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 Aviso de Publicação do Pregão Presencial nº. 018-2020-PP. Objeto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema
integrado de arrecadação tributária, através de licença de uso com acesso
simultâneo de usuários, visando atender a demanda deste município,
conforme especificações detalhadas no Edital e anexos.
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especificações detalhadas no Edital e anexos.

Gestor - Luciano De Oliveira E Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z8YJXVSQ/YWWWTPTV8A+CG

Terça-feira
30 de Junho de 2020
2 - Ano - Nº 1813

Boquira

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018-2020-PP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, por via do seu Pregoeiro vem tornar
público a abertura do processo de licitação Pregão Presencial n°. 018-2020-PP, objeto:
contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação tributária, através de licença de uso com acesso simultâneo de usuários,
visando atender a demanda deste município, conforme especificações detalhadas no
Edital e anexos. Julgamento: Menor Preço Global. Sessão 10/07/2020, 08:30h. Edital
disponível no endereço eletrônico www.boquira.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou na sede
desta Prefeitura Municipal. Informações telefone (77) 3645-3802 ou pelo e-mail
licitacao@boquira.ba.gov.br.
Boquira, 29 de junho de 2020.

Luan Porto Araújo
Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BOQUIRA

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2020-PP

SÍNTESE DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE
LICENÇA DE USO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, VISANDO
ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO.

2020
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PROTOCOLO/ RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2020-PP
Recebi do setor de Licitação através do Pregoeiro o edital e seus anexos referentes ao Pregão
Presencial nº. 018-2020-PP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
implantação de sistema integrado de arrecadação tributária, através de licença de uso com acesso
simultâneo de usuários, visando atender a demanda deste município, com sessão de abertura para
o dia 10 de julho de 2020, as 08:30 horas.

FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
CIDADE: ___________________________________________________________
TELEFONE__________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________
DATA DE RECEBIMENTO: _____________________________________________

_________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
OBSERVAÇÃO:

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boquira -BA e essa empresa, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação
e/ou enviar via e-mail para licitacao@boquira.ba.gov.br. A não remessa do recibo exime ao
Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais
CIENTE:......./........./2020
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial nº 018-2020-PP
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02,
8.666/93 e Lei Complementar 123/06 no que for pertinente.
3. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Administração
4. Nomeação do Pregoeiro:
Decreto Municipal nº 051/2019 de 29 de março de 2019.
5. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: GLOBAL
6. Objeto
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação tributária, através de licença de uso com acesso simultâneo de usuários,
visando atender a demanda deste município.
7. Data e horário para recebimento das propostas, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes.
Data: 10 de julho de 2020 às 08:30h.
8. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – MINUTA DO CONTRATO
8.1. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura com vigência até 00 de xxxxxxx de
0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe
de apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Boquira na com endereço constante no
timbre da página, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (77) 3645-3802, bem como por
consulta
ao
Diário
Oficial
do
Município,
no
endereço
eletrônico:
http://www.boquira.ba.gov.br/diarioOficial.
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10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
10.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste
edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
10.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
10.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
10.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
11.2. Tratando-se de representante legal: cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original que pode ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio de:
a) Cartão de CNPJ
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro comercial
no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual –
CCMEI.
c) Documento pessoal
11.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
11.3.1. Quando apresentada procuração deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ. (cópia simples)
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro comercial
no caso de empresa individual. (cópia autenticada)
c) Documento pessoal do sócio signatário do instrumento. (cópia autenticada)
d) Documento pessoal do procurador. (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original)
11.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
11.5. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas – ME e as
Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo VIII)
11.6.

Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (VI e VII deste edital).
11.7. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro:
11.7.1. Os envelopes da proposta de preços (envelope A)
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11.7.2. Os documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas.
11.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018-2020-PP
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
12.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com
clareza, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada, rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com
poderes para comprometer-se pela empresa licitante.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x
quantidade) resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo
estabelecido neste Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser
inferior ao inicialmente proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para a prestação dos serviços do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
12.7. Indicação da marca, quando necessário;
12.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da apresentação da proposta.
12.9. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após
encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá
adotar como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
13. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
13.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
que pode ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da
licitação, além da expressão Habilitação (vide descrição abaixo), podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018-2020-PP
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso de
empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual – CCMEI.
13.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que tem sua emissão, em
condições
de
regularidade,
por
meio
do
endereço
eletrônico
a
seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, sendo
este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste
documento.
A
referida
certidão
se
encontra
disponível
no
site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao
.asp?Tipo=1
c) Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, que pode ser extraída no sítio eletrônico da Caixa
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
a
seguir:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa que
tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
d) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal Superior
do Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
13.2.2.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações
posteriores.
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do
art. 3º da Lei supracitada, conforme anexo VIII.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520, especialmente
a definida no art. 7º.
13.2.3. A Habilitação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a
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sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou
em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do
último exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa.
c) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional
de Contabilidade em nome do contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela
confecção do documento, atualizada;
e) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
f) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias;
g) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado e
registrado na Junta Comercial (JUCEB).
13.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na
observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja,
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme Anexo V.
13.3.1 - Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante
13.3.2 - Alvará de funcionamento;
13.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
13.4.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta
validade de sessenta dias a contar de sua emissão.
13.5. O Pregoeiro conferirá a validade de todos os documentos, constantes neste edital.

14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
14.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
14.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas pelo edital.
Pregão Presencial 018-2020-PP
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14.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
14.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou
na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais.
14.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
14.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o
Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
14.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para
o recebimento de novas propostas.

15. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
15.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente, durante
esta fase no máximo 20 minutos.
15.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento).
15.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
15.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação
do resultado pelo Prefeito do Município.
15.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do
Município.
15.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a
execução do objeto do contrato.
15.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
15.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor preço
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito.
15.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço Global, desde que a proposta tenha
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e compatível com o preço de
mercado.
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15.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
art. 44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
15.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) à proposta de menor valor.
15.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de menor
preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 15.13 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no
prazo previsto na alínea “a”.
15.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do
item 15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originalmente de menor valor.
15.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
15.17. O valor do percentual correspondente ao desconto será linear a todos os itens.
15.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes presentes.
16. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; devendo entregar, na
entidade que promove a licitação, o ato de impugnação devidamente assinado pelo representante
legal da interessada.
16.2. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
16.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
16.4. Não será aceita impugnação ou recurso por fax e/ou e-mail. Somente em original em papel
timbrado da empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal, sempre
protocolando no setor de licitação das 08:00 às 12:00 horas.
16.5. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
16.5.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
16.5.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
16.5.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
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16.5.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento
17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da
licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
17.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
18. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1. A execução dos serviços objeto licitado será no Município de Boquira, Estado da Bahia,
dentro do prazo contratual.
19. CONTRATAÇÃO
19.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato, no
prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n. 8.666/93 e 10.520/02.
19.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
19.2.1. Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
19.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem
de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo
à contratação.
19.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
19.5. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
20.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
20.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
20.4. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
21. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
21.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
22. SANÇÕES E PENALIDADES
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22.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
22.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
22.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
22.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato.
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
22.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
22.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
22.1.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
22.1.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
23. RESCISÃO
23.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
23.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.
24.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao
licitante/contratado.
25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
25.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva responsabilidade
da empresa contratada.
25.3. É facultada o pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive
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a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo
retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os
erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
25.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.5. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover
o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.6. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
26.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Boquira, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
25.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.
25.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente.
25.10. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente.
25.11. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Procuração;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME ou EPP

Boquira – BA, 29 de junho de 2020.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Pregão n° 018-2020-PP
Contrato nº 000/2020
Contratação de empresa especializada para
implantação de sistema integrado de
arrecadação tributária, através de licença de
uso com acesso simultâneo de usuários,
visando atender a demanda deste município,
que entre si celebram a Prefeitura Municipal
de Boquira e a Empresa ......

