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i ErIITÁrpnscÃo nrrrnôNlco - REcIsrRo DE pREços
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 9/2022/ 012- PMEC
- r, DE ABERTURAz 73/O4/2022

.r..iDO DE DISPUTA: ABERTO

o tuuNtcÍplo DE ELDoRAD0 Dos cARAIÁs, TORNA púBLICo, PARA C0NHECIMENT0 Dos INTERESSADoS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, RTeUZ^qruí LICITAçÂO, PARA REGISTRO DE PREÇoS NA M0DALIDADE
pREGÃo, NA F0RMA Er-ernôrurcn, corr,r cnrrÉnro DE ,ULGAMENT0 MEN0R pREço poR rrEM, Nos
TERMOS DA LEI N9 10.520, DE 17 DE IULHO DE ZOO2, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2OI9,DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE ZOIZ,DO DECRETO N' 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ns 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Ns 8.666, DE 21
DE JUNH0 DE 1993, r es uxlcÊtrtctRs ESTABELECIDAS NEsrE EDITAL. LEI coMeLEMENTAR Ne 123106 E

147/2014, suBsrDlARtAMENTE, PELA LEt Ne 8.666193 E DEMA|S r-rclslnçÃo, soB As coNDrçÕES
ESTABELECIDAS NEsrE ATo coNvocerónlo E ANExos.

...balhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

L,i ,.litoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condiçÕes de habilitação;

,l ,r', examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
,',,encedor do certame; condrrzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente

,.rj à autôridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

DATÁ E HORA LIMITE PARÁ
IMPUG o:

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 08 H:00 M DO DIA 1.3 /04/2022 (Ho RIO DE BRASiLIA)

08 H:01M DO DIA 13 04 2022 HORÁRIO DE BRASÍLIA
r

SIGILOSO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

?, DO OB,§TO.
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O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

-...RA EVENTUAL E FUTURA AQUTSTçÃO DE STSTEMA DE GESTÃO DE TSSQN/NFE PARA O

. Ípro oE ELDoRADo Do cARAJÁs.

óncÃos trvrunESSÁDosr
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

DATA E HORA DE INICIO DÂS
PROPOSTAS:

l.2H:00 M DODtAOs/04/2022 (HORÁRIO DE BRASíLrA)

DATA DE ABERTUNA DÂS PROPOSTAS -
SESSÃO PÚBLICA:

DO
LOCAL:

VALOR O

V

12H:00 M DODTA 01./04/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA].
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O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

trdital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DO R.EGISTRO DE PREçOS.

3.1, As regras referentes aos órgãos gerenciador c participantes, bem como a eventuais adesões sào as que

' ,r da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCTÁIíEIYTO.

4.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

r?rticipação dos Ínteressados na modalidade LICITATÓRlA PREGÂO, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

.'(l3stro deverá ser feito no Portal de Compras Publicas, no sítio www,oortaldecompraspublicas.com.br:

,.,. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalrrrente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como

::res e verdadeiras suas propostás e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

t'epresentante, excluída a responsâbilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela Informação, devendo proceder,

i,rente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

. r. ratualizados.

4.5.3. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

i .1RrrcrPâgÂo ilo PREOÃ(}

c.,r. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no ârtigo 34 da Lei nq 11.488, de 2007, para o microempreendedor

: ',,!dLral - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123, de 2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÀO OS IN'1'ERESSADOS:

5.3.3. Proibidos de participar de Iicitações e celebrar contratos administrativos, nâ forma da legislação vigente;

5.3.4. Que não atendam às condiçôes deste Edital e seu(s) anexo[s);

5.3.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

,irder administrativa ou judicialmente;

lsaios 4t.zo.'tuÉ que todos r4ofi, e soibdm . o moo do SeNHoR lez istc

Rua da Rio le.melho ' 0I - Centro - kn 100. CEI': 68524-000 - Eldorado do Carajás/l'A il



'.:.,

":l:âilo PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTo DE LICITAçÃo - cpl,

