FISCAL 
 

a) Efetuar o acesso seguro da empresa prestadora, da mesma forma como foi 
demonstrado na letra “a” do item 2.7.2.1.1, utilizando a competência seguinte à escolhida 
para aquela demonstração, apresentando as funções detalhadas nas letras “a”, ”b”, “c” e 
“e” do item 2.7.2.8.1, imprimindo o documento de arrecadação, após sua emissão; 
 

b) Efetuar e encerrar a escrituração fiscal dessa competência e imprimir, em 
seguida, o Livro fiscal que comprove todas as operações e registros exigidos no item 
2.7.2.8.1, letra “e”; 
 

c) Acessar o mês de competência que foi utilizado para comprovação da 
escrituração fiscal, conforme letra “a” do item 2.7.2.1.1 e comprovar a impossibilidade de 
emitir o documento de arrecadação objeto desta demonstração, atendendo a exigência do 
item 2.7.2.8.1, letra “d”. 
 
 
2.7.2.8.1.2. VERIFICAÇÃO: EMISSÃO  DO   DOCUMENTO   DE   ARRECADAÇÃO SEM 
A  NECESSIDADE DE CONCLUIR A ESCRITURAÇÃO DO LIVRO FISCAL 
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.1 e 2.7.2.8.1.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões de documentos, ocasionarão a desclassificação da 
licitante. 
 
2.7.2.8.2. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO E CONTROLE DOS DOCUMENTOS                
DE ARRECADAÇÃO 
 
O sistema deverá conter, para consulta de contribuintes, contadores e da Administração, 
um dispositivo de armazenamento dos documentos de arrecadação gerados, seja por 
encerramento da escrituração do livro fiscal, seja através do facilitador descrito no subitem 
2.7.2.8.1. 
 

As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 
 
a) Armazenar por mês de competência, tantos quantos documentos tenham sido 

gerados, identificando-os separadamente, e permitindo que contribuintes e/ou contadores 
imprimam novamente, qualquer documento de arrecadação que figure nesse dispositivo 
de controle; 

 
b) Identificar qual é a situação de cada um dos documentos de arrecadação junto à 

fazenda municipal, quanto aos pagamentos/recebimentos, obedecendo as datas de 
vencimento para cada mês de competência; 
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c) Permitir que, nos casos de documentos de arrecadação gerados, não pagos e 
cujo vencimento tenha expirado, sua nova emissão seja realizada com cálculo dos 
acréscimos e correções previstos em lei; 

 
d) O dispositivo deverá conter um relatório, agregado a si e atualizado automática e 

eletronicamente, analítico, com identificando, no mínimo, o número de cada documento de 
arrecadação, competência e valor, que demonstrará a atual situação de cada contribuinte, 
por exercício, para verificação do histórico dos créditos tributários. 
 
2.7.2.8.2.1. MODO DE  DEMONSTRAÇÃO: DISPOSITIVO  DE ARMAZENAMENTO  E  
CONTROLE DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO 

 
a) Efetuar o acesso seguro da empresa prestadora, da mesma forma como foi 

demonstrado na letra “a” do item 2.7.2.1.1. Após seu acesso, deverá ter como opção o 
dispositivo em questão para utilização; 

 
b) Ao acessar o dispositivo, o sistema deverá oferecer a possibilidade de consultar 

e reemitir os documentos que foram gerados para essa empresa, em todas as 
demonstrações para atendimento das escriturações fiscais e emissões sem conclusão da 
escrituração efetuadas, anteriormente, atendendo os demais quesitos obrigatórios; 

 
c) Demonstrar a emissão do documento de arrecadação, conforme exigido no item 

2.7.2.8.2, letra “c”, informando a data em que será efetuado o pagamento para que o 
sistema realize todos os cálculos exigidos; 

 
d) Apresentar e imprimir o relatório descrito no item 2.7.2.8.2, letra “d”, com a 

análise de todos os documentos de arrecadação gerados anteriormente, e exigências ali 
detalhadas. 
 
2.7.2.8.2.2. VERIFICAÇÃO:  DISPOSITIVO  DE  ARMAZENAMENTO  E  CONTROLE  
DOS  DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO 
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.2 e 2.7.2.8.2.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões de documentos, ocasionarão a desclassificação da 
licitante. 
 
 
2.7.2.8.3. CANAL DE COMUNICAÇÃO E  ORIENTAÇÃO  PARA CONTRIBUINTES E                
CONTADORES 
 
O sistema deverá conter um dispositivo automático e eletrônico para consultas de 
contribuintes e contadores acerca do funcionamento e/ou utilização do sistema que 
permita, em tempo real, que estas consultas sejam realizadas com registro de todos os 
dados como: data, hora e assuntos tratados através desse facilitador e seus respectivos 
textos, estando à disposição da Administração para consulta e impressão. 
 
As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 
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a) O dispositivo deverá estar acessível no mesmo sistema de escrituração fiscal, 
evitando que o usuário tenha que abandonar o processo de utilização do sistema para 
acessá-lo de outra forma; 
 

b) Após o atendimento ao usuário, o sistema deverá oferecer uma pesquisa de 
satisfação, que atribuirá nota ao serviço prestado através desse facilitador. 
 
 
2.7.2.8.3.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: CANAL DE COMUNICAÇÃO E  
ORIENTAÇÃO PARA CONTRIBUINTES E CONTADORES 
 

a) Efetuar o acesso seguro da empresa prestadora, da mesma forma como foi 
demonstrado na letra “a” do item 2.7.2.1.1. Após seu acesso, deverá ter como opção o 
dispositivo em questão para utilização; 
 

b) Ao acessar o dispositivo, o sistema deverá conectar-se ao canal de 
comunicação, que deverá identificar o profissional da empresa que está realizando o 
atendimento, hora e data, permitindo que o usuário tenha à sua disposição um campo 
específico para descrever suas dúvidas e/ou questionamentos acerca da utilização do 
sistema, sem restrição de caracteres; 
 

c) Demonstrar, ao final da consulta, o dispositivo exigido no item 2.7.2.8.3, letra “b”, 
imprimindo essa opção, antes de concluir a utilização. 
 
 
2.7.2.8.3.2. VERIFICAÇÃO: CANAL DE COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA  
CONTRIBUINTES E CONTADORES 
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.3 e 2.7.2.8.3.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões para comprovação de dispositivos, ocasionarão a 
desclassificação da licitante. 
 
 
2.7.2.8.4. DISPOSITIVO PARA ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA DE USO 
EXCLUSIVO    PARA CONTADORES 
 
O sistema deverá conter módulo de escrituração para contadores, exigindo que estes 
realizem autocadastramento, com posterior autorização para acesso, realizado por 
responsável designado pela Administração, também através do sistema, permitindo que 
todos os clientes sejam incluídos na lista de responsabilidade de cada contador/escritório, 
para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e os controles da Administração do 
Município. 
 
Quando o escritório/contador efetuar seu auto cadastramento o sistema gerará 
identificação e senha. 
 
Automaticamente após o agente municipal responsável ter autorizado/homologado seu 
cadastro, o sistema permitirá que a identificação e senha sejam aceitas para acesso. 
 
O acesso ao sistema deverá ser realizado nos mesmos padrões já definidos para 
prestadores e compradores de serviços, obedecendo aos critérios definidos no subitem 
2.4.2. 
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As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 
 
a) O sistema deverá deixar disponível esse módulo de forma que o escritório de 

contabilidade e/ou o contador possam, em um único acesso, realizar as escriturações 
fiscais e/ou emissão de documentos de arrecadação, para todos os seus clientes, que 
serão identificados, conforme definido na introdução deste subitem, bem como para toda e 
qualquer informação e/ou consulta disponíveis e definidas nos itens e subitens anteriores 
e posteriores, pertinentes ao processo de escrituração fiscal e cumprimento das 
obrigações tributárias; 

 
b) O contribuinte/empresa que for relacionado como cliente por um 

escritório/contador deverá ter à sua disposição, no módulo de acesso utilizado para 
cumprir suas obrigações tributárias, a informação de qual contador o relacionou como 
cliente e ter acesso a dispositivo que permita a ele desvincular-se desse 
escritório/contador. 

 
 
2.7.2.8.4.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: DISPOSITIVO PARA ESCRITURAÇÃO 
CENTRALIZADA DE USO EXCLUSIVO PARA CONTADORES  

 
a) Efetuar o acesso seguro através do escritório/contador cadastrado e liberado, 

conforme dispõe o item 2.7.2.8.4, da mesma forma como foi demonstrado na letra “a” do 
item 2.7.2.1.1. Após seu acesso, deverá ter como opção o dispositivo em questão para 
utilização, sendo que as empresas que serão cadastradas como cliente deverão ser 
aquelas criadas, conforme definido no item 2.7.1.2.2, letras de “a”, “b” e “c”; 

 
b) Ao acessar o dispositivo, o sistema deverá permitir que o contador efetue 

escrituração para a empresa criada conforme letra “a” do item 2.7.1.2.2. A escrituração 
deverá ser uma retificadora, no mês já escriturado e encerrado, conforme demonstrado 
nos itens 2.7.2.1.1 e 2.7.2.1.2, encerrando a escrituração e imprimindo o Livro Fiscal 
daquela competência; 

 
c) Em seguida, a licitante fará o acesso seguro pela empresa prestadora, da 

mesma forma como foi demonstrado na letra “a” do item 2.7.2.1.1 para que seja 
demonstrado o dispositivo mencionado no subitem 2.7.2.8.4, letra “b”, desvinculando esse 
contador utilizado nesta demonstração, oficializando o dispositivo. A comprovação final se 
dará com novo acesso do contador para verificar que a empresa não figura mais em sua 
lista de clientes, cuja tela deverá ser impressa. 

 
d) Enviar um questionamento/mensagem solicitando esclarecimentos para a 

Administração Municipal. 
 