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro, Boquira, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.780.770/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Luciano
de Oliveira e Silva, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000, XXX/XX,
residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx
Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a)
Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e
inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade
XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para
implantação de sistema integrado de arrecadação tributária, através de licença de uso com
acesso simultâneo de usuários, visando atender a demanda deste município, conforme Edital
do Pregão Presencial Nº. 018-2020-PP e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é o de Menor Preço Global, com pagamento gradativo em
conformidade com a prestação de serviços, e em obediência ao Edital do Pregão Presencial N°
018-2020-PP e seus Anexos.
CLÁUSULA - TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O prazo para prestação dos serviços será do ato da assinatura deste contrato a 00 de
xxxxxx de 0000.
3.2 – A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 – Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de
R$ 000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
4.1.1-Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas,
encargos sociais e trabalhistas para prestação dos serviços.
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4.2 – O pagamento equivale a aquisição do lote 00, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Presencial
nº. 018-2020-PP.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5. – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
CLÁUSULA QUINTA – ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 – As despesas decorrentes do material licitados com base no Edital do Pregão Presencial
Nº. 018-2020-PP correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Unidade Orçamentária: 205 – Secretaria de Planejamento de Finanças
Atividade: 2014 – Manutenção do Setor de Tributos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros SERV. TERC. Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique
a execução do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo execução do objeto deste
Contrato.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
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CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1 – Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA
das estipulações contidas nos Arts. 68 a 71 da Lei Federal n°. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES
8.1 – Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato.
8.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço ou fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.2.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
8.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
9.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
10.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n. 0182020-PP e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS:
13.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
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13.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela administração pública.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1 – As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Boquira, Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Boquira, 00 de xxxx de 0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
AO PREGOEIRO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação tributária, através de licença de uso com acesso simultâneo de usuários,
visando atender a demanda deste município.
Dados a constar na proposta
Razão Social
Nome de Fantasia
CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

ITEM

1

DISCRIMINAÇÃO

UNID

QUANTIDADE

sistema de tributação municipal,
sistema de autoatendimento tributário
Mês
12
via internet e sistema de nota fiscal de
serviços eletrônica
VALOR ESTIMADO GLOBAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 0,00

R$ 0.000,00

R$ 00.000,00

Local de Execução: A execução dos serviços objeto licitado será no Município de BOQUIRA,
Estado da Bahia, dentro do prazo contratual.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas, encargos sociais
e trabalhistas para a execução dos serviços
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
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xxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DESCRITIVO
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação tributária, através de licença de uso com acesso simultâneo de usuários, visando
atender a demanda deste município.

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

Sistema de tributação municipal, sistema
de autoatendimento tributário via internet e
sistema de nota fiscal de serviços
eletrônica.

MÊS

12

1.JUSTIFICATIVA
1.1. A contratação do objeto licitado tem por justificativa a continuidade de informatização dos
serviços públicos, propiciando agilidade, eficiência, transparência .
1.2. Neste sentido importante esclarecer que a Administração Pública atende as necessidades de
toda coletividade/população, buscando proporcionar, de forma contínua, segura e qualificada, toda
sua prestação de serviço para a municipalidade.
1.3. Para tanto é primordial a implantação de ferramentas de tecnologia que permitam a gestão
integrada na área de atuação da Administração Pública, abrangendo toda Gestão de Tributos
Municipais.
1.4. Sendo assim, factível também o cumprimento legal de suas obrigações, atendendo todos os
requisitos necessários para também garantir a prestação de contas e transparência de seus atos.
1.5. A presente aquisição irá permitir a integração de informações da área no âmbito municipal,
quais sejam: Arrecadação, Atendimento via internet e emissão de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônica.
1.6. Por se tratar de serviço de natureza contínua a implantação da ferramenta com os serviços de
customização e suporte asseguram o cristalino e célere fluxo de informações, sem a interrupção ou
quaisquer impactos em todas as atividades já em curso, bem como permitirá a melhoria na
prestação dos serviços públicos no setor de tributos do município.
1.7. Imperioso destacar que os serviços objeto da presente aquisição, para assegurar a não
interrupção da prestação dos serviços público, sendo assim necessária a realização de presente
procedimento licitatório, garantindo a ampla concorrência, transparência, economicidade e
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vantajosidade. Desta feita, a presente aquisição objetiva não somente a continuidade dos serviços,
bem como a melhoria e integração de todos os módulos a serem implementados.
1.8. Destacamos ainda que toda atividade administrativa exercida por esta municipalidade é
pautada nos Princípios norteadores da Administração Pública, em destaque para a Supremacia do
Serviço Público, a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
1.9. A contratação em causa é imprescindível para atender tanto ás necessidade internas da
administração, quanto às do contribuinte, buscando prover serviços de qualidade à sociedade como
um todo.
110. Pelas razões acima explicitadas, por questões de compatibilidade, padronização, integração e
outras relacionadas à conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com
uma única licitante, e a Empresa vencedora do certame, deverá converter todos os históricos do
ano de 2013 até a presente data.
2. ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DO SERVIÇO
2.1. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO.
Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço.
2.2. ESPECIFICAÇÕES
2.2.1. Sistema de Tributação Municipal;
2.2.2. Sistema de Autoatendimento Tributário via Internet;
2.2.3. Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
2.2.4. Também faz parte do objeto a realização dos seguintes serviços: Migração dos dados
existentes para funcionamento nos novos sistemas a serem implantados.
Implantação, configuração e parametrização conforme procedimentos da Prefeitura.
Treinamento dos usuários da prefeitura com carga horária mínima de 80 horas.
Acompanhamento dos usuários pelo período de 30 (trinta) dias, após implantação dos sistemas.
Assistência e suporte técnico aos usuários durante toda a vigência do contrato.
2.2.5. Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo, inclusive, a
integridade dos dados em caso de queda de energia e/ou falhas de software/hardware.
2.2.6. Os sistemas objetos desta licitação deverão ser totalmente integrados entre si, onde não
deverá haver necessidade de intervenção de usuários para a troca de dados necessários entre os
sistemas.
2.2.7. O banco de dados a ser utilizado em todas as soluções deverá ser um SGBD reconhecido
no mercado como de alta confiabilidade, base proprietária e com as seguintes características e
recursos mínimos: número ilimitado de usuários e com acesso à internet, ter controle transacional,
garantir a integridade e recuperação dos dados através de backup e recovery.
2.2.8. Os custos referentes a banco de dados ou a qualquer aplicativo necessário para o
funcionamento dos sistemas objetos desta licitação, será de responsabilidade da empresa licitante.
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2.2.9. Os aplicativos e banco de dados do Sistema/Módulo descrito no item 2.2.1. deverá ser
instalado nas dependências e servidores da prefeitura, em sistema operacional Windows XP ou
superior.
2.2.10. O Sistema/Módulo descrito no item 2.2.2. deverá possuir no mínimo dois ambientes, sendo
um ambiente administrativo destinado aos servidores da prefeitura com funções de emissão de
relatórios, liberação de senhas e configurações em geral e outro ambiente destinado aos
contribuintes do município, sendo este em formato de portal contendo as rotinas de serviços de
autoatendimento tributário.
2.2.11. O Sistema/Módulo descrito no item 2.2.3. deverá possuir no mínimo dois ambientes, sendo
um ambiente administrativo destinado aos servidores da prefeitura com funções de emissão de
relatórios, liberação de senhas e configurações em geral e outro ambiente destinado aos
contribuintes do município, sendo este em formato de portal contendo as rotinas de nota fiscal
eletrônica de serviços.
2.2.12. Os ambientes descritos nos itens 2.2.11. e 2.2.12. deverão ser disponibilizados em
plataforma WEB, compatível no mínimo com os navegados Microsoft Internet Explorer (a partir da
versão 10), Mozilla Firefox e Google Chrome.