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9a da Lei ne 8.666, de 1993;

5.3.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordatâ ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.8. Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

j,i.9. Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessâ condição (Acórdão ne

7 4 6 / 20 74 -T CU -Plenârio).

s.4. coMo coNDrÇÂo PARA pARTrcrpAÇÂO NO PREGÂo, A LTCTTANTE ASSTNALARÁ "SrM" OU "NÀ0" EM CAMPO

PRÓPRIo Do SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAçÕES:

5.4.3. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'da Lei Complementâr na 123, de 2006, estando apta a

rs.ifruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49;

5.4.3.7. Nos Ítens exclusivos para pârticipação de microempresâs e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certâme;

5.4.3.8. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante nâo ter direito ao tratamento

,. \.)recido preüsto nâ Lei Complementar ne 123, de 2A06, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

5.4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Editâl e seus anexos;

5.4.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esrá em

conformidade com as exigências editalícias;

5.4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

5.4.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', )0ülll, da

Constituição;

5.4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nq 2,

de 16 de setembro de 2009.

5.4.9. Que nâo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e IV do arL 1e e no inciso III do art.5a da Constituição Federal;
-:.10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Iunto a documentação de

- j,litaçào devidamente atualizado sem pendencias.

5.5. A declaraçâo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição suieitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

6. DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABTLITAçÃO.

.' Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

tl
Issbs 4120 'tua qúe lodas vejoÍí, e fiibdm.. o orao do S€NHOR fez islo .'

Rua da Rio vermelho " 0l - Cenbo - km 100. CEPI 68524{00 - Eldorado do Carajris?A



!i

Etdi5iâfrÍo
do Carajás

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpr,

ll 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

.rlave de acesso e senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentâção de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC no 1,23, de 2006.

< r. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistemâ eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

. r'esponsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

. r-Lrdas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Nâo será estabelecida, nessa etapâ do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

';cmente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e iulgamento da proposta.

6.7. Os documentos que compôem a propostâ e a hâbilitâção do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do[aJ Pregoeiro[aJ e para acesso público após o encerramento do enüo de lances.

7. DO PREENCHIMENTO.DA PROPOSTA.

7,1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO,

,-I !] SIGUINTES CAMPOS:

7.1.3. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o casoJ, em moeda corrente nacional;

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

r,ilas as especiÍicações do objeto contidas nâ proposta vinculam a Contratada.

,.i. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistâs,

tribulários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

7.4. Os preços ofertados, tanto na prrposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

ic licitânte, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentaçâo.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

- Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tâis como razão social ou nome

fantâsia que venha indicar a mesma.

ABERTURÂ DASESSÃO,
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8.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde Iogo aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as

:scecificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

S.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

8.2.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

;r eíeito na fase de aceitaçâo.

,.-, jistema ordenaú automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de Iances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(aJ Pregoeiro(a) e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitântes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

-,anico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

,,,.5.3. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
,lor ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relacão à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 2,0 (Dois) reais.

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente

.. rlrados pelo sistema os respectivos lances.

: r. Será adotado para o envio de lances no nregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

, .r pública.

ij.i2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

Íntermediários.

8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, â sessão pública encerrar-se-á

i rt0maticamente.

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automáticâ pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

lsaics 41.20. 'Psrc que lc<los \ejon1. e sçibofi a ,1oo ca SEN|1QR íez Étc
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, t de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados

,,. lo(aj Pregoeiro(a).

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

9.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

- - i egistrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos

.-:icipantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.oortaldecomnraspublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reâbertura. E

será reinÍciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicaçâo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

, ;g. Caso o liciEnte não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

, ,,r r-elação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada â verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
.rssim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC ne 123, de 2006,

egulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrârem na

faixa de até 50/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última ofertâ para

.ir5empate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cincoJ minutos

controlados pelo sistema, contâdos após a comunicação automática para tanto.

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nâo se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitântes microempresa e empresa de pequeno porte que se

, )irtrem naquele intervalo de 50/o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

). iro prazo estabelecido no subrtem anterior.