2.7.2.8.4.2. VERIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA  DE   
USO EXCLUSIVO PARA CONTADORES  
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.4 e 2.7.2.8.4.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões para comprovação de dispositivos, ocasionarão a 
desclassificação da licitante. 
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2.7.2.8.5. DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
 
O sistema deverá conter dispositivo eletrônico, onde qualquer empresa possa solicitar a 
autorização para impressão dos documentos fiscais, no módulo especifico do prestador de 
serviços, nos padrões próprios da administração, de acordo com a realidade da atividade 
em análise, “on-line”, permitindo que a Administração acompanhe e controle as liberações 
efetuadas pelos agentes municipais responsáveis, através de módulo próprio para 
atendimento. 
 
Deverá conter outro dispositivo facilitador que tem como objetivo oferecer a qualquer 
empresa a consulta da autenticidade de cada nota fiscal, estabelecendo assim, a criação 
do “controle eletrônico de notas fiscais” permitindo a visualização de um documento fiscal 
que, eventualmente, já tenha sido escriturado. 
 
As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 

 
a) Deve estar disponível no mesmo acesso que é exigido através do item 2.7.1.2.2, 

letra “a”; 
 
b) O dispositivo de solicitação deve funcionar eletrônica e automaticamente, sendo 

que o envio poderá ser visto e respondido em tempo real pela Administração, cuja 
autorização efetuada por agente municipal será demonstrada e, somente essa, dará 
condições para que o contribuinte consiga consultar e imprimir a autorização; 

 
c) Deverá conter dispositivo para consulta da autenticidade da solicitação 

autorizada; 
 
d) A autorização deverá obedecer aos preceitos legais, quanto às informações 

mínimas que deverão constar em seu corpo.  
 
 

2.7.2.8.5.1. MODO     DE      DEMONSTRAÇÃO: DISPOSITIVO ELETRÔNICO   PARA 
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS  
FISCAIS 

 
a) Efetuar o acesso seguro, conforme demonstrado na letra “a” do item 2.7.2.1.1. 

Após seu acesso, deverá ter como opção o dispositivo em questão para utilização. Em 
seguida será acessado o dispositivo para preenchimento da solicitação, que será enviada 
eletronicamente para que seja autorizada pela Administração; 

 
b) Em seguida deverá ser demonstrado o acesso da Administração, de acordo com 

os padrões estabelecidos no subitem 2.4.1, para efetuar a autorização da solicitação 
efetuada na letra “a” deste item; 

 
c) Após a autorização para impressão de documentos fiscais será demonstrado o 

acesso ao dispositivo de verificação da autenticidade da autorização, cuja consulta deverá 
ser impressa. 
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2.7.2.8.5.2. VERIFICAÇÃO: DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA  SOLICITAÇÃO  DE   
AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.5 e 2.7.2.8.5.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões para comprovação do dispositivo, ocasionarão a 
desclassificação da licitante. 
 
2.7.2.8.6. EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO AUTOMÁTICA DE NFS-e 
 
O sistema deverá conter dispositivo de geração  e gestão de Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica por meio de acesso “On-Line”, via WEB, através da Internet, com a integração 
entre os cadastros técnico e fiscal da administração que se dará eletrônica e 
automaticamente “em tempo real”, garantindo que a prestação do serviço dessa emissão 
esteja autorizada no cadastro técnico e fiscal da Administração, constando ainda 
mecanismo que assegure o cumprimento das legislações pertinentes. A emissão de NFS-
e também deverá poder ser realizada através de dispositivos móveis como tablets ou 
smartphones. 
 
As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 

 
a) O acesso deverá ocorrer mediante os critérios já estabelecidos para empresas, 

conforme item 2.4.2. 
 
b) Deverá contemplar as funcionalidades de: Geração de NFS-e, Recepção e 

Processamento de Lotes de RPS, Consulta de Situação de Lote de RPS, Consulta de 
NFS-e por RPS, Consulta de Lote de RPS, Consulta de NFS-e, Cancelamento de NFS-e, 
Substituição de NFS-e, Consulta de Empresas Autorizadas a Emitir NFS-e em 
conformidade com o Modelo Conceitual do SPED Fiscal;  
 
 c) Deverá também atender as condições técnicas de funcionamento, estruturas de 
dados e schemas, em conformidade com as especificações do Modelo de Integração do 
SPED Fiscal; 
 
 d) Deverá estar integrada ao Livro Fiscal Eletrônico do ISSQN, onde a emissão 
gera automaticamente sua escrituração, agilizando o cumprimento das obrigações 
principal e acessória; 
 
 e) Além disso, deverá contemplar mecanismo para geração, acúmulo e gestão de 
Créditos em função do ISSQN, gerando benefício ao comprador de serviços. Esses 
créditos poderão ser utilizados para abatimentos/descontos em outros impostos/taxas, 
devidas a Administração; 
 
 f) Os cidadãos deverão poder consultar os créditos acumulados e, para tal deverão 
se cadastrar no sistema; 
 
 g) A Administração deverá poder configurar/estabelecer para qual(is) 
imposto(s)/taxa(s) o contribuinte poderá utilizar os créditos, bem como, tal funcionalidade 
deverá poder ser ativada/desativada a qualquer momento a critério da Administração; 
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h) Deverá permitir a emissão de NFS-e para contribuintes enquadrados como MEI, 
entretanto, sem a exigência de obrigação acessória de escrituração, onde o sistema, 
obrigatoriamente, não deverá gerar guia para pagamento de ISS na Prefeitura, pois esta 
obrigação deverá ser comprida no PGDAS na Receita Federal em valores fixos. O sistema 
não deverá gerar guias para prestador e nem para comprador, considerando que os Micro 
Empreendedores não podem ser substitutos nem substituídos tributários. 
 
2.7.2.8.6.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO AUTOMÁTICA 
DE NFS-e 

 
a) Efetuar o acesso seguro da Administração obedecendo os critérios 

estabelecidos no item 2.4.1; 
 
b) Configurar o imposto/taxa que o contribuinte poderá utilizar os créditos, cuja tela 

deverá ser impressa para comprovar o atendimento do item 2.7.2.8.6 letra “g”; 
 
c) Efetuar o acesso seguro da empresa mencionada no item 2.7.1.2.2 letra “a”, 

conforme demonstrado na letra “a” do item 2.7.2.1.1. Após seu acesso, deverá ter como 
opção o dispositivo em questão para utilização; 

 
d) Efetuar a emissão de uma NFS-e apontando como Compradora a empresa 

mencionada no item 2.7.1.2.2 letra “b”, após a emissão e impressão do documento fiscal 
eletrônico a licitante consultará o Livro Fiscal da empresa em utilização para a 
demonstração, que deverá conter a escrituração dessa nota fiscal emitida e escriturada 
eletronicamente, devendo figurar junto às notas fiscais não eletrônicas digitadas, todavia, 
com indicação visual que se trata de NFS-e, cuja tela deverá ser impressa para comprovar 
o atendimento do item 2.7.2.8.6 letras “b”, “c” e “d”; 

 
e) Efetuar o cadastro da empresa mencionada no item 2.7.1.2.2 letra “b” e 

consultar o crédito gerado através da letra “d” deste item, cuja tela deverá ser impressa 
para comprovar o atendimento do item 2.7.2.8.6 letras “e” e “f”; 

 
f) Efetuar o acesso seguro da empresa criada conforme item 2.7.1.2.2, letra “h”, 

obedecendo aos critérios definidos no subitem 2.4.2; 
 
g) Efetuar a emissão de uma NFS-e apontando como Compradora a empresa 

mencionada no item 2.7.1.2.2 letra “b”, após a emissão e impressão do documento fiscal 
eletrônico,  demonstrar que o contribuinte apenas cumpriu sua obrigação de emitir a NFS-
e e que o sistema não gerou o documento de arrecadação municipal, exibindo mensagem 
instrutiva quanto a obrigatoriedade de cumprimento da obrigação principal ser efetuada 
através do PGDAS na Receita Federal;  

 
h) Demonstrar a emissão de uma NFS-e através de dispositivos móveis (tablets ou 

smartphones) utilizando empresa mencionada no item 2.7.1.2.2 letra “a” e apontando 
como compradora a empresa mencionada no item 2.7.1.2.2 letra “b”. 
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2.7.2.8.6.2. VERIFICAÇÃO: EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO AUTOMÁTICA DE NFS-e  
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.6 e 2.7.2.8.6.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões para comprovação do dispositivo, ocasionarão a 
desclassificação da licitante. 
 
 
2.7.2.8.7. DISPOSITIVO DE SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO ELETRÔNICA 
 
Com o objetivo de modernizar a Administração e atender aos interesses da preservação 
do meio ambiente, o sistema deverá possuir dispositivo para que a Administração possa 
solicitar serviços à empresa contratada, bem como acompanhar e homologar a conclusão 
dos mesmos, de forma eletrônica e automaticamente “em tempo real”, conforme exigência 
deste item.  
 
As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 

 
a) Deverá estar disponível no mesmo acesso do usuário da Administração ao 

sistema, conforme os padrões estabelecidos no subitem 2.4.1; 
 
b) Deverá manter histórico das solicitações, incluindo tempo gasto para conclusão 

dos serviços; 
 
c) Deverá possibilitar condições de inserir anexos, com o intuito de facilitar a 

compreensão ou justificar a solicitação. 
 