2.3. MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
2.3.1. A migração e o aproveitamento de dados históricos e cadastrais dos sistemas em uso, até a
data de execução desta fase são de responsabilidade da empresa proponente, com
disponibilização destes pelo Município.
2.4. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
2.4.1. Esta etapa compreende na execução de um programa de treinamento destinado à
capacitação dos usuários e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas
funcionalidades de cada um dos sistemas/módulos.
2.4.2. A empresa vencedora deverá apresentar programa de treinamento, por curso: carga horária,
conteúdo programático, metodologia e recursos didáticos, de forma a capacitar um número
suficiente de usuários.
2.5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.5.1. Assistência técnica em tempo integral durante a fase de implantação do objeto, na sede da
Prefeitura.
2.5.2. Atualização de versão de todos os sistemas/módulos, sempre que necessário para
atendimento da legislação federal vigente e das normas e procedimentos do Tribunal de Contas.
2.5.3. Assistência técnica pós-implantação, através de técnicos habilitados com o objetivo de:
a. Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas;
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b. Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação,

queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para
satisfazer as necessidades de segurança,
c.
Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização dos sistemas
após a implantação e utilização dos mesmos, como: gerar/validar arquivos para Órgão
Governamental, Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na
contabilidade e na área de informática, entre outros.
d. Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, e-mail, Skype ou através de serviços
de suporte remoto.
e. Para cada um dos sistemas/módulos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as
atividades de: instalação e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios
e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das
fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pela municipalidade; ajuste no
cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
2.6. REQUISITOS
TRIBUTÁRIA

TÉCNICOS

DOS

SISTEMAS

INTEGRADOS

DE

ARRECADAÇÃO

2.6.1. Os sistemas licitados deverão contemplar todos os requisitos técnicos/rotinas a seguir
descritos:
I - Sistema de Tributação Municipal
Item

1.
2.

Descrição
Rotinas relacionadas ao cadastro de
imóveis
Permitir incluir/Alterar o cadastro de Imóveis, e que contemple todos os campos do B.C.I.
(Boletim de Cadastro Imobiliário) existente no Município
Permitir incluir o cadastro de Imóveis Rurais com os dados referentes ao imóvel rural,
como Matricula, localização

Permitir que alguns usuários na rotina de alteração de cadastro tenham acesso a
determinados campos e outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias
diferentes
4. Permitir incluir proprietários e coproprietários, quando o imóvel pertencer a mais de um
contribuinte, identificando o percentual de cada proprietário
5. Permitir o preenchimento dos confrontantes do imóvel (Lado Direito, Lado Esquerdo e
Fundos)
6. Permitir anexar fotos e imagens ao imóvel (uma ou várias imagens)
7. Permitir anexar documentos digitalizados, como escrituras, contratos e documentos dos
proprietários (um ou vários documentos)
8. Permitir cadastrar restrições ao imóvel, identificando as mesmas
9. Permitir cadastrar dados do título do imóvel para emissão dos títulos de propriedade
10. Permitir cadastrar os loteamentos existentes no Munícipio, com a possibilidade de anexar
documentos (plantas, projetos, etc)
Permitir cadastrar todos os Logradouros existentes no Município, com integração com o
11. código dos correios, nome anterior, anexar documentos (Lei/Decretos de criação dos
logradouros) e suas faixas/seções que identificam as características, bairros, localidades
onde estão situados e o valor de cada parte do logradouro
12. Importar dados de Recadastramento dos imóveis dos coletores de dados (Palmtop)
utilizados pelos fiscais para verificação presencial dos imóveis
3.
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Possuir rotinas de consulta para localizar imóveis já cadastrados, por vários campos,
13. como inscrição Imobiliária, Nome Contribuinte, Nome do logradouro, Número de Porta,
Loteamento, Bairro, CPF ou CNPJ, Quadra, Lote, Inscrição Anterior
14. Imprimir espelho do cadastro do imóvel com todos os dados existentes
15. Imprimir histórico de áreas edificadas do imóvel, com a área existente em cada exercício
16. Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e hora da
alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
17. Permitir imprimir extrato somente de Débitos em Aberto
18. Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções)
19. Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
20. Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade
21. de emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único
DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto
de forma automática sem a interferência do atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo
22. identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário. Em caso de
existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática
sem a interferência do atendente
23. Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
24. Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingirem o valor mínimo de
parcelamento estipulado pela Lei Municipal
25. Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos
26. Permitir consultar e imprimir a simulação de um parcelamento antes de qualquer gravação em
banco de dados
27. Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a inexistência de débitos do imóvel)
28. Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a existência de débitos do imóvel)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no
29. sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar
obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por ordem judicial ou recurso do
contribuinte)
Permitir emitir o IPTU do exercício em Cota Única - Quando a data limite de pagamento
30. já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar os reajustes previstos na Lei
Municipal
31. Permitir emitir o IPTU do exercício em Parcelamentos - Quando a data limite de
pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de algum IPTU emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
32. Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data
do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
Permitir restaurar a situação de algum IPTU que tenha sido cancelado ou alguma outra
33. situação, informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em
observações
Permitir emitir a Taxa de Coleta de Lixo do exercício em Cota Única - Quando a data
34. limite de pagamento já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar as
atualizações monetárias previstas na Lei Municipal.
35. Permitir emitir a Taxa de Coleta de Lixo do exercício em Parcelamentos - Quando a data
limite de pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal
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Permitir alterar a situação de alguma Taxa de Coleta de Lixo emitida (Cancelar,
36. Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento)
informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações),
podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir restaurar a situação de alguma Taxa de Coleta de Lixo que tenha sido
37. cancelado ou alguma outra situação, informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações
Permitir emitir o ITBI para os imóveis Urbanos (Existentes no cadastro de Imóveis),
38. utilizando a base de cálculo do Valor Venal do Imóvel, e confrontando com o valor venal
da transação, incluir as subunidades dos imóveis quando existir mais de uma unidade
cadastrada no mesmo lote e ser objeto do mesmo ITBI
39. Permitir emitir o ITBI para os imóveis Rurais ou não existentes no cadastro de imóveis,
40. Permitir informar os dados dos cônjuges do adquirente e transmitente
41. Imprimir a Guia de Transferência para o cartório
42. Possibilitar na emissão do ITBI informar se haverá ou não transferência automática do
proprietário do imóvel ao quitar o DAM de ITBI
43. Permitir emitir taxas vinculadas ao imóvel, como taxas de declarações, Certidões,
desmembramento ou amembramento, retirada de entulho e galhas do imóvel
44. Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar automaticamente os
reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de alguma taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
45. Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número
e data do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente
qual usuário efetuou esta operação
Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de
46. exercícios anteriores, indicando a situação do débito (aberto, pago, isento, parcelado ou
prescrito
47. Permitir consultar os dados do lançamento de cada exercício, exercício, (parcelas
pagas ou em aberto, dados do cálculo e dados de pagamento quando houver)
48. Possibilitar lançamento de débitos de IPTU de exercícios anteriores no caso de imóveis
que não estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício
49. Possibilitar recalcular de IPTU de exercícios anteriores quando houver constatação
posterior de alterações no imóvel
50. Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do
processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
Permitir calcular um IPTU quando lançado ou um novo imóvel ou subunidade em algum
51. imóvel existente, gravando os dados utilizados para chegar ao valor do IPTU, como área do
terreno e da construção, valor de m2 de logradouro e da construção
52. Permitir recalcular um IPTU já lançado e que sofreu alguma alteração no imóvel,
gravando os valores anteriores do cálculo.
53. Permitir identificar o usuário e o computador utilizado para fazer o cálculo ou o recálculo
do IPTU
54. Rotina para cancelar uma inscrição Imobiliária
Rotina para Transferir Imóvel – Permitindo cadastrar o motivo da Transferência e
55. mantendo a cadeia sucessória do imóvel, para os casos em que a transferência não se dá de
forma automática através do pagamento do ITBI, como casos de doações
56. Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados ao imóvel
57. Possuir um cadastro de tipos de documentos onde se pode definir um texto padrão para
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58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.