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anterÍores, será realizado sorteiô entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

lsotos 4120.'írlo que todas vdanl, e soibdfi - o moo do SENHOR lez §to
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8.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

!i)rme regulamento.

8.2ó. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

I ?7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3q,

l. EI Ne 8.666, de 1.993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços;

' 
j.2 7.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

8.27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

t)essoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

8.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

8.29. Encerrada a etapâ de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistemâ

'inico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.29.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29.4. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

nroposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

: entos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

8.30. Após a negociação do preço, o(al Pregoeiro(al iniciará a fase de aceitâção e julgamento da proposta.

9. DÂ ACET/IBE"EÂIIE I'ÁPROFO§TÀ VEI{G8IXXÀ

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

. rrquação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7q e no § 9q do art. 26 do Decreto n.e

1.0.024 /2079.

9,2. Serâ desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que âpresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão na L455 /2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

r.entâ por cento )4rt.48, inciso II, 1'a lei: 8666.

9.2.3. Considera-se inexequÍvel a proposta que âpresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
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.t,,r'arlt â materiais e instâlações de propriedade do próprio licitante, pâra os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

q.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistâs ao

.d-reamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aüso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

9.5. O(aJ Pregoeiro(al poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

q 5.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escritâ e justificada do

,ertante, formulada ântes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

9# Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(al Pregoeiro(aJ, destacam-se os que contenham as

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

:i)i o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem preiuízo do seu ulterior envio pelo

srs!cma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiÍicação.

9.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a] suspendeÉ a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

9.8. O(aJ Pregoeiro(al poderá encarninhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

:!rntou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

.,,coes diversas das previstas neste Edital.

9.8.3. Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.8.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

\ r)s itens não exclusivos para a particÍpação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

irroposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à âceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

i'servado o disposto neste Edital
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10. ol nerllrmçÂo.
2 1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiflcada

,iro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participâção,

,,.ralrnente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

10.1.4. Cadastro Nacionai de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

.rlcsas Punidas - CNEP (www.»orlaldatransparelcia.gov.br/ );

10.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrâtiva, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (wrvr,,,.cnj.jus.hr',/rmplobitl:rdc--atlnr/corrsLrltar requer ido.php ).

10.1,6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniâo - TCU

https://contas.tcu.gov.hrlords/f/p= I 6ti0:3:0

'.0.1,.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

mâioritário, por força do artigo L2 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostâs ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maloritário.

10.1.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existênciâ de Ocorrências Impeditivas

Irril,retas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

10.1.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

10.1.7.9. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.8. Constatada a existência de sançâo, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de participação.

10.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nq 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

2.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

' I Cr,nstatado o atendimento das condições habilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

!.,, observando-se a prova de conceito, item 4 do TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e

c..rmprida seú expedido relatório pela Equipe Técnica deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe

homologado o obieto deste certame pela Prefeita Municipal que procederá posteriormente com a homologaçã

do processo licitatório.
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10.1.10. E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abermra da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentação da proposta, a respectiva documentâção atualizada.

2.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitaçâo do Iicitánte, exceto se a consulta aos sítios

rrletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ôes)

',2áiida(s), conforme art.43, §3e, do Decreto 10.024, de 2019.

2.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital,

vja sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitaçâo.

':,nente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

i.," urnentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNP|/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

o Se o licitante for a matriz todos os documentos deverão estâr em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

torlos os documentos deverão estâr em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

. Serão aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para Íins de habÍlitação:

I0.2. HABILITAçÃO JUÚDICA:

10.2.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial dâ respectiva sede;

:l +. Em se tratando de microempreendedor indiüdual - MEI: Certificado da Condição de

r.,licroempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no

sítio www.portaldoemnreendedor.gov.br:

10.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contratc social em vigor, devidâmente registrado na Iunta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento pessoais com íotos comprobatório de seus administradores;