2.7.2.8.7.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: DISPOSITIVO DE SOLICITAÇÃO DE ORDEM 
DE SERVIÇO ELETRÔNICA 

 
a) Efetuar o acesso seguro do usuário da Administração, conforme os padrões 

estabelecidos no subitem 2.4.1; 
 
b) Em seguida deverá ser demonstrado o acesso da Administração ao dispositivo 

para efetuar uma solicitação; 
 
c) Solicitar um serviço e inserir um anexo explicativo; 
 
d) Demonstrar os meios de acompanhamento.  
 

2.7.2.8.7.2. VERIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE SOLICITAÇÃO DE ORDEM  DE SERVIÇO  
ELETRÔNICA 

 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.7 e 2.7.2.8.7.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões para comprovação do dispositivo, ocasionarão a 
desclassificação da licitante. 
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2.7.2.8.8. DISPOSITIVO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL OFFLINE 
 
O dispositivo para escrituração off-line deverá ser fornecido através de download gratuito 
disponível nos módulos descritos nos itens 2.7.2.1 e 2.7.2.2. 
 

Deverá preservar todas as regras tributárias previstas na legislação e a situação dos 
cadastros técnico e fiscal da empresa existentes no dispositivo ONLINE, bem como sua 
identificação e senha. 

As atualizações cadastrais bem como as alterações patrocinadas na legislação devem 
ocorrer em tempo real, quando do acesso do dispositivo OFFLINE ao sistema ONLINE, 
com a finalidade de evitar a obrigatoriedade de atualizações periódicas, a cada alteração 
e/ou inclusão/exclusão cadastral, em meio magnético preservando todas as regras 
definidas. 

As regras obrigatórias de funcionamento desse dispositivo são: 

a) O acesso deverá ocorrer mediante a digitação de identificação e senha; 
 
b) A identificação e senha deverão ser as mesmas utilizadas pela empresa no 

sistema ONLINE; 
 
c) Deverá disponibilizar condições de incluir mais de uma empresa no mesmo 

dispositivo; 
 
d) Deverá possuir mecanismos de atualização automática dos dados cadastrais da 

empresa, bem como das regras tributárias sempre que os sistemas ONLINE e OFFLINE 
se conectarem; 

 
e) Deverá possuir mecanismos para impedir, durante a escrituração das Notas 

Fiscais a gravação de CNPJ´s e CPF´s inválidos. 
 
 

2.7.2.8.8.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: DISPOSITIVO DE  ESCRITURAÇÃO FISCAL  
OFFLINE 

 
a) Realizar o download do dispositivo; 
 
b) Instalar o dispositivo; 
 
c) Acessar o dispositivo utilizando a identificação e senha da empresa criada no 

item 2.7.1.2.2, letra “a”; 
 

d) Escriturar uma nota fiscal para cada um dos serviços cadastrados para a 
empresa aberta conforme o item 2.7.1.2.2 letra “a” indicando o comprador dos serviços e 
seus dados cadastrais; 

 

e) Sair do dispositivo; 
 
f) Acessar o dispositivo utilizando a identificação e senha da empresa criada no 

item 2.7.1.2.2, letra “b”; 
 
g) Escriturar uma nota fiscal, indicando o prestador de serviço, seus dados 

cadastrais e um serviço constante da lista de serviços da Lei 116; 
 
h) Transferir as escriturações realizadas para o sistema ONLINE; 
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i) Sair do Sistema; 
 
j) Acessar no sistema ON-LINE as empresas utilizadas conforme letras “d” e “g”, 

obedecendo aos critérios definidos no subitem 2.4.2, demonstrando, no sistema ONLINE 
as escriturações enviadas através do dispositivo OFFLINE bem como todas as condições 
estabelecidas nesse item e nos demais. 

 
 
2.7.2.8.8.2. VERIFICAÇÃO: DISPOSITIVO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL OFFLINE 

 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.8.8 e 2.7.2.8.8.1 se cumpridas 
todas as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser 
realizadas, inclusive as impressões para comprovação do dispositivo, ocasionarão a 
desclassificação da licitante. 
 
2.7.2.9. ANÁLISE E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA A   
ADMINISTRAÇÃO    
O sistema deverá conter relatórios e dispositivos que permitam a análise das 
escriturações, inserções de informações, consultas e solicitações efetuadas pelas 
empresas, além dos controles mencionados neste anexo concernentes aos acessos e 
ações dos agentes municipais usuários do sistema, para que a Administração dinamize 
suas decisões. 
Os relatórios e dispositivos mínimos que deverão constar do sistema são assim definidos: 

 
a) Relatórios dos acessos efetuados nas demonstrações anteriores, através das 

identificações e senhas das empresas criadas, para as comprovações deste edital, 
conforme exigido nos subitens: 2.7.2.1.1 letra “f”, 2.7.2.1.2 letra “e”, 2.7.2.1.3 letra “f”, 
2.7.2.2.1 letra “f”, 2.7.2.2.3 letra ”f”, 2.7.2.3.1 letra “g”, 2.7.2.3.2 letra “d”, 2.7.2.5.1 letra “e”, 
2.7.2.5.2 letra “g”, 2.7.2.5.3 letra “f”, 2.7.2.6.1 letra “d”, 2.7.2.6.2 letra “e”, 2.7.2.6.3 letra “f”, 
2.7.2.7.1.1 letra “c”, 2.7.2.7.1.2 letra “e”, 2.7.2.7.2.1 letra “f” e 2.7.2.7.2.2 letra “e”, que 
deverá apresentar data, hora e identificação do usuário; 

 
b) Relatório que demonstre escrituração fiscal efetuada pelo prestador, indicando a 

geração do imposto para o comprador, conforme escriturado na letra “c” do subitem 
2.7.2.3.1, utilizando a empresa criada no item 2.7.1.2.2, letra “c”, que indicou como 
compradora dos serviços a empresa criada na letra “b” do mesmo item 2.7.1.2.2; 

 
c) Relatório que demonstre os dados históricos dos acessos para esclarecimentos 

de dúvidas e/ou consultas acerca da operacionalização do sistema, através do Canal de 
Comunicação (subitem 2.7.2.8.3), contendo: data, hora, identificação do usuário (que 
deverá ser a empresa mencionada no subitem 2.7.2.8.3.1, letra “a”), consulta ao conteúdo 
dos textos, bem como as notas atribuídas ao atendimento realizado; 

 
d) Relatório de análise do Cadastro Mobiliário que aponte a quantidade total de 

empresas existentes, a quantidade de empresas por atividade, por enquadramento, onde 
seja possível detectar as 9 (nove) empresas que foram abertas para as demonstrações no 
item 2.7.1.2.2,  identificando as datas de abertura; 
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e) Dispositivo que permita a consulta, por parte da Administração, demonstrando, 
individualizado por empresa, todos os documentos de arrecadação gerados e sua 
situação (pago/recolhido ou não), identificando por tipo de geração (se por escrituração 
fiscal e/ou retificadora), o que inclui aqueles mencionados no subitem 2.7.2.8.1 cumprindo, 
inclusive, com a exigência definida na letra “f” daquele subitem; 

 
f) Relatório que demonstre os maiores contribuintes do Município por valor de 

receita; 
 
g) Relatório que demonstre os maiores contribuintes por atividade; 
 
h) Relatório que demonstre as inconsistências e/ou irregularidades existentes, 

apuradas pelo sistema, automática e eletronicamente, por empresa, por contador ou por 
atividade, como prestadora e/ou compradora, devendo conter: 

 
h1) Como Prestador de Serviços: Nota Fiscal com valor menor que o apontado pelo 

comprador, Nota Fiscal não declarada, apontada pelo comprador, Nota Fiscal declarada 
como retida e apontada pelo comprador como normal, Nota Fiscal com erros na ordem 
numérica, Nota Fiscal com erros na ordem cronológica, Nota Fiscal sem AIDF liberada, 
Nota Fiscal com alíquota menor que a apontada pelo comprador, Encerramento em 
aberto,  Boleto com valor pago menor que o imposto e Boleto gerado e não pago. 

 
h2) Como Comprador de Serviços: Nota Fiscal com valor menor que o apontado 

pelo prestador, Nota Fiscal não declarada, apontada pelo prestador, Nota Fiscal declarada 
como normal e apontada pelo prestador como retida, Nota Fiscal com  

 
alíquota menor que a apontada pelo prestador, Encerramento em aberto, Boleto com valor 
pago menor que o imposto e Boleto gerado e não pago. 

 
  

2.7.2.9.1.  MODO DE     DEMONSTRAÇÃO: ANÁLISE E PROCESSAMENTO DAS                  
INFORMAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO 

 
a) Acesso seguro do usuário da Administração ao sistema, de acordo com os 

padrões estabelecidos no subitem 2.4.1;  
 
b) Após o acesso, deverão ser feitas as consultas e impressões dos relatórios 

definidos no item 2.7.2.9 letras “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g” e “h” (“h1” e “h2”); 
 
c) Em seguida o usuário da Administração deverá acessar o dispositivo de consulta 

da situação da empresa aberta conforme letra “a” do item 2.7.1.2.2, quanto aos créditos 
fiscais gerados, observando as disposições da letra “e” do item 2.7.2.9. 
 