aquele documento e título do documento.
Emitir o documento selecionando o tipo que deseja de acordo com tabela cadastrada
permitindo inserir dados no texto predefinido e incluir número do processo, quando
necessário, identificando o usuário e computador que emitiu o documento
Permitir cancelar um documento emitido, informando motivo, data e número do processo
e texto explicativo do cancelamento, identificando também quem cancelou e qual computador
utilizado
Permitir restaurar um documento cancelado, informando motivo, data e número do
processo e texto explicativo do cancelamento, identificando também quem cancelou e qual
computador utilizado
Permitir que este documento seja confirmado a autenticidade dele através do site da
prefeitura
Rotina para emissão de Alvarás de Construção e Habite-se integrado ao cadastro do
imóvel.
Permitir cadastrar uma construção ou projeto para a posterior emissão do alvará de
construção e habite-se, sendo obrigatório existir os seguintes campos no cadastro:
Responsável pelo Projeto e Responsável pela Execução do Projeto, número do processo e
data da aprovação do processo, número da ART, tipo e característica da obra, data de início
e data prevista para término da obra, área total, área anterior, área comercial e
área residencial, cômodos do imóvel e anexos da construção.
Emitir o alvará de construção informando o período de validade e observação
Permitir verificar a autenticidade do alvará de construção no site da prefeitura
Emitir o alvará de habite-se informando o responsável técnico pelo habite-se e se é
parcial ou total e qual a área liberada
Permitir verificar a autenticidade do habite-se no site da prefeitura

67.
68. Rotina para embargos de imóvel
Permitir cadastrar o embargo do imóvel, informando os seguintes campos auditor/fiscal
69. responsável pelo embargo, data do embargo, número e data do processo, motivo e a ação
fiscal, dispositivos infringidos e observações
70. Possibilitar retirar o embargo, informando o motivo, data e observações do desembargo
71. Bloquear automaticamente a emissão de Certidões e documentos aos imóveis com
embargo
72. Indicar que o imóvel está embargado na tela de consulta do imóvel
73. Rotina para incluir um novo imóvel a partir da cópia dos dados de um já existente
Permitir controlar a visualização de imóveis por usuários, possibilitando a ocultação de
74. todas as informações de um determinado imóvel nas telas e relatórios conforme as
permissões do usuário logado
Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta das Empresas/autônomos – Necessário
75. atender ao B.A.E. (Boletim de Atividade Econômicas) existentes no município, e atender a
todos os campos existentes hoje no cadastro
Permitir que alguns usuários, na rotina de alteração de cadastro, tenham acesso a
76. determinados campos outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias
diferentes
77. Permitir definir qual o enquadramento tributário da empresa/autônomo – MEI – ME – EPP–
EIRELLI – AUTONOMO ou NORMAL
78. Permitir vincular a um imóvel a empresa/autônomo – verificando se a atividade do imóvel
é de uso comercial ou residencial
79. Permitir utilizar o endereço da empresa como sendo urbano (imóveis urbanos
cadastrados) e rural para os que estão na zona rural
80. Informar número do processo de Viabilidade técnica do sistema da REDE SIM
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81. Permitir incluir sócios com a cotas de participação de cada um e retirar ele quando sair da
sociedade
82. Permitir informar as atividades CNAE, principal e secundárias
83. Permitir informar a atividade para cálculo de TFF e TLL
84. Permitir informar a atividade para cálculo da Vigilância Sanitária e responsável técnico
85. Permitir informar o contador responsável pela empresa
86. Permitir informar o horário de funcionamento para o caso de funcionar em horários
especiais
87. Permitir anexar documentos digitalizados a empresa, como contrato social, documentos
dos sócios, procurações
88. Permitir fazer consultas as empresas já cadastradas por vários campos, como
Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Atividade, Endereço, CPF, CNPJ
89. Permitir imprimir ficha de cadastro da empresa com todas as informações do cadastro
90. Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e hora da
alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
91. Rotinas para incluir as tabelas de TFF, TLL, ISS
Rotinas para incluir as tabelas de CNAE- Indicando se Exige Vistoria do Meio Ambiente,
92. Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros e o GRAU DE RISCO de cada atividade (Pequeno,
Médio, Alto ou nenhum)
Rotinas para importar o arquivo da Receita Federal do Simples Nacional – com a
93. execução de rotinas de avaliação das empresas para deferir ou não a adesão ao simples
nacional
94. Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções)
95. Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
96. Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de
97. emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único
DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto
de forma automática sem a interferência do atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo
98. identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário, Em caso de
existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma
automática sem a interferência do atendente
99. Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
100 Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingir o valor mínimo de
parcelamento estipulado pela Lei Municipal
.
101 Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos
.
102 Permitir consultar e imprimir a simulação de um parcelamento antes de qualquer gravação em
banco de dados
.
103 Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a inexistência de débitos da empresa)
.
104 Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a existência de débitos da empresa)
.
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar
105 obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por ordem judicial ou recurso do contribuinte)
.
106 Permitir emitir Certidão de Baixa (Encerramento das atividades)
.
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107 Permitir emitir Certidão de Suspensão (Suspensão temporária da s atividades)
.
108 Rotina para Gerenciamento do ISS do Exercício – Integrado ao módulo de nota fiscal
eletrônica
.
109 Permitir consultar o tipo de ISS – Homologado, Simples Nacional, Retido na Fonte /
Substituto tributário
.
Permitir alterar a situação de algum ISS emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
110. Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data
do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
111. Permitir consultar os lançamentos de ISS efetuados no módulo de Nota Fiscal Eletrônica e
débitos anteriores, bem como sua situação, (Pago, parcelado, cancelado, prescrito)
112. Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário
113. Emitir a TFF em Cota única atualizando automaticamente caso esteja vencida
114. Emitir a TFF em Parcelas atualizando automaticamente caso esteja vencida
115. Recalcular a TFF no caso de alteração de Atividade ou área
Permitir alterar a situação de alguma TFF emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
116. Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data
do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
117. Rotina para emissão da TLL– Taxa Localização, Licença e Funcionamento
118. Calcular a TLL do exercício utilizando a tabela definida no código tributário
119. Emitir a TLL em Cota única, atualizando automaticamente caso esteja vencida
120. Emitir a TLL em Parcelas, atualizando automaticamente caso esteja vencida
121. Recalcular a TLL no caso de alteração de Atividade ou área
Permitir alterar a situação de alguma TLL emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
122. Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data
do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
123. Permitir emitir Taxas Diversas vinculadas a empresa como taxas de declarações,
Certidões, baixa, etc
124. Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar automaticamente as
correções previstas na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de Taxas Diversas emitidas (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
125. Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo,
número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar
posteriormente qual usuário efetuou esta operação
126. Calcular emitir Taxas da Vigilância Sanitária do exercício utilizando a tabela definida no
código de Vigilância Sanitária
127. Emitir a taxa da Vigilância Sanitária atualizando automaticamente caso esteja vencida
Permitir alterar a situação de alguma Taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
128. Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e
data do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente
qual usuário efetuou esta operação
Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de
129. exercícios anteriores, indicando a situação do débito (aberto, pago, isento, parcelado ou
prescrito
130. Permitir consultar os dados do lançamento de cada exercício, exercício, (parcelas pagas
ou em aberto, dados do cálculo e dados de pagamento quando houver)
131. Lançar débitos de ISS e TFF exercícios anteriores no caso de empresas que não estavam
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incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício
132. Permitir recalcular ISS e TFF de exercícios anteriores
Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
133. Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do
processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
134. Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Provisório
135. Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Definitivo
136. Permitir emitir/verificar a autenticidade do alvará de funcionamento no site da Prefeitura
137. Emitir Alvará de localização e Funcionamento Vigilância Sanitária
138. Permitir emitir/verificar a autenticidade do alvará da Vigilância Sanitária no site da
Prefeitura
139. Rotina para emissão de cartão CGA – Conforme lay-out existente na Prefeitura
140. Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados a empresa – Mantendo os
documentos salvos e com possibilidade de consultar a autenticidade deles através do site da
prefeitura.
141. Rotina para Cadastro de Veículos – possibilidade de emitir os alvarás relacionados a
Veículos, como taxi e Lotação
Permitir cadastrar o embargo da empresa, informando os seguintes campos auditor/fiscal
142. responsável pelo embargo, data do embargo, número e data do processo, motivo e a ação
fiscal, dispositivos infringidos e observações
143. Possibilitar retirar o embargo de empresa, informando o motivo, data e observações do
desembargo
144. Bloquear automaticamente a emissão de Certidões e documentos para as empresas com
embargo
145. Indicar que a empresa está embargada na tela de consulta de empresas
146. Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta dos Contribuintes – Pessoa Física e
Pessoa Jurídica
147. Permitir cadastro de Pessoas Físicas – Obrigatório o preenchimento dos campos, CPF,
Nome, Logradouro, Numero, Bairro,
148. Permitir cadastro de Pessoas Jurídicas – Obrigatório o preenchimento dos campos, CNPJ,
Nome, Logradouro, Numero, Bairro,
149. Não permitir incluir mais de um contribuinte com o mesmo CPF ou CNPJ – bloqueio
automático do sistema
150. Permitir anexar documentos digitalizados,
151. Permitir capturar uma foto do contribuinte na hora do cadastro através da câmara do
computador
152. Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do contribuinte indicando data e hora
da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Possibilitar emissão de extrato com listagem de todos os débitos do Contribuinte, sejam eles
153. de Imóveis, empresas ou do próprio contribuinte, separando os débitos por Tributo e por
Imóvel. No caso de vários imóveis listar separando e totalizando por imóvel. No caso de
empresas imprimir da mesma forma, se houver mais de uma empresa, listar e totalizar por
empresa.
154. Permitir imprimir extrato somente de Débitos
155. Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções) do
contribuinte
156. Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
157. Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
158. Permitir agrupar ou parcelar os débitos existentes de todos os imóveis e empresas doo
contribuinte, podendo ter todos os tributos no mesmo DAM, pode ser total do débito ou
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parcial, (selecionar alguns imóveis ou empresas)

Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de
159. emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único
DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto
de forma automática sem a interferência do atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo identificar o
160. contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário. Em caso de existir
REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma
automática sem a interferência do atendente
161. Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
162. Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingir o valor mínimo de
parcelamento estipulado pela Lei Municipal
163. Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a inexistência de débitos em todos os seus imóveis e
empresas)
164. Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a existência de débitos em todos seus imóveis e empresas)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no
sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar
165. obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por ordem judicial ou recurso do
contribuinte)
166. Permitir emitir Certidão de Nada consta (Quando o contribuinte não possui nada em nome,
nem no cadastro imobiliário nem no cadastro econômico)
167. Rotina para gerar/emitir taxas diversas de qualquer natureza relacionadas ao contribuinte
168. Permitir emitir taxas vinculadas a empresa como taxas de declarações, Certidões, baixa,
eventos, serviços públicos, taxas de expediente, etc
169. Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar automaticamente as
correções previstas na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de alguma taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
170. Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data
do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual
usuário efetuou esta operação
171. Permitir emitir notas avulsas para serviços de pessoas físicas sem cadastro de empresas permitir somente emitir para CPF
172. Permitir incluir mais de um item de serviço na nota, informando quantidade, valor unitário,
valor total e alíquota
173. Gerar o DAM de ISS automaticamente ao gerar a nota avulsa se o ISS não for retido pelo
tomador
174. Gerar o Recibo de Retenção automaticamente ao gerar a nota avulsa quando o ISS for
retido pelo tomador
175. Permitir copiar uma nota já emitida quando o serviço for o mesmo e o tomador, facilitando a
emissão da nota,
Possibilitar
o gerenciamento de multas e ressarcimentos impostas pelo Tribunal de Contas
176.
com possibilidade de cadastro, emissão de DAMs para cobrança e parcelamento.
177. Rotina para emissão de Alvarás eventuais ou temporários para contribuintes (Ambulantes)
178. Permitir gerar alvarás para contribuintes eventuais ou temporários, informando a atividade a
ser executada, o período de validade deste alvará, data e número do processo que autorizou,
local onde será instalado e área que será ocupada
179. Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados ao contribuinte – Mantendo os
documentos salvos e com possibilidade de consultar a autenticidade deles através do site da
prefeitura.
180. Rotina para Cadastro/gerenciamento das Restituições e compensações efetuadas pela
Prefeitura, informando no cadastro o Número do DAM compensado/Restituído, data e
número do processo, banco, agência e conta, e o motivo da compensação ou restituição
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181. Rotina para Cadastro de EMBARGOS – Contribuintes que tenham algum tipo de
embargo. (Quando a empresa ou o imóvel ainda não estiverem cadastrados) e Cadastro de
Contribuintes Suspensos
182. Permitir informar no cadastro de alvará se o mesmo está liberado ou não para a
impressão e emissão no sistema de autoatendimento/site da prefeitura
Permitir cadastrar Ordem de Serviço, informando o período a ser fiscalizado, os tributos que
183. serão fiscalizados nesta OS, data de início da fiscalização e data prevista para o término, o
auditor/fiscal que será o responsável pela fiscalização e as tarefas a serem
efetuadas nesta OS
184. Permitir que uma OS tenha um ou vários fiscais e auditores como responsáveis pelas
tarefas
185. Permitir acompanhar/alterar a situação de uma OS, podendo ser programada, em
andamento, paralisada, concluída ou cancelada)
186. Permitir colocar um texto com a conclusão da OS
187. Permitir cadastrar fiscal
188. Permitir cadastrar Auditores
189. Permitir identificar no cadastro qual secretaria e setor o fiscal/auditor está lotado e se está
ativo ou está afastado das funções
Permitir cadastrar as tarefas efetuadas pelos fiscais e auditores, indicando o valor da
190. pontuação por aquela atividade, tipo de pontuação (por tarefa, por dia ou por útil) e se esta
pontuação será rateada no caso de haver mais de um fiscal/auditor realizando esta tarefa
191. Cadastro de Plantões Fiscais, indicando a data do plantão a pontuação recebida pelo
plantão e o local será cumprido o plantão
192. Gerar o TIAF (Termo de início de Ação Fiscal), indicando se é o primeiro ou segundo
193. Permitir selecionar quais documentos serão solicitados naquele TIAF,
194. Permitir o controle e datas dos documentos entregues e da data de devolução dos
documentos
195. Permitir incluir notificação para imóveis, empresas ou contribuintes, vinculando esta
notificação a uma ação fiscal
196. Permitir selecionar o assunto a partir de uma tabela de assuntos que já indica o prazo e o
texto padrão da notificação, indicando o número e data do processo e observações,
197. Permitir acompanhar a situação desta Notificação (pendente, cumprida ou cancelada
198. Permitir acompanhar o recebimento da notificação, data de uma revisita e número do
Diário Oficial do Município, quando for notificado de ofício.
199. Permitir incluir planilhas de ISS para períodos anteriores a emissão de nota eletrônica ou pela
ausência de emissão, informando os dados das notas emitidas (data, número,
tomador, base de cálculo e alíquota)
200. Incluir de forma automática este débito no cadastro da empresa, e permitir vincular este
débito a auto de infração e extrato da empresa
201. Permitir gerar planilha de fiscalização a partir das notas emitidas eletronicamente,
indicando que foi efetuado a fiscalização neste período
202. Permitir imprimir planilha destes levantamentos para negociação com o contribuinte, e
gerar DAM de recolhimento ou realizar o parcelamento deste levantamento
203. Rotina para lançar/identificar os exercícios fiscalizados de IPTU, TFF e TLL, vinculando estes
exercícios a ação fiscal
204. Possibilitar inclusão de Auto de Infração, indicando o tipo do auto, o tributo devido, descrição
dos fatos, dispositivos infringidos, penalidades aplicáveis, e observações
205. Vincular o valor (original) do debito ao auto, pegando o valor já lançado no sistema, seja
na planilha de ISS, IPTU, TFF, TLL ou alguma multa de obrigação acessória, sem a digitação
do valor por parte do auditor/fiscal
206. Permitir acompanhar/alterar a situação do Auto de Infração (Em aberto, pago, cancelado
ou Contestado)
207. Permitir indicar a data da notificação do contribuinte ou recebimento do AR, data da
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publicação no diário oficial do Município