10.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

tem sede a matriz, no caso de ser o pârticipante sucursal, filial ou agência;

10.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas furídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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10.2.8. No câso de cooperatÍva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

ror-ovou, devidamente arquivado na funta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas furídicas da

i- -. fiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei ne 5.764,de 797l;

10.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no PaÍs: decreto de autorização;

10.2.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

10.2.11. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estado da empresa;

10.3. REGUUIRIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.3.3. CNPI - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o QSA, conforme o caso;

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

.,r,'dida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil [RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFNI, referente a todos os créditos tribuúrios federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta ns 1.751,

de 02/10/207a, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

'0 3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

.u.i.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativâ, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1e de maio de 1943;

70.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos

Tributos Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediada;

10.3.8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa iunto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

10.3.9. Certidão negativa junto ao município de Eldorado do Carafás, emitida pelo departamento de tributos

do município ou pelo site. httos://eldoradodocaraias-

pa.nobesistemas.com.br/tributos/document validator/new#. a mesma também poderá ser

solicitada através do E-mail: tributos@eldoradodocaraias.pa.gov.br.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10,3.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.4. QUALTFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
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10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extraiudicial (Lei nq 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trintal dias, ou que

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10.4.4. Certidão Simplificada da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

'ros 60 dias;

,,.-..5. Certidão Especifica da luntá Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

10.4.6. Balanço patrimonial e demonstrações conlábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

,,, balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da dâtâ de apresentação da proposta;

10.4.6.7. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentâção de balanço

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.4.6.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábi!financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.4.6.10. Devera apresentar iunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

10.4.6.11. Certidão de regularidade do profissional (Contadorl que âtesta o balanço patrimoniâl

i.nrro do prazo de validade;

,0.4.7. A comprovação da situação Íinanceira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral [LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( umJ resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante r Passivo Não Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

10.4.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LGl, Solvência Geral (SGJ e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

.\dministração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
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9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o ob.jeto da licitação - Atestâdo(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por

pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com

Íirma reconhecida de quem o subscreveu, os atestados devera ser apresentado com quantitativos igual o

similar, podendo a administração solicitar diligencia no mesmo. Apresentação de atestado de capacitação

técnica, com identificação do assinante, fornecidos por pessoa iurídica de direito público ou privado dos

sistemas de ISSQN/Nota Fiscal Eletrônica;

9.11.2. Declaração da Licitante datada e assinada por seu representante ou procurador, confirmando que

seus sistemas atende aos requisitos do edital, sob as penas da lei;

9.11.3 A nâo apresentação do atestado e da declaração referida nos itens acima a e b implicará a

inabilitação sumária da participante ne.ste procedimento.

,IAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO JUNTO A HABILITAçÃO JURiDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso yJ«lll, art.7e da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

enrpresa).

Declaração de elaboração independente de propostâ; (âpresentâr em papel timbrado da empresa).

Declaração do porte da empresa; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papeltimbrado da empresa).

- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhistâ não impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seia declarada vencedora, uma vez que atenda a

todas as demais exigências do edital.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

--. Caso a proposta mais vantaiosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

.r.J porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de .iustificativa.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem ânterior acarretará a inabilitação do

ticrtante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição nâ documentaçã o fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.
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.. irrvendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(al suspenderá a

sessão, iníormando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá{os em desacordo com o estabelecido neste Edital.

\. L)s itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

.. ,a verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

:1, DOEI{Câ II{IIÂ EIf,]ODAPNOP(ETÁVET{GEX)RÀ

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

' ' .4 . Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

r . r. A proposta final deverá ser documentâda nos autos e scrá levada em consideração no decorrer da execução

do contrato e âplicação de eventual sánção à Contratada, se for o caso.

11.2.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

. os llreços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

gtrrbal em algarismos e por extenso (art. 5q da Lei ne 8.666/93).

11.3.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

i preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especiÍicações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

"r,:s na internet, após a homologação-

;.i. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

como arrematantes a planilha de conrposiçào, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete

juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o lotes dos itens vencido.