2.7.2.9.2. VERIFICAÇÃO: ANÁLISE E PROCESSAMENTO  DAS  INFORMAÇÕES PARA 
A  ADMINISTRAÇÃO 
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.9 e 2.7.2.9.1 se todos os relatórios 
forem impressos. Quaisquer das ações que não puderem ser realizadas, inclusive as 
impressões para comprovação dos relatórios obrigatórios, ocasionarão a desclassificação 
da licitante. 
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2.7.2.10. RELATÓRIOS ADICIONAIS 
 
O sistema deverá oferecer relatórios de consultas e/ou dispositivos para que a 
Administração possa embasar futuras fiscalizações e/ou programas de desenvolvimento 
econômico, através do conhecimento do perfil econômico do Município, devendo conter, 
obrigatoriamente: 

 
a) Relatório que demonstre a quantidade de empresas que acessaram o sistema 

durante o mês; 
 
b) Relatório que demonstre as Empresas cuja escrituração está vinculada aos 

Contabilistas; 
 
c) Relatório que demonstre as consultas dos créditos fiscais gerados e não 

pagos/recolhidos; 
 
d) Relatório que demonstre a agenda dos fiscais para seleção das ações a serem 

iniciadas; 
 
 e) Dispositivo que permita: a alteração, inclusão e manutenção de alíquotas, 
realizadas nas contas cadastradas para cada usuário do sistema de declaração contábil 
de bancos, usando como base a empresa aberta conforme item 2.7.1.2.2 letra “d”; 

 
f) Relatório que demonstre os acessos feitos por todas as empresas, 

individualizado por mês, identificando a data, a hora e a opção acessada pelo usuário; 
 
g) Relatório que demonstre os acessos feitos por usuários da Administração, 

individualizado, por mês, identificando, no mínimo: a data, a hora e a opção acessada pelo 
usuário; 

 
h) Relatório que demonstre os serviços comprados de prestadores de serviços de 

fora do Município, identificando valor total do mês e individual comprado por empresa, 
além das cidades de origem dos prestadores; 

 
i) Relatório que demonstre as empresas do Município que prestaram serviços para 

empresas estabelecidas em outros Municípios, identificando qual a atividade cujo serviço 
foi prestado, permitindo que a Administração avalie qual o volume financeiro e de imposto 
que são gerados para outras localidades; 

 
j) Relatório que demonstre valores de notas fiscais escrituradas pelo prestador de 

serviços menores que os valores escriturados pelo comprador dos serviços. 
 

 
2.7.2.10.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: RELATÓRIOS ADICIONAIS   

a) Acesso seguro do usuário da Administração ao sistema, de acordo com os 
padrões estabelecidos no subitem 2.4.1;  

 
b) Após o acesso, deverão ser efetuadas as funções bem como as impressões dos 

relatórios definidos nas letras de “a” até “j” do item 2.7.2.10. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG 
HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014 PR-Pregão N° 025/2014 
 

63 

2.7.2.10.2. VERIFICAÇÃO: RELATÓRIOS ADICIONAIS 
 

Dos subitens 2.7.2.10 e 2.7.2.10.1: 
 
a) Todos os relatórios deverão ser impressos; 
 
b) Para o dispositivo mencionado na letra “e”, deverá ser feito o acesso, conforme 

previsto na letra “a” do subitem 2.7.2.4.1, para utilizar a empresa com atuação na área 
financeira, após a alteração feita pela Administração, para que seja comprovado, depois 
de declarar a atividade, gerar o imposto com a nova alíquota e imprimir a tela com o valor 
de base de cálculo e imposto gerado, comprovando que o sistema oferece o dispositivo. 
 
2.7.2.11. MÓDULO FISCALIZAÇÃO 

 
O sistema deverá conter módulo para apoiar a atividade de fiscalização tributária, visando 
prioritariamente a recuperação de obrigações tributárias não constituídas, possibilitando o 
planejamento da fiscalização, o controle das ações fiscais e prover o fiscal de informações 
para fiscalização.  

 
Deverá permitir o Planejamento da Ação Fiscal, distribuindo atividades fiscais a serem 
realizadas pelos auditores sobre contribuintes selecionados de diversas formas. 
 
Deverá permitir o desdobro do termo de fiscalização/auto de infração, em lançamentos 
distintos (necessário porque bancos, por exemplo, recorrem, e se os itens estiverem 
separados, o recurso atingirá apenas o item recorrido e não o conjunto do termo). 

 
O período de fiscalização do termo deverá poder ser configurado (5 anos, 1 ano, por 
exemplo). 
 
Deverá permitir a realização de ações gerenciais, de uso exclusivo da fiscalização, a 
propósito das inserções de informações e/ou solicitações efetuadas pelas empresas. 
 
Deverá possibilitar a administração da Ação Fiscal com base nas informações coletadas, 
disponibilizar relatórios de quantificação arrecadação/contribuinte e 
adimplência/inadimplência que permitam o monitoramento e o gerenciamento fiscal, 
econômico e financeiro dos contribuintes, além de possibilitar o total trâmite das ações 
efetivas da Fiscalização Tributária. 
 
As regras obrigatórias de funcionamento desse módulo são: 
 

a) O acesso deverá ocorrer mediante os critérios já estabelecidos para 
Administração, conforme item 2.4.1. 
 

b) Deverá permitir a configuração das regras necessárias para a Implantação de 
Multas, conforme a legislação vigente;  

 
c) Deverá permitir o cadastramento de fiscais;  
 
d) Deverá permitir a configuração dos valores a serem utilizados para os Cálculos 

de Correções Monetárias;  
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e) Deverá permitir pesquisas e consultas do cadastro de contribuintes;  
 
f) Deverá permitir pesquisas e consultas às declarações fiscais efetuadas pelos 

contribuintes;  
 
g) Deverá permitir pesquisas e consultas aos débitos gerados pelos contribuintes;  
 
h) Deverá permitir que o responsável pela Fiscalização estabeleça a agenda do 

corpo fiscal, designando quais empresas serão fiscalizadas e por qual fiscal;  
 
i) Deverá permitir o envio de comunicados eletrônicos individuais, por grupos e 

para todas as empresas constantes no cadastro da Prefeitura;  
 
j) Deverá permitir a análise da agenda dos fiscais para seleção das ações a serem 

iniciadas;  
 
k) Deverá permitir a realização dos trâmites das ações efetivas dos fiscais, 

devendo conter:  
k1) Geração e Emissão de Notificação de Ocorrências; 

 
k2) Geração e Emissão do Termo de Início de Fiscalização; 

 
k3) Geração e Emissão de Auto de Infração.  

 
k4) Geração e Emissão do Termo de Encerramento de Fiscalização; 
 
l) Deverá possibilitar o Controle de Solicitações de Documentos; 
 
m) Deverá possibilitar o Controle de notificações de ocorrências; 
 
n) Deverá possibilitar o Acompanhamento de Autos de Infração; 
 
o) Deverá possibilitar o Acompanhamento dos comunicados eletrônicos enviados 

(conforme descrito na letra “i” deste item). 
 
2.7.2.11.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: MÓDULO FISCALIZAÇÃO 
 

a) Acesso seguro do usuário da Administração ao sistema, de acordo com os 
padrões estabelecidos no subitem 2.4.1;  

 
b) Configurar as multas previstas na legislação municipal, contendo o período de 

vigência e o tipo de infração, possibilitando a inclusão de nova multa, a edição e a 
exclusão das multas já existentes, possuindo  campos para cadastramento das multas, 
base de cálculo, moeda utilizada para o cálculo da multa, capitulações legais do fato 
gerador, infração e imposto, cuja tela deverá ser impressa;  

 
c) Configurar parâmetros dos termos de ação fiscal previstos na legislação 

municipal contendo: texto para termo de início de ação fiscal, texto para termo de auto  
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de infração, texto para termo de encerramento, texto para notificação, permitindo a 
inclusão dos prazos das ações fiscais (prazos para notificação e conclusão/prorrogação), 
cuja tela deverá ser impressa; 

 
d) Cadastrar um fiscal liberando todas as funcionalidades/relatórios pertinentes à 

realização da demonstração para verificação de conformidade; 
 
e) Configurar os valores que serão utilizados para os cálculos de correções 

monetárias contendo data de atualização do índice, tipo de moeda e o valor do índice, 
disponibilizando condições para incluir, editar ou excluir as informações. 

 
f) Consultar as informações cadastrais da empresa prestadora aberta no item 

2.7.1.2.2 letra “a”, permitindo a visualização do CNPJ, razão social, data de abertura e 
constituição, endereço, regime tributário, atividades de prestação de serviço, área 
ocupada e total do estabelecimento.   

 
g) Consultar as declarações fiscais geradas pela empresa prestadora consultada 

na letra “f” deste item, apresentando a movimentação total das obrigações acessórias 
conforme simulado nos itens 2.7.2.1.1, 2.7.2.1.2 e 2.7.2.1.3. 

 
h) Consultar os débitos gerados pela empresa prestadora consultada nas letras “f” 

e “g” deste item, apresentando a movimentação total da obrigação principal conforme 
simulado no item 2.7.2.1.3;  
 

i) Para estabelecer a agenda do corpo fiscal: efetuar a busca da empresa 
prestadora criada no item 2.7.1.2.2 letra “a” que sofrerá a ação fiscal, disponibilizando os 
seguintes filtros para busca: inscrição municipal, contador, atividade e serviço; 
 

i1) Demonstrar as irregularidades fiscais do contribuinte selecionado na letra “a” 
deste item e a possibilidade de agendar a fiscalização; 
 

i2) Efetuar a seleção do fiscal cadastrado na simulação da letra “d” deste item para 
eventual fiscalização inserindo prazo de início e período a ser fiscalizado. 
 