208. Permitir acompanha/cadastrar a data do recurso de 1ª e 2ª instância, indicar a data da
notificação do contribuinte ou recebimento do AR, data da publicação no diário oficial do
Município
209. Permitir cadastrar as testemunhas do auto de infração com nome, CPF e endereço.
210. Permitir cadastrar/acompanhar os recursos judiciais caso o contribuinte entre na justiça contra
o Auto, indicando o número do processo, local de tramitação, data da entrada e o
resultado da ação (Deferido, indeferido ou Deferido Parcialmente) e observações
Possibilitar gerenciamento de Eventos na cidade possibilitando incluir o evento a ser
211. fiscalizado, informando o nome do evento e o local do evento, o responsável pelo evento e o
coordenador do evento, data da realização e horário, número e data do processo de
autorização
212. Cadastrar os ingressos que serão disponibilizados nos eventos, indicando tipo, quantidade
disponível para a venda, o valor deste tipo de ingresso, a alíquota,
213. Possibilitar cadastrar após o término dos eventos, a quantidade de ingressos vendidos para
apuar o valor do Imposto
214. Possibilitar cadastrar outros tipos de serviços utilizados no evento, como segurança, palco,
luz, som
215. Possibilitar cadastrar os plantonistas que estarão acompanhando o evento in-loco
216. Permitir emitir o DAM de Arrecadação após o lançamento dos ingressos vendidos dos
eventos
217. Para a apuração de produtividade dos Fiscais e Auditores, permitir acompanhar a tabela
de Pontuação excedente e estorno de pontuação quando auditor/fiscal se afasta do serviço
218. Emitir relatório de Produtividade por auditor (para acompanhar sua pontuação e tarefas)
obrigatório listar as ações fiscais do período e a pontuação auferida por ele em cada tarefa
219. Emitir relatório de Produtividade por período (todos os auditores/fiscais) obrigatório listar
as ações fiscais do período e a pontuação auferida por ele em cada tarefa
220. Emitir relatório de Produtividade por período e secretaria (todos os auditores/fiscais de uma
determinada secretaria) obrigatório listar as ações fiscais do período e a pontuação
auferida por ele em cada tarefa
221. Rotina para importar arquivo de retorno dos bancos conveniados e processar as baixas no
sistema – Padrão FEBRABAN e COBRANÇA
222. Consulta das baixas efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
223. Consulta das baixas não processadas
224. Relatório sintético das baixas efetuadas por conta contábil e período
225. Relatório analítico das baixas efetuadas
226. Relatório analítico das baixas não processadas efetuadas
227. Importar arquivo de retorno do Simples Nacional dos bancos conveniados e processar as
baixas no sistema
228. Importar o arquivo com os parcelamentos do Simples Nacional e efetuar a baixa das parcelas
do Parcelamento efetuado na Receita Federal do Brasil
229. Consulta das baixas do Simples Nacional efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
230. Consulta das baixas do Simples Nacional não processadas
231. Relatório sintético das baixas do Simples Nacional efetuadas
232. Relatório analítico das baixas não processadas do Simples Nacional efetuadas
233. Importar arquivo de retorno do STN dos bancos conveniados e processar as baixas no
sistema
234. Consulta das baixas do STN efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
235. Consulta das baixas do STN não processadas
236. Relatório sintético do STN das baixas efetuadas
237. Relatório analítico das baixas do STN não processadas efetuadas
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238. Rotina de Baixa Manual para casos em que haja deposito em conta ou algum outro evento
que não exista o arquivo de retorno do banco
239. Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança poderão ter
acesso a rotina de Baixa Manual
240. Ao efetuar uma baixa manual, esta deve ter uma identificação especifica que permita
diferenciar ela de uma baixa automática do arquivo de retorno dos bancos
241. Ao efetuar uma baixa manual, esta baixa tem que conter o motivo da baixa, número e data do
processo, e observações em campo explicativo
242. Ao efetuar uma baixa manual, esta baixa tem que ser identificada no computador que
efetuou e qual usuário e a data e hora desta baixa
243. Relatório por período e usuário das baixas manuais realizadas no sistema
244. Permitir transferir uma determinada baixa de um DAM para outro
245. Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança poderão ter
acesso a rotina de transferência de baixa
246. Em transferência de baixa, o estorno tem que conter o motivo da transferência, número e
data do processo, e observações em campo explicativo
247. As transferências de baixas têm que ser identificadas no computador que efetuou e qual
usuário e a data e hora desta baixa
248. Possibilitar o estorno de Baixas
249. Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança poderão ter
acesso a esta rotina
250. Para estorno de baixa tem que conter o motivo do estorno, número e data do processo, e
observações em campo explicativo
251. Para estorno de baixa tem que ser identificada no computador que efetuou e qual usuário
e a data e hora desta baixa
252. Rotina de Cadastro de Bancos Conveniados
253. Rotina de Cadastro de Convênios – o sistema deverá permitir a emissão DAM por mais de um
tipo de convênio
254. Rotina de Cadastro de Receitas para adastrar as Receitas existentes no Município
255. Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura
256. Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM
257. Permitir marcar as receitas que incide na produtividade dos fiscais e auditores
258. Permitir indicar se é uma receita Tributária ou não tributária
259. Permitir indicar se o valor da receita está em moeda corrente ou UFM (unidade Fiscal
Municipal)
260. Permitir indicar o tipo de cálculo desta receita (Valor Fixo, percentual por alíquota, valor de
referência, variável por faixa ou valor informado)
261. Todas as baixas de todos os sistemas integrados de arrecadação devem ser processadas
e concentradas numa única rotina
262. No cadastro de receita, indicar através de cores na tela se o débito da mesma impede ou
não a emissão de CND
263. Permitir inscrever os débitos já lançados no sistema em Dividas Ativa
264. Permitir incluir numa mesma CDA (Certidão de Dívida Ativa) vários tributos e vários
exercícios simultaneamente selecionando o tributo desejado
265. Gerar o número da CDA de Maneira automática por exercício
Permitir cadastrar/acompanhar os dados relativos ao processo de execução judicial, como a
266. data de envio a Procuradoria e o número do ofício, data da execução percentual de
honorários, situação do processo (Em andamento, extinto/quitado, suspenso, recurso
judicial)
267. Permitir cadastrar/acompanhar os responsáveis pelo processo judicial
268. Permitir cadastrar/acompanhar os dados do contribuinte e a data e número do processo
administrativo
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269. Permitir cadastrar/acompanhar as fundamentações legais do processo
270. Permitir cadastrar/acompanhar a data doo envio do processo para o arquivo morto
271. Permitir cadastrar/acompanhar as CDA enviadas para o cartório
272. Permitir cadastrar/acompanhar as decisões e observações cadastradas pela procuradoria
fiscal
273. Permitir imprimir a CDA
274. Permitir imprimir o espelho da CDA
275. Permitir imprimir o Termo de Inscrição em Dívida Ativa
276. Permitir imprimir a listagem da Dívida listada na tela
277. Permitir criar lote de inscrição em Divida
278. Permitir gerar a CDA e lote de inscrição em Dívida Ativa
279. Cobrar honorários automaticamente das dívidas ativas executadas judicialmente
280. Nas telas de consulta de débitos identificar visualmente através de cores se o débito está
inscrito ou não em dívida ativa
281. Nas telas de consulta de débitos identificar visualmente através de fontes em negrito se o
débito está executado judicialmente ou não
282. Não permitir parcelar na mesma operação débitos inscritos em dívida ativa e débitos não
inscritos
2 – Sistema de Autoatendimento tributário
Descrição
Rotinas relacionadas ao cadastro de
imóveis
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de Coleta de lixo, do
283. exercício atual informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os
imóveis do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de coleta de lixo, dos
284. exercícios anteriores informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do
CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição
imobiliária
Permitir ao contribuinte emitir a segunda do DAM de ITBI e Taxas vinculadas ao imóvel o
285. sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por Inscrição