j) Para demonstrar o envio de comunicado eletrônico: enviar comunicado eletrônico 
para a empresa prestadora criada no item 2.7.1.2.2 letra “a” contendo campo para 
descrever a informação, data em que o comunicado será expirado e a possibilidade de 
apresentar as inconsistências fiscais do contribuinte; 
 

j1) Efetuar o acesso seguro da empresa prestadora criada no item 2.7.1.2.2 letra 
“a”, conforme simulado no item 2.7.2.1.1 “a” e demonstrar o recebimento do comunicado 
eletrônico enviado na letra “j” deste item;  
 

k) Demonstrar a agenda de ação dos fiscais contendo o fiscal cadastrado na 
simulação da letra “d” deste item e o status da fiscalização (aguardando início, iniciada, 
encerrada e expirada); 
 

l) Para demonstrar a realização dos trâmites das ações efetivas dos fiscais: emitir 
notificação de ocorrências contendo histórico de atividades, regime e AIDF da empresa e 
o número da última autorização (conforme simulado no item 2.7.2.8.5.1), período a ser 
fiscalizado e documentos a serem apresentados para o fisco; 
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l1) Gerar e emitir o termo de início de ação fiscal contendo as informações 
mencionadas na letra “l” deste item, obedecendo às regras configuradas na simulação das 
letras “b” e “c” deste item; 
 

l2) Gerar e emitir o auto de infração contendo os dados cadastrais da empresa, a 
data de início da ação fiscal, o período fiscalizado, a descrição das multas, a quantidade 
de ocorrências, o valor total apurado e todas as informações da autuação, onde o sistema 
deverá disponibilizar opções para:  gerar auto de infração contendo todas as ocorrências 
acompanhado de documento de arrecadação único; gerar auto de infração desdobrado 
por ocorrências acompanhado de documento de arrecadação também por ocorrência;  
 

l3) Gerar e emitir o termo de encerramento da ação fiscal contendo todas as 
informações geradas nas simulações das letras de “l” até “l2” deste item.  
 
 m) Demonstrar as solicitações de documentos exigidos pela Administração, 
conforme simulado nas letras de “l” até “l2” deste item; 
 

n) Demonstrar as notificações de ocorrências emitidas pela Administração, 
conforme simulado na letra “l” deste item; 
 
 o) Demonstrar e reimprimir o auto de infração emitido na simulação da letra “l2” 
deste item; 
 
 p) Emitir relatório demonstrando todos os comunicados enviados, contendo filtro 
por exercício, contendo a quantidade de comunicados enviados por competência, o  
 
usuário que enviou e as empresas que receberam, incluindo o enviado/recebido na 
simulação das letras “j” e “j1” deste item.   
 
 
2.7.2.11.2. VERIFICAÇÃO: MÓDULO FISCALIZAÇÃO  
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.11 e 2.7.2.11.1 se cumpridas todas 
as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser realizadas, 
inclusive as impressões para comprovação do dispositivo, ocasionarão a desclassificação 
da licitante. 

 
2.7.2.12. ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE  

 
Este módulo deverá disponibilizar condições que permitam que a Secretaria de Finanças 
efetue ações relacionadas ao atendimento ao contribuinte, em função das inserções de 
informações e/ou solicitações efetuadas, devendo contemplar, obrigatoriamente: 
 

a) Cancelamento de guias geradas erroneamente; 
 

b) O estorno de cancelamento de guias; 
 

c) A geração de guia substitutiva com valores menores que aqueles produzidos 
pelo encerramento da escrituração original; 
 

d) A autorização para as empresas que não encerraram suas escriturações, 
inclusive de competências anteriores, a emitir guia avulsa; 
 

e) Consultas ao processo de escrituração fiscal; 
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f) A impressão de guias; 

 
g) A impressão do livro fiscal; 

 
h) A emissão de Nota Fiscal Avulsa; 

 
i) O reenquadramento de atividades, por empresa cadastrada; 

 
j) O atendimento ao usuário através de sistema de comunicação eletrônica “Fale 

Conosco”. 
 
 
2.7.2.12.1. MODO DE DEMONSTRAÇÃO: ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 
 

a) Acesso seguro do usuário da Administração ao sistema, de acordo com os 
padrões estabelecidos no subitem 2.4.1;  
 
 b) Efetuar o cancelamento da guia gerada no item 2.7.2.8.1.1;  
 
 c) Verificar se a guia cancelada na letra “b” deste item não figura na relação de 
documentos de arrecadação, conforme realizado no item 2.7.2.8.2.1 letra “d”; 
 
 d) Efetuar o estorno da guia cancelada na letra “b” deste item;  
 
 e) Verificar se a guia estornada na letra “d” deste item voltou a figurar na relação de 
documentos de arrecadação, conforme realizado no item 2.7.2.8.2.1 letra “d”; 
 
 f) Gerar a guia substitutiva com valor menor referente a escrituração retificadora 
realizada na simulação do item 2.7.2.1.3  “c” e “d”;  
 

g) Liberar a emissão de guia avulsa para que a empresa prestadora utilizada na 
simulação do item 2.7.2.1.1 possa emitir guia avulsa por tempo indeterminado, 
independente do encerramento de competências anteriores, informando: número do 
cadastro mobiliário da empresa e/ou CNPJ;  
 
 h) Apresentar relação contendo todos os contribuintes que possuem permissão 
para emitir guia avulsa por tempo indeterminado, cuja tela deverá ser impressa; 
 i) Efetuar a consulta das escriturações fiscais realizadas pela empresa compradora 
utilizada na simulação do item 2.7.2.2.3 demonstrando os números das notas fiscais 
(inicial e final), situação da nota fiscal, valor, série, dia, atividade bem como o CNPJ, a 
razão social e o endereço do prestador de serviços.   
 
 j) Imprimir a guia gerada pela empresa enquadrada como Instituição Financeira na 
simulação do item 2.7.2.4.1 letra “d”;  
 
 k) Imprimir o livro fiscal anual da empresa prestadora criada no item 2.7.1.2.2 letra 
“a” contendo, inclusive, identificação do documento de arrecadação gerado através da 
simulação do letra “f” deste item;   
 
 l) Emitir uma Nota Fiscal Avulsa de prestação de serviços para a empresa criada 
no item 2.7.1.2.2 letra “g”, a qual deverá ser impressa; 
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 m) Adicionar uma atividade de prestação de serviços para a empresa de 
construção civil aberta no item 2.7.1.2.2 letra “c” contendo data de inclusão, descrição da 
atividade, código da atividade, alíquota e a correlação com os itens da lista de serviços 
anexa a Lei Complementar 116/2003.  
 
 n) Responder ao questionamento realizado pelo contador, conforme simulado no 
item 2.7.2.8.4.1 “d”; 
 
 o) Efetuar o acesso seguro do contador, conforme simulado no item 2.7.2.8.4.1 e 
demonstrar que o mesmo recebeu a resposta enviada na letra “n” deste item, cuja tela 
deverá ser impressa. 
 
2.7.2.12.2. VERIFICAÇÃO: ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE  
 
Serão considerados como atendidos os subitens 2.7.2.12 e 2.7.2.12.1 se cumpridas todas 
as exigências neles contidas. Quaisquer das ações que não puderem ser realizadas, 
inclusive as impressões para comprovação do dispositivo, ocasionarão a desclassificação 
da licitante. 
 
2.8 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 
 
Todos os documentos e comprovações, cujas impressões tenham sido exigidas neste 
anexo, serão anexados ao processo que originou a licitação. 
 

 

3 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

 
3.1. Além de outras decorrentes de normas legais são obrigações da Contratante:  
 

3.1.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do 
serviço, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la;  

 
3.1.2. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos Termos 

Aditivos que venham a ser firmados; 
 
3.1.3. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 

do contrato, podendo, em decorrência, solicitar fundamentadamente, à CONTRATADA, 
providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma 
atenderá no prazo mínimo necessário. 

 
3.1.4. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empresa 

contratada, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou, ainda, que 
se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe 
foram atribuídas.  

 
3.1.5. Disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos 

necessários à perfeita execução dos serviços. 
 
3.1.6. Fornecer à CONTRATADA: 
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a) Todos os esclarecimentos, informações e cópias de toda a legislação relativa ao 
ISSQN, para a execução dos serviços pela Contratada. 

 
b) Cópia fiel dos Cadastros Técnico e Fiscal, em mídia, conforme “layout” fornecido pela 

Contratada. 
 
c) Orientação quanto à utilização da Lista de Serviços/Atividades utilizada pelo 

Município, conforme definidas no Código Tributário do Município, para configuração do 
sistema. 

 
d) Mensalmente, durante toda a vigência deste contrato, o detalhamento da conta 

pertinente ao “Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza” (valores arrecadados 
individualmente, por regime, considerando fixo, por homologação incluídos os estimados, 
e a receita indireta do Simples Nacional, bem como de todas as retenções ocorridas) 
constante das Receitas Orçamentárias Realizadas, conforme balancete analítico.   

 
3.1.7. Designar formalmente os servidores da CONTRATANTE que serão responsáveis 

por gerir o funcionamento do sistema das áreas de fiscalização, tecnologia da informação, 
cadastros técnico e fiscal e da contabilidade, bem como para cumprir os quesitos detalhados 
nas letras de “a” até “d” do item 3.1.6 anterior, pelo que a realização dos serviços contratados 
deve ocorrer dentro do cronograma e proposta apresentados pela Contratada e das 
condições previstas no edital, que são partes integrantes deste contrato. 

 
a) O servidor responsável pela área de fiscalização que será designado para gerir o 

sistema será também o responsável encaminhar à CONTRATADA, oficialmente, toda 
alteração da Legislação pertinente ao ISSQN, solicitando as providências de alterações 
cabíveis no sistema, através do dispositivo de comunicação entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, oferecido pelo sistema, conforme exigido no edital que integra o presente 
contrato. 

 
3.1.8. Efetuar o pagamento na forma e condições avençadas. 
 
3.1.9. Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha 

acesso. 
 

3.1.10. Após o cumprimento de todas as atividades relativas à implantação, e conforme 
cronograma apresentado pela CONTRATADA, fazer editar norma que estabeleça que o 
sistema implantado é a forma exclusiva de cumprimento das obrigações principais e 
acessórias para o controle do ISSQN por homologação 
 

4- RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTA 
 

4.1. Além de outras decorrentes de normas legais são obrigações da Contratada:  
 

4.1.1 Indicar, no ato da assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 
(um) preposto para representá-la junto a CONTRATANTE, devendo este preposto 
responder por todos os assuntos relativos à execução do presente Contrato e atender 
tempestivamente aos chamados do CONTRATANTE;  
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4.1.2. Quando o prestador de serviços não atender à convocação para firmar contrato 
decorrente do preço ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa 
não aceita pela mesma, poderá esta convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, por lote, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado.  

 
4.1.3. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 
a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de 
validade expirado, mantendo assim, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas.  

 
4.1.4. Providenciar a mão de obra qualificada e necessária à execução do objeto do 

contrato, fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, 
cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução dos 
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do 
controle e fiscalização exercidos pelo Município. 

 
4.1.5. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços que efetuar, de 

acordo com o especificado em sua proposta e com as normas e condições previstas no 
edital de origem e seus anexos. 

 
4.1.6. Ressarcir o Município ou terceiros por eventuais danos ou prejuízos causados 

inclusive por seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços;  
 
4.1.7. Tomar todas as providências e cumprir as obrigações estabelecidas na legislação 

de acidente de trabalho quando forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente se verifique em dependências 
onde se realizarão os serviços;  

 
4.1.8. Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e sinistro, transporte, armazenamento e outros resultantes desta execução.  
 
4.1.9. Cumprir os prazos estabelecidos no Anexo I -Termo de Referência - Especificação 

do Objeto, sob pena de aplicação de multa e demais cominações pelo Município;  
 
4.1.10. Apresentar Notas Fiscais/Faturas, atestados, declarações e outros documentos 

que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos e o atendimento de 
providências necessárias ao fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;  

 
4.1.11. Executar o serviço dentro do melhor padrão de qualidade, confiabilidade e em 

estrita conformidade com as especificações deste instrumento;  
 
4.1.12. Cumprir os prazos previstos neste Contrato;  
 
4.1.13. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 

especialmente a indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem como as cláusulas 
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deste, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja 
de responsabilidade da CONTRATADA;  

 
4.1.14. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste 

Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE;  
 
4.1.15. Na possibilidade do não cumprimento de quaisquer das condicionantes acima 

descritas por parte da contratada, esta se sujeitará às sanções administrativas previstas 
neste instrumento;  

 
4.1.16. Dentro do prazo de vigência do contrato, fica a CONTRATADA obrigada a 

cumprir o quantitativo estipulados na Cláusula sexta deste Contrato e no ANEXO I do 
Edital, conforme autorização do órgão requisitante e ainda: 

 
4.1.16.1. A CONTRATADA deverá questionar a CONTRATANTE por escrito, toda 

dúvida sobre os procedimentos e controles relacionados ao ISSQN constantes na Legislação 
Municipal vigente. 

 
4.1.16.2. Após análise, pela CONTRATADA, da Legislação vigente, deverá realizar 

reunião entre os seus técnicos e os servidores Municipais, com a finalidade de esclarecer 
possíveis dúvidas e/ou interpretações. Deverá, então, instituir instrumento legal obrigatório 
de gerenciamento eletrônico do ISSQN, para que todas as empresas e entidades sujeitas ou 
não ao ISSQN cumpram suas obrigações tributárias. 

 
4.1.16.3. Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e 

equipamentos eventualmente colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE. 
 

4.1.16.4. Manter sigilo completo sobre as informações que lhe forem confiadas, não 
podendo cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus 
empregados e prepostos, a tê-las sob sua guarda. 

 
4.1.16.5. Fornecer a contratante, quando solicitado, cópia do Banco de Dados, bem 

como Dicionário de Dados para que a contratante possa utilizar as informações contidas 
no arquivo. 

 
4.1.16.4. Disponibilizar, sempre que solicitado, interface para troca de informações 

com os demais sistemas que a administração vier a contratar. 
 

5- PAGAMENTO 
 

5.1.  Serão pagos os valores referentes aos serviços expressamente solicitados pela 
CONTRATANTE e efetivamente prestados pela CONTRATADA, conforme condições, 
especificações, regras e prazos definidos neste Termo de Referência. 

5.2. As medições de cada uma de cada um dos serviços objeto desta contratação serão 
realizadas em conformidade com os Termos de Recebimento emitidos pela PMLS e serão 
fechadas com a apresentação da planilha de ações realizadas por parte da 
CONTRATADA para aprovação das mesmas pela Prefeitura; 
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5.3. Após aprovada e liberada a medição, a CONTRATADA emitirá o respectivo 
Documento Fiscal em conformidade com a(s) Ordem(ns) de Serviço relativa(s) à medição, 
sendo o pagamento efetuado pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias a contar da data de 
emissão do(s) respectivo(s) Documento(s) Fiscal(is); 

5.4. Deverá constar do Documento Fiscal o número do Processo Licitatório, o número da 
Ordem de Serviço emitida para a medição em referência e o número da parcela em 
cobrança. Sem esta informação, o mesmo ficará retido por falta de informação 
fundamental; 

5.5. O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através de depósito 
bancário na conta-corrente da CONTRATADA, valendo o comprovante de depósito como 
recibo; 

5.6. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar junto com o Documento Fiscal: 

5.6.1. Certidão Negativa de Débito do INSS vigente à época do pagamento; 

5.6.2. Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, vigente à época do pagamento; 

5.7. Se forem constatados erros nos Documentos Fiscais, suspender-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da reapresentação dos 
documentos corrigidos; 

5.8. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 
tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, no tempo previsto no art. 78, inciso XV da lei 
nº 8.666/93. 
 

6- LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS   
 

6.1. O serviço deverá ser prestado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da Solicitação da Ordem de Serviço. 
 
6.2. Os serviços, objeto deste termo de referência, deverão ser entregue na Secretaria 
Municipal de Fazenda, rua São João, nº 290, Centro, no horário de 08hs00min às 17hs00 min. 
 

7- VIGÊNCIA DO CONTRATO / PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

7.1. O Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado conforme 
preconiza a Lei 8666/93. A partir da assinatura do contrato o prestador de serviços terá o 
prazo de 3 (três) meses para a implantação do sistema e sua execução será acompanhada 
pelo Departamento de Tecnologia da Informação. 
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ANEXO - A 
ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNIDADE 
 

QTDE 

 
FASE 1 
(1º mês de vigência 
contratual) 

 
Implantação do sistema, incluindo as 
atividades descritas nos subitens 2.5.1 
alíneas ”b” e “c”, 2.5.1.1, 2.5.1.2 e 
2.5.1.3 do Anexo I. 

 
 

Serviço 

 
 

01 (um) 

 
Implantação do sistema, incluindo as 
atividades descritas nos subitens 2.5.1 
alínea “d”, 2.5.1.4, 2.5.1.5 e 2.5.1.6 do 
Anexo I. 

 
 

Serviço  

 
 

01 (um) 

 
 
FASE 2 
 
(2º mês de vigência 
contratual)    
 
  

Treinamento, incluindo as atividades 
descritas no item 2.5.2 e seus subitens 
do Anexo I.  

 
 

Serviço 

 
 

01 (um) 

 
FASE 3 
(do 3º ao 24º mês 
de vigência 
contratual) 

 
Licenciamento de uso do sistema, 
incluindo suporte, conforme as 
especificações constantes do item 2.7 
e seus subitens do Anexo I. 

 
 
 

Mês 

 
 
 

22 (vinte e dois) 
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ANEXO II 
MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL 

 

Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
 

Prezados Senhores, 
 
 Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente 
proposta para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e 
declaramos que: 
 
a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação 

desta proposta;  
 
b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 

cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;  
 
c) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;  
 
d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de 

nossa parte, observadas as condições do Edital. 
 
 

ITEM QUANT. UN. OBJETO VALOR MENSAL 
(R$)  

1 24 SV 

CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE 
SISTEMA PARA MODERNIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM 
IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS EM AMBIENTE 
WEB, COM FINALIDADE DE CONTROLAR A 
ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. 

 

TOTAL 24 (VINTE E QUATRO) MESES:  
 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNIDADE 
 

QTDE 

 
FASE 1 
(1º mês de vigência 
contratual) 

 
Implantação do sistema, incluindo as 
atividades descritas nos subitens 2.5.1 
alíneas ”b” e “c”, 2.5.1.1, 2.5.1.2 e 
2.5.1.3 do Anexo I. 

 
 

Serviço 

 
 

01 (um) 
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Implantação do sistema, incluindo as 
atividades descritas nos subitens 2.5.1 
alínea “d”, 2.5.1.4, 2.5.1.5 e 2.5.1.6 do 
Anexo I. 

 
 

Serviço  

 
 

01 (um) 

 
 
FASE 2 
 
(2º mês de vigência 
contratual)    
 
  

Treinamento, incluindo as atividades 
descritas no item 2.5.2 e seus subitens 
do Anexo I.  

 
 

Serviço 

 
 

01 (um) 

 
FASE 3 
(do 3º ao 24º mês 
de vigência 
contratual) 

 
Licenciamento de uso do sistema, 
incluindo suporte, conforme as 
especificações constantes do item 2.7 
e seus subitens do Anexo I. 

 
 
 

Mês 

 
 
 

22 (vinte e dois) 

 
 
 

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CNPJ/MF Nº: 00.000.000/0000-00     TELEFONE/FAX: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

VALIDADE DA PROPOSTA: ________ (PRAZO POR EXTENSO), CONTADOS DA 

DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 

LOCAL E DATA: 

____________________________ 

(assinatura e identificação) 
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ANEXO III 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
 

PROCURAÇÃO 
 
 

    A (nome da EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-

00,com sede no endereço ______________, neste ato representada pelo (s) 

(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço) ________________, pelo presente instrumento, 

credencia procurador(es) o(a) Senhor(a) _(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil), (Profissão e endereço)________, para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório acima referenciado (ou de forma genérica para licitações em 

geral), o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, 

manifestar-se em nome da EMPRESA, desistir e interpor recursos, assinar 

propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e 

dar quitação, rubricar documentos, assinar atas, contratos e praticar todos os atos 

necessários ao procedimento licitatório, a que tudo dará por firme e valioso. 