Item

Permitir ao contribuinte emitir uma CND (Certidão Negativa de Débitos) específica para
286. imóveis, informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do
CPF informado)
Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de imóveis emitidas pelos sistemas de
287. Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no
288. Sistema de Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento
Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do alvará de construção emitido para um
289. determinado imóvel
Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do habite-se emitido para um
290. determinado imóvel
Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade de Documentos emitidos no cadastro
291. Imobiliário, informando o número do documento e tipo do documento
292. Permitir ao contribuinte emitir relatório de área edificada
Permitir ao contribuinte emitir relatório da(s) empresa(s) estabelecidas num
293. determinado imóvel.
Permitir ao contribuinte verificar a autenticidade do seu título de propriedade do
294. imóvel
Rotinas relacionadas ao cadastro de empresas e profissionais autônomos
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via da Taxa de Alvará do exercício atual
295. informando o CPF/CNPJ ou inscrição municipal
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via da Taxa de Alvará dos exercícios
296. anteriores informando o CPF/CNPJ ou inscrição municipal
Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do ISS Estimativa ou Fixo Anual
297. informando o CPF/CNPJ ou inscrição municipal
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Permitir ao contribuinte emitir uma CND (Certidão Negativa de Débitos) específica
298. para empresas/profissionais autônomos, informando apenas o CPF/CNPJ.
Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de Empresas pelos sistemas de
299. Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal
Permitir a empresa emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema de
300. Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento
Permitir as Empresas emitirem o EXTRATO DE DEBITOS através do site, devendo
301. para isto efetuar o login no sistema
Permitir as empresas do município emitirem um relatório com as pendências com o município
302.
Rotinas relacionadas ao cadastro de Contribuintes
303. Permitir ao contribuinte de fora do município emitir guia de ISS devidos no Município
Permitir ao contribuinte do município ou de outro município emitam taxas diversas sem
304. relacionamento do de fora do município emitir guia de pagamento de qualquer taxa avulsa
definida pelo município.
Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de Contribuintes pelos sistemas de
305. Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal
Permitir a empresa emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema de
306. Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento
Rotinas diversas
Permitir ao município disponibilizar de forma autônoma modelos de documentos e
307. requerimentos para download diretamente do site de atendimento
308. Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.
309. Permitir os cartórios emitirem DAM de Dívida Ativa em aberto
3 – Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
310. Emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica de forma online através de navegador

311.

312.

313.
314.

315.
316.
317.
318.

No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, o sistema
deverá trabalhar com o conceito de Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um
documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado
manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial
crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária
municipal. Este documento deverá atender também, àqueles contribuintes que, porventura,
não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral.
A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e
outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser
alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou
substituída, hipótese esta em que deverá ser
mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.
A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da
Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n°116/03, acrescida daqueles que foram
vetados e de um item “9999” para “outros serviços”.
Possibilitar descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um
único item da Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço.
Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de
construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra.
A identificação do prestador de serviços deverá feita pela Inscrição Municipal e pelo
CPF/CNPJ.
A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema deverá
assumir automaticamente o Mês/Ano da emissão do RPS ou da NFS-e, o
que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior.
O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindose: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS
Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.
A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do
Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado.
O valor do ISS será definido de acordo com a Natureza da operação, a opção pelo simples
nacional, o regime especial de tributação e o ISS retido, e sempre será calculado, exceto nos
seguintes casos:
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319. - A incidência do ISS for no município: Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou
exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o regime especial de tributação for
microempresa municipal; estimativa ou Sociedade de Profissionais.
- A Natureza da operação for imune/isenta ou Não Incidência, nesses casos o ISS
será calculado com alíquota zero.
320. A alíquota do ISS será definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do
município em que está sendo emitida, a alíquota poderá informada pelo contribuinte.
Possuir funcionalidade de geração de NFS-e onde esta deverá se responsabilizar por
receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da secretaria,
321. gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível
para consulta e visualização. Caso haja alguma
inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é
retornada ao requisitante.
O Contribuinte poderá fazer o vínculo do RPS com uma nova NFS-e através de uma opção
322. similar a de geração de NFS-e, porém, que permitirá que ele informe o
número e a série do RPS.
Uma NFS-e poderá substituta, quando for informado o número da nota a ser
323. substituída. Essa será então cancelada e a relação entre ambas ficará registrada.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retornando os dados de uma única
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso esta já tenha sido gerada. Caso o RPS ou a NFS-e
324. não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é
retornada. Exemplo: RPS não encontrado na base de
dados.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e retornando informações de uma ou
325. mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria
nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou competência.
Ter funcionalidade de emissão de DAM para emissão do DAM, com boleto no formato do
326. convênio existente entre a Secretaria e o Banco conveniado, onde poderá ser gerado
referente a uma ou mais notas que estejam em aberto, ficando a
critério do tomador dos serviços.
Ter funcionalidade de consulta do DAM possibilitando a consulta de todas os
327. DAM´s emitidos, por competência, possibilitando a reimpressão dos DAM´s em aberto (não
pagas).
Ter funcionalidade de cancelamento de DAM possibilitando o cancelamento do
328. DAM emitido e não pago.
Ter funcionalidade de cancelamento de NFS-e para cancelamento de uma Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido
329. cancelada) uma mensagem informando o fato deverá ser retornada. Esta funcionalidade
cancelará apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhum
RPS, assim como a nenhuma nota substituta.
Ter funcionalidade de substituição de NFS-e para realizar a geração de uma NFS-e em
substituição a outra, já gerada. A NFS-e substituída será cancelada, caso já não esteja nesta
330. condição. Esse serviço deverá utilizar o serviço de “Geração de NFS- e” tendo como
incremento os campos que identificam a NFS-e a ser substituída,
registrando o vínculo entre a nota substituta e a substituída
Ter funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se
331. determinado CNPJ está autorizado a emiti-la, e sua Razão Social.
Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os
332. dados da nota e o link para visualizá-la.
Poder informar se o serviço prestado será executado no município ou fora do
333. município;
Emitir relatórios por período, mês e ano de competência, do valor de ISS arrecadado.
334.
335. Emitir relatórios por período de NFS-e canceladas de todos os prestadores;
336. Emitir relatórios por período de NFS-e pagas de todos os prestadores;
337. Emitir relatórios por período de guias de pagamento, DAM, vencidas;
338. Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços;
339. Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.
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340.

Permitir ao contribuinte tenha acesso a mais de uma empresa com o mesmo login e senha.

Permitir ao contribuinte cadastrar a sua logomarca no sistema para visualizar na
341. impressão da NFS-e.
342. Possuir página com perguntas e respostas sobre todo o sistema e legislação.
343. Poder salvar os relatórios em PDF, sem a necessidade de instalação de aplicativos.
344. Permitir a configuração pelo usuário do dia para vencimento do ISS.
345. Permitir a configuração pelo usuário das alíquotas do ISS.
Não permitir o cadastro de novas empresas no sistema, esta rotina deverá ser exclusiva do
346. Sistema de Tributação Municipal, que deverá passar as informações através dos recursos de
integração.
347. Emitir Nota Fiscal eletrônica avulsa
348. Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores substitutos tributários
Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores que farão obrigatoriamente a retenção do ISS da
349. Nota Fiscal Avulsa
Permitir que o prestador substituto tributário gere declarações de substituição
ele realizar
a
retenção
do
ISS. As
tributárias para as notas em
que
350. competências das declarações de substituição tributária serão definidas pela data de
pagamento do serviço prestado, informada na hora da emissão da declaração pelo
tomador do serviço.
Possuir funcionalidade de cancelamento e alteração de declaração de substituição tributária
351.
Possuir funcionalidade de emissão de DAM de ISS substituto para as declarações geradas
352.

353.

354.
355.
356.
357.
358.

Possuir funcionalidade de envio de lote de declarações de substituição tributária. O arquivo
deverá estar em formato txt. Possuir um arquivo de referência de layout para montagem do
arquivo de lote de substituição tributária Oferecer uma página para que o tomador possa
fazer o upload do arquivo. Retornar um recibo de envio e processamento do lote após seu
envio com as declarações geradas ou os erros que impediram o processamento do lote.
Permitir que seja definido um usuário máster, onde este possa cadastrar outros usuários para
a empresa habilitada
Permitir que a empresa habilitada possa alterar dados simples como e-mail,
telefone, opção de discriminação da nota fiscal
Possuir uma opção que permita a empresa optante do simples nacional, informar se o sub
limite do simples nacional foi excedido, calculando assim o ISS a partir da alíquota do item da
lista de serviços conforme definido pela legislação municipal.
Gerar DAM de ISS para as notas fiscais de empresas do simples nacional, geradas com
informação de sub limite do simples nacional excedido.
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para as empresas do município

Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para empresas de fora do
359. município
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para pessoas físicas (Nota
360. Avulsa)
Possuir uma página para deferimento e indeferimento de pedidos de habilitação no sistema
361.
Permitir que empresas do município sejam habilitadas através do cadastro de um usuário
362.
Enviar e-mail com informação de habilitação no sistema e senha para os usuários
363. cadastrados
364. Possuir funcionalidade de cadastro de feriados municipais
365. Utilizar o fuso horário do município de nos relatórios emitidos pelo sistema
366. Possuir opção para exportação das notas fiscais em formato XML
367.