 
 

Local e data. 
 

_________________________________ 
Assinatura 

 
Observações: 

• Utilizar papel timbrado da licitante; 
• Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
• Se utilizar o modelo do Anexo III ou fizer uso de instrumento de procuração 

particular, deverá ser observado o disposto no subitem 6.2 deste Edital, 
quanto ao reconhecimento de firma. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 

 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
 
 
 
 A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereço ________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob no nº __________, representada neste ato por seu 

procurador in fine assinado, devido ao interesse em participar da licitação em epígrafe 

que se encontra autuada no processo administrativo acima indicado, cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA 

A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM A 

FINALIDADE DE CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, promovida pelo Município de 

Lagoa Santa/MG, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

Processo Licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 

Local e data 
 
 

______________________________________________ 
(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS 

REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 
 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
 

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, 

com sede no endereço: ______________, representada neste ato pelo(s) (diretores ou 

sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço) ____________, na condição de interessada em participar da 

licitação em epígrafe que se encontra autuada no processo administrativo indicado, 

cujo objeto trata-se da CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO 

TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CONTROLAR A 

ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA - ISSQN, promovida pelo Município de Lagoa Santa/MG, DECLARA, sob 

penas da Lei, QUE CUMPRE EM SUA PLENITUDE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

 
Local e data. 

 
   

 
 
 

 
_____________________________________ 

(Assinatura do Representante da Empresa) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
Processo Licitatório n° 038/2014 
Modalidade: Pregão n° 025/2014 
 

 

A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ____________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a)__________________________, portador do 

Documento de Identidade nº _________ e CPF nº 000.000.000-00, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

_________________________ (incluir uma das condições da empresa, se é Micro 

Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), nos termos da legislação 

vigente, artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, e que não está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos previstos nos incisos do §4º deste artigo, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei. 

 
  

Local e data. 
  
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(Assinatura do Representante da Empresa) 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE TECNOLÓGICA 

 
 

Declaramos que a Empresa (nome da Empresa), CNPJ nº____________/____-__, 

oferecerá, durante o período de implantação do sistema oferecido, as condições para que 

ocorra a comunicação com os sistemas de administração dos cadastros técnico e fiscal 

utilizados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG, permitindo que todas as 

demonstrações feitas para a comprovação dos quesitos obrigatórios do sistema, sejam 

realizadas em seu funcionamento oficial. 
 

Assume assim, a responsabilidade de rescisão unilateral do contrato, por parte da 

Contratante, caso o sistema não atenda, nos primeiros 60 (sessenta) dias, as condições 

de interface requeridas. 

  

 
 

 
Local e data.  

 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura do Representante da Empresa) 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o 
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG, por intermédio da Prefeitura, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 73.357.469.0001-56, sediado na 
rua São João, nº 290 – Centro – Lagoa Santa/MG, neste ato, representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, titular da Cédula de Identidade 
RG nº M-3.764.615 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº  272.279.446-20 doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX CONTRATADA, firmam o 
presente contrato administrativo, decorrente da Licitação na Modalidade de: Pregão 
n° 025/2014 em conformidade com o estabelecido na lei nº 10.520, de 17/07/02 e na 
lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e do 
Decreto Municipal nº 605, de 04/07/2006, têm entre si, em conformidade com o 
Processo de Licitatório nº 038/2014 justo e contratado o que se segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Este Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE 
USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE 
CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA - ISSQN, conforme especificações constantes do ANEXO I 
– TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, do Edital 
referenciado. 
 

Parágrafo Único. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, 
o Edital e seus Anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

2.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados pela 
Secretaria Municipal de Fazenda e a implantação do sistema deverá ser 
acompanhada pelo Departamento de Tecnologia da Informação, observado o 
disposto nos artigos 67 e 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.  
 

§1º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e 
a fiscalização da execução do serviço pelo CONTRATANTE, bem como a permitir o 
acesso às informações consideradas necessárias. 

 

§2º - A Secretaria Municipal de Fazenda do CONTRATANTE atuará como 
Gestor deste Contrato. 
 

§3º - O CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais contatos 
realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, 
expressamente, neste Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

São condições gerais deste Contrato: 
 
3.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo, assim como 
observará os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 
54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que 
isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 
da Lei nº 8.666/93. 
 
3.3. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá 
ser sub-contratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização do 
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão 
contratual. 
 
3.4. Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao 
cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em 
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o 
CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
 
3.5. A execução do serviço objeto deste Contrato serão dentro do melhor padrão de 
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas técnicas e legais, a eles 
pertinentes. 
 
3.6. O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
objeto em desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as 
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindí-lo nos termos 
do previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e aplicar as sanções previstas na Cláusula 
Décima e Décima Primeira. 
 
3.7. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por 
quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao  CONTRATANTE, 
seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência do objeto deste Contrato, ou 
da omissão em executá-lo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de regresso 
na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
 
3.8. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos 
obtidos ou elaborados pela CONTRATADA, ora contratado serão de exclusiva 
propriedade do CONTRATANTE, não podendo ser utilizados, divulgados, 
reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a expressa e prévia 
autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos 
termos da legislação pátria vigente. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

São condições de execução do presente Contrato: 
 
4.1. A aquisição do serviço licitado, ora contratado que será executado diretamente 
por profissionais do estabelecimento da CONTRATADA.  
 
4.2. Para os efeitos de contrato consideram-se profissionais do próprio 
estabelecimento CONTRATADO o profissional que tenha vínculo de emprego com a 
CONTRATADA. 
 
4.3. Estão nos custos dos serviços, incluindo materiais e equipamentos que forem 
de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
4.4. O Município de Lagoa Santa, através da Secretaria Municipal de Fazenda, 
reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto neste edital, 
podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 

4.5. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente e integralmente, após a 
verificação da conformidade do objeto com as especificações qualitativa e quantitativa 
e consequente aceitação. 
 

4.6. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá iniciar os 
serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
4.7. Os serviços, objeto deste termo de referência, deverão ser entregue na 
Secretaria Municipal de Fazenda, rua São João, 290, Centro, no horário de 08hs00min 
às 17hs00min. 
 

4.8. A implantação do sistema deverá ser executada no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, podendo tal prazo ser 
prorrogado a critério exclusivo do Contratante, até que seja concluída o serviço, em 
caso de atraso devidamente justificado, sem que caiba pagamento adicional à 
Contratada. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
São obrigações das partes: 
 
I - Da CONTRATADA:  
 
5.1. Indicar, no ato da assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração,  1 
(um) preposto para representá-la junto a  CONTRATANTE, devendo este preposto 
responder por todos os assuntos relativos à execução do presente Contrato e atender 
tempestivamente aos chamados do  CONTRATANTE; 
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5.2. Quando o fornecedor não atender à convocação para firmar contrato decorrente 
do preço ou não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa 
não aceita pela mesma, poderá esta convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, por item, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado. 
 
5.3. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos 
com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas. 
 
5.4.  Providenciar a mão-de-obra qualificada e necessária à execução do objeto do 
contrato, fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos 
serviços, cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na 
execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, 
independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo Município.  
 
5.5. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços que efetuar, de 
acordo com o especificado em sua proposta; 
 
5.6. Ressarcir o Município ou terceiros por eventuais danos ou prejuízos causados 
inclusive por seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços;  
 
5.7. Tomar todas as providências e cumprir as obrigações estabelecidas na 
legislação de acidente de trabalho quando forem vítimas os seus empregados, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente se verifique 
em dependências onde se realizarão os serviços; 
 
5.8. Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e sinistro, transporte, armazenamento e outros resultantes desta execução.  
 
5.9. Cumprir os prazos estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência, sob pena 
de aplicação de multa e demais cominações pelo Município; 
 
5.10. Apresentar Notas Fiscais/Faturas, atestados, declarações e outros documentos 
que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos e o atendimento 
de providências necessárias ao fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas; 
 
5.11. Executar o serviço dentro do melhor padrão de qualidade, confiabilidade e em 
estrita conformidade com as especificações deste instrumento; 
 
5.12. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem como as cláusulas 
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deste, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos 
resultados obtidos, preservando o CONTRATANTE de qualquer demanda ou 
reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA; 
 
5.13. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste 
Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CONTRATANTE; 
 
5.14. Na possibilidade do não cumprimento de quaisquer das condicionantes acima 
descritas por parte da contratada, esta se sujeitará às sanções administrativas 
previstas neste instrumento. 
 
5.15. Dentro do prazo de vigência deste contrato, fica a CONTRATADA obrigada a 
cumprir o quantitativo estipulados na Cláusula Sexta deste Contrato e no ANEXO I do 
Edital, conforme autorização do órgão requisitante.  
 
5.16. A CONTRATADA deverá questionar a CONTRATANTE por escrito, toda dúvida 
sobre os procedimentos e controles relacionados ao ISSQN constantes na Legislação 
Municipal vigente. 
 
5.17. Após análise, pela CONTRATADA, da Legislação vigente, deverá realizar reunião 
entre os seus técnicos e os servidores Municipais, com a finalidade de esclarecer 
possíveis dúvidas e/ou interpretações. Deverá, então, instituir instrumento legal 
obrigatório de gerenciamento eletrônico do ISSQN, para que todas as empresas e 
entidades sujeitas ou não ao ISSQN cumpram suas obrigações tributárias. 
 
5.18. Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos 
eventualmente colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE. 
 
5.19. Manter sigilo completo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo 
cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e 
prepostos, a tê-las sob sua guarda. 
 
5.20. Fornecer à contratante, quando solicitado, cópia do Banco de Dados, bem como 
Dicionário de Dados para que a contratante possa utilizar as informações contidas no 
arquivo. 
 
5.21. Disponibilizar, sempre que solicitado, interface para troca de informações com 
os demais sistemas que a administração vier a contratar. 
 
II – Do CONTRATANTE:  
 
Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 
obrigações da Contratante: 
 
5.22. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução 
do serviço, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la; 
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5.23. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos Termos 
Aditivos que venham a ser firmados. 
 
5.24. Designar servidor responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do 
objeto do contrato, podendo, em decorrência, solicitar fundamentadamente, à 
CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, 
as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário; 
 
5.25. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empresa 
contratada, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou, ainda, 
que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções 
que lhe foram atribuídas. 
 
5.26. Disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos 
necessários à perfeita execução dos serviços. 
 
5.27. Fornecer à CONTRATADA: 
 

a) Todos os esclarecimentos, informações e cópias de toda a legislação relativa ao 
ISSQN, para a execução dos serviços pela Contratada. 

 
b) Cópia fiel dos Cadastros Técnico e Fiscal, em mídia, conforme “layout” fornecido 

pela Contratada. 
 
c) Orientação quanto à utilização da Lista de Serviços/Atividades utilizada pelo 

Município, conforme definidas no Código Tributário do Município, para configuração do 
sistema. 

 
d) Mensalmente, durante toda a vigência deste contrato, o detalhamento da conta 

pertinente ao “Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza” (valores arrecadados 
individualmente, por regime, considerando fixo, por homologação incluídos os 
estimados, e a receita indireta do Simples Nacional, bem como de todas as retenções 
ocorridas) constante das Receitas Orçamentárias Realizadas, conforme balancete 
analítico.   
 
5.28. Designar formalmente os servidores da CONTRATANTE que serão responsáveis 
por gerir o funcionamento do sistema das áreas de fiscalização, tecnologia da 
informação, cadastros técnico e fiscal e da contabilidade, bem como para cumprir os 
quesitos detalhados nas letras de “a” até “d” do item 3.1.6 anterior, pelo que a realização 
dos serviços contratados deve ocorrer dentro do cronograma e proposta apresentados 
pela Contratada e das condições previstas no edital, que são partes integrantes deste 
contrato. 
 

a) O servidor responsável pela área de fiscalização que será designado para gerir o 
sistema será também o responsável encaminhar à CONTRATADA, oficialmente, toda 
alteração da Legislação pertinente ao ISSQN, solicitando as providências de alterações 
cabíveis no sistema, através do dispositivo de comunicação entre a CONTRATANTE e a 
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CONTRATADA, oferecido pelo sistema, conforme exigido no edital que integra o 
presente contrato. 
 
5.29. Efetuar o pagamento na forma e condições avençadas. 
 
5.30. Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha 
acesso. 
 
5.31. Após o cumprimento de todas as atividades relativas à implantação, e conforme 
cronograma apresentado pela CONTRATADA, fazer editar norma que estabeleça que 
o sistema implantado é a forma exclusiva de cumprimento das obrigações principais e 
acessórias para o controle do ISSQN por homologação. 

 
CLÁUSULA SEXTA DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
6.1 O valor total do presente contrato é de R$___,__ (por extenso), que serão pagos 
mensalmente à CONTRATADA, após a devida comprovação da execução dos serviços 
nas condições exigidas. 
 
6.2 Serão pagos os valores referentes aos serviços expressamente solicitados pela 
CONTRATANTE e efetivamente prestados pela CONTRATADA, conforme condições, 
especificações, regras e prazos definidos neste Termo de Referência. 
 
6.3 As medições de cada uma de cada um dos serviços objeto desta contratação serão 
realizadas em conformidade com os Termos de Recebimento emitidos pela PMLS e serão 
fechadas com a apresentação da planilha de ações realizadas por parte da 
CONTRATADA para aprovação das mesmas pela Prefeitura; 
 
6.4  Após aprovada e liberada a medição, a CONTRATADA emitirá o respectivo 
Documento Fiscal em conformidade com a(s) Ordem(ns) de Serviço relativa(s) à medição, 
sendo o pagamento efetuado pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias a contar da data de 
emissão do(s) respectivo(s) Documento(s) Fiscal(is); 
 
6.5 Deverá constar do Documento Fiscal o número do Processo Licitatório, o número da 
Ordem de Serviço emitida para a medição em referência e o número da parcela em 
cobrança. Sem esta informação, o mesmo ficará retido por falta de informação 
fundamental; 
 
6.6 O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através de depósito 
bancário na conta-corrente da CONTRATADA, valendo o comprovante de depósito como 
recibo; 
 
6.7 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar junto com o Documento 
Fiscal: 

6.7.1. Certidão Negativa de Débito do INSS vigente à época do pagamento; 
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6.7.2. Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, vigente à época do pagamento; 

6.8 Se forem constatados erros nos Documentos Fiscais, suspender-se-á o prazo de 
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da reapresentação dos 
documentos corrigidos; 
 
6.9 A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e 
deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, no tempo previsto no art. 78, inciso 
XV da lei nº 8.666/93; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E DO 
REAJUSTE DE PREÇOS 

 
7.1. O preço será ofertado em moeda corrente no país (Real) e não será objeto de 
atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, 
ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, em atendimento ao disposto na 
legislação federal em vigor e ressalvado que a qualquer tempo será cabível o 
reequilíbrio econômico financeiro, desde que se comprove que foi afetada a parte 
financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos 
seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento. 
 
a) O pedido deverá ser protocolado diretamente junto ao Setor de Protocolo, situada 
na Rua São João, nº 290 – Centro – Lagoa Santa/MG; 
 
b) Para viabilizar a análise pelo setor técnico competente, o pedido deverá ser 
instruído uma planilha com variações e a documentação comprobatória da solicitação, 
que demonstre claramente a variação verificada entre a situação original e a atual, 
inclusive declinando os valores pretendidos; 
 
c) Uma vez deferido o pedido, total ou parcialmente, para efetiva aplicação do novo 
preço solicitado, o qual retroagirá à data do desequilíbrio comprovado e deverá haver 
formalização mediante assinatura de termo bilateral de aditamento; 
 
d) O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se tratando de mero 
reajuste nem tampouco de aplicação do preço praticado no mercado. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1. A dotação orçamentária para o exercício de 2014, destinada ao pagamento do 
objeto licitado está prevista e indicada no processo pela área competente da 
CONTRATANTE, sob a seguinte rubrica: 

 

FICHA DOTAÇÃO 
163 02.03.02.04.129.0010.2027.3.3.90.39.00 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG 
HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014 PR-Pregão N° 025/2014 
 

89 

 
8.2. A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 
2014 correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros. 

 
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

9.1 Este contrato será vigente, de ____/___/____ a ____/___/____, podendo ser 
rescindido antes deste prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, com a 
possibilidade da sua prorrogação, nos termos da Lei 8.666/93. 

9.2 As alterações contratuais pactuadas pelas partes, necessárias à adequação do 
presente contrato aos fins públicos almejados pelo CONTRATANTE, bem como a 
prorrogação de que trata o item anterior, serão formalizadas por meio de termo aditivo 
ao presente instrumento.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
O presente contrato poderá ser rescindido:  

 
10.1 Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2 Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
 
10.3 Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, 
assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além 
do encaminhamento do caso ao Ministério Público para a aplicação das sanções 
criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE. 
 
11.2 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 
pela CONTRATANTE, bem como o descumprirem total ou parcialmente os contratos 
administrativos e as atas de registro de preço celebradas com o Município de Lagoa 
Santa, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se 
o contraditório e a ampla defesa. 
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I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
 
II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do 
cronograma físico de obra não cumprida; 
 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da Ata de Registro de Preços, 
independente da aplicação de outras sanções previstas em lei, nas hipóteses de o 
adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços, ou não 
aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de recusa em efetuar a garantia 
contratual ou apresentar documentos irregulares ou falsos; 
 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não 
realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com 
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Lagoa Santa, por prazo definido no art. 25º, do Decreto 
2260/2012; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de Lagoa 
Santa pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o 
disposto no inciso II do art. 32 do Decreto 2260/2012. 
 
§ 1º O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta clausula, será descontado 
dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal, caso os valores não 
sejam suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia no prazo máximo de 
10 dias a contar da aplicação ou cobrado judicialmente. 
 
§ 2º As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por 
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada. 
 
§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula artigo poderão ser 
aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa 
prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

RUA ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2.500, SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA/MG 
HOME PAGE: www.lagoasanta.mg.gov.br E-MAIL: licitacao@lagoasanta.mg.gov.br 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014 PR-Pregão N° 025/2014 
 

91 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
 

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 
038/2014 Pregão n° 025/2014, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á 
rigorosa obediência ao instrumento convocatório 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente Contrato será publicado no ”Minas Gerais”, Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único, do artigo 61 da Lei 
Federal 8.666/93, a cargo do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Santa/MG para dirimir quaisquer 

dúvidas quanto à execução do presente Contrato. 
 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente 
Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
identificadas e assinadas, para que surtam um só efeito. 
 

Lagoa Santa, _____ de ___________ de 20__. 
 
 

MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG 
 
 
 
 

Fernando Pereira Gomes Neto 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG 

 
 
 

CONTRATADA  
Representante Legal da CONTRATADA 

Cargo e CPF 
 

 

Testemunhas: ________________________   __________________________ 
   CPF/MF: 000.000.000-00 CPF/MF: 000.000.000-00  

 