Possuir funcionalidade de integração com sistemas de terceiros através de Web Services
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368. Possuir Serviço de envio de lote de RPS via Web Service
369. Possuir Serviço de geração de NFS-e via Web Service
370. Possuir Serviços de consulta de Notas e Lotes via Web Service
Permitir que o usuário possa alterar entre as empresas que ele possuir habilitação, sem a
371. necessidade de ter que encerrar o acesso atual e realizar um novo acesso.
372. O sistema deve disponibilizar um ambiente de controle do sistema para a prefeitura.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa emitir uma nota fiscal
373. avulsa.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa emitir um DAM de ISS
374. referente a NFS-e emitidas por um prestador
Permitir que a prefeitura tenha controle sobre a emissão da NFS-e, permitindo caso
375. necessário o bloqueio da emissão de NFS-e de uma determinada empresa.
Permitir que a prefeitura possa cadastrar usuários para as empresas, desativar usuários,
376. alterar informações como nome, telefone e e-mail e também remover permissões de acesso
as empresas.
Permitir a prefeitura cancelar uma NFS-e. Para cancelar a NFS-e deve ser
377. necessário informar a empresa, o número da NFS-e e a justificativa para o cancelamento.
378. Permitir a prefeitura restaurar uma NFS-e cancelada. O sistema não deve restaurar NFS-e
canceladas por substituição a menos que a NFS-e substituta (e sucessoras, no caso de
sequencias de substituição) estejam canceladas.
379. Permitir que a prefeitura tenha uma ferramenta para alteração de dados de NFS-e.
Possuir função de auditoria do sistema através de log de ações realizadas pelos usuários da
380. prefeitura.
381. Possuir função para gerar nova senha para um contribuinte.
382. Possuir função de consulta de NFS-e emitidas por empresas.
383. Possuir função de consulta de guia de pagamentos, DAM, gerados por empresa.
Possuir emissão de boleto registrado conforme padrão da nova plataforma de
384. cobrança.
385. Possuir rotina de compensação de ISS.
Permitir que os usuários da prefeitura tenham como cadastrar e alterar alíquotas, permitir não
386. incidência de ISS, retenção de ISS, Dedução e incidência fora do município, assim como
obrigar a identificação de tomador para os serviços da lei 116/2003 disponibilizados para os
prestadores.
Fornecer um controle de cadastro de atividades por empresas, de modo que as empresas
387. só possam utilizar atividades (Serviço lei 116/2003 + CNAE) cadastradas.
Possibilitar que a prefeitura possa definir os vínculos entre os serviços da Lei
388. 116/2003 com os CNAE.
Permitir cadastrar avisos/notícias para os contribuintes. O sistema deve possuir uma
389. funcionalidade que permita a prefeitura disponibilizar notícias para os contribuintes. Essas
notícias devem ser exibidas no site onde acessam os contribuintes.
Permitir disponibilizar arquivos para download. O sistema deve possuir função de upload de
arquivos, onde estes sejam separados por categorias e disponibilizados no site em que os
390. contribuintes
acessam. Os arquivos devem ser exibidos para os contribuintes de forma
agrupada por categoria.
Permitir que o contribuinte exporte, em formato xml, um lote de NFS-e. Este xml deve estar
391. padronizado com o layout da ABRASF do serviço de ConsultarNfseFaixaResposta. Para
exportar as notas o contribuinte informará uma faixa de números (inicial e final) das NFS-e
Permitir que o prestador possa escolher o tipo de discriminação dos serviços. O prestador
392. poderá escolher a discriminação por texto livre ou por itens.
A discriminação dos serviços por itens deverá permitir que o prestador informe uma
393. descrição, um valor unitário e uma quantidade. O sistema deverá calcular o valor total com
base nos valores informados. O sistema também deverá calcular o valor total dos itens
informados.
Possuir uma consulta da situação do lote de RPS enviado. O sistema deve possibilitar que o
394. prestador possa consultar a situação do lote de RPS enviado tanto através do Web Site
quando via Web Services.
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O sistema deve permitir a integração de suas funcionalidades com sistemas particulares. A
integração deve seguir os padrões adotados pela ABRASF. A integração entre os sistemas
395. ocorrerá através de Web Services disponibilizados pela aplicação da prefeitura. Deverá
existir ainda manual de auxílio a integração dos sistemas e um canal de suporte aos
contribuintes, onde possam ser sanadas dúvidas referente a dificuldades na integração dos
sistemas.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa consultar e cancelar
396. declarações de substituição tributária.
397. Possuir relatório de Empresas Habilitadas
398. Possuir relatório de Empresas não habilitadas
399. Possuir relatório de Empresas do Simples Nacional
400. Possuir relatório de Empresas por atividade
401. Possuir relatório de Pedidos de Habilitação pendentes
Possuir relatório de Empresas por Natureza da Operação e Regime Especial de Tributação
402.
403. Possuir relatório de Empresas por Faixa de Alíquota
404. Possuir relatórios de Estatísticas e Resumo Geral
405. Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresa
406. Possuir relatórios de NFS-e canceladas por empresa
407. Possuir relatórios de NFS-e em atraso por empresa
408. Possuir relatórios de NFS-e emitidas com retenção de ISS
409. Possuir relatórios de NFS-e emitidas com ISS pago fora do município
410. Possuir relatórios de NFS-e emitidas por tomador
411. Possuir relatórios de NFS-e emitidas com retenção de ISS por tomador
412. Possuir relatórios de NFS-e emitidas por serviço
413. Possuir relatórios de NFS-e emitidas de prestador para tomador
414. Possuir relatórios de NFS-e canceladas por período
415. Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresas do Simples Nacional
416. Possuir relatórios de NFS-e emitidas com dedução de valores
417. Possuir relatórios de Situação das NFS-e com retenção de ISS
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresa e período, agrupadas por alíquota
418.
419. Possuir relatórios de NFS-e Avulsas emitidas
420. Possuir relatórios de Ranking de NFS-e canceladas por período
421. Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes
422. Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes por serviço
423. Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes por período
424. Possuir relatórios de pagamentos de DAMs quitados por competência
425. Possuir relatórios de pagamentos de DAMs emitidos por empresa
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426. Possuir relatórios de pagamentos de DAMs em aberto por período
427. Possuir relatórios de pagamentos de NFS-e sem DAM emitido por período
428. Possuir relatórios de pagamentos de DAM quitados por período
429. Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de NFS-e emitidas e seus emissores
430. Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de pedidos de habilitação
431. Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Notificação de cobrança amigável
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Valores somados por atividade do item da
432. lista de serviço por período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Rendimentos das Empresas MEI por período
433.
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de declarações de substituição
434. tributária
435. Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de declarações de ISS
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Situação das NFS-e com retenção de ISS
436. por empresa
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento anual das empresas do simples
437. nacional
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de NFS-e e declarações de
438. substituição tributária e seus pagamentos
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de DAMs de Taxas
439. Restritas Emitidos
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento por Regime Especial de
440. Tributação
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento de Empresas do Simples
441. Nacional
442. Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Maiores devedores de ISS
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Empresas e seus pagamentos por
443. competência
444. Possuir relatórios de usuários de Relação de usuários e empresas
Possuir relatórios de usuários de Relação de usuários por CPF, CNPJ ou Inscrição da
445. empresa
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de preços,
formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos poderes que lhe são
conferidos.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº...............................,
com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei, que em suas instalações,
não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento do
Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP).
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
018-2020-PP

Em razão do disposto no Edital supramencionado, declaramos sob as penas da lei, notadamente,
do quanto dispõe a Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações, bem
como, das condições e regras para o cumprimento das obrigações que compõem o objeto deste
certame, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado que estabelece a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos que:
( ) não possuímos a condição de Microempresa (ME), nem a de Empresa de Pequeno Porte
(EPP).
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
Microempresa (ME) e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
(
) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação ,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Pregão Presencial 018-2020-PP

Página 33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z8YJXVSQ/YWWWTPTV8A+CG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