11.8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance Íica impedida de pedir a

'i :rcia do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.
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12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

r,.i r-oempresâ ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(isJ

decisão(õesJ pretende recorrer e por quais moüvos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestiüdade e a existência de motivação

:l? intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

.- j. liesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

L2.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

12.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente têrá, a partir de então, o prazo de três dies para apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentárem contrarrazões também peto sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

-2.-1. Os autos do processo permanecerão com vista fuanqueada aos interessados, no endereço constante neste

Edital.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

I3.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

,)rica precedente ou em que seia anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam.

13.1.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do arL 43, §10 da LC na 123 /2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"J, ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

13.2.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados conüdos no CADASTRO DO PORTÂL DE

uOMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuâlizados.

14. DA ADJUDICÂçÃO E HOMOTOGÁçÃO.

14.1. O objeto dâ licitação será adjudicado ao licitante deciarado vencedor, por ato do(a] Pregoeiro(a), caso nâ

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados
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8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

.-. npós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

I
15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

,ai:

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adiudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cuio prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem preiuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Atâ de

r, .listro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postâl com

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que se.ia assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

16.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

seu enüo podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

I
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

17.2. O adiudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocaçâo, para

,,ssinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Cara

Contrato/AutorizaçãoJ, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

Edital.

17.2.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para

.rssinatura ou aceite da Adludicakária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seia assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dies, a contar da data de seu recebimento.

17.2.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adludicatário e aceita pela Administração.
'17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrument-o equivalente, emitida à empresa adiudicada, implica no

rrl'recimento de que:

17.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ne 8.666, de 1993;

17.3.4. A contratâda se vincula à sua proposa e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.5. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão sâo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne
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17.+. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da âssinaturâ do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

r'leviamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa ns

3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, IIl, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

,IIIN,

. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.6.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no editâl e anexos.

17.7. Nâ assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

nabilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licÍtante durante a vigência do contrato ou da ata

de registro de preços.

17.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusar a assinar o contrato ou a atâ de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das

- r rcões das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

-lssificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

" i. As regras acerca do reaiustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

r\rierência, anexo a este Edital.

a Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital

3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, o licitante /adjudicatário que:
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22.1.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.5. Apresentar documentação falsa;

22.1.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1,.7 . Enseiar o Íetardamento da execução do obieto;

22.1.8. Não mantiver a proposta;

2 2.1.9. Cometer fraude fiscal;

22.7.70. Comportar-se de modo inidôneo;

a) àtrâso iniustificado ou retardamento na prestação de serviços obieto deste certame sujeitãrá a empresa, a

. u da Administração, à multa moratória de 0,570 (meio por cento) por dia de atraso, até o limÍte de 70o/o (dez

por cento), conforme determina o art. Nq 86, da Lei Ne 8666/93.

21,2,1. A multa prevÍsta neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

:rs multas previstas.

21.3. A inexecução total ou parciâl do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do artigo Ne 87, da Lei Ne 8.666/93:

o Advertência por escrito;

. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20010 (vinte por cento) sobre o valor total

li.ontrato;

. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 fdois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

justificativa aceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto parâ a penalidade 05 (cinco) anos;

leração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

,i- ,srminantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitáção perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Nq 8.666/93, c/c art. Ne 7s da Lei Ne 10.520/02 e art. Ne

14 do Decreto Nq 3.555/00.

21.4. Do ato que âplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

ntirnação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na lmprensa OÍicial, as sanções administrâtivas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

?.1.6. DA FRÂUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

rrcedores e subcontratados, se admitida à subcontrataçâo, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

lsoios 1L2o: 'púo que toalos vdonl e soibon1... o núo do S€NHOR fez sto .'

Rua da fuo vermelho " 0l - Centrc - km 100, CEP: 6E524-000 - Eldorado do CaÍajá6,/PA d



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTo DE LICITAçÃo - cpl

21.6.1. pARA os pnopóstros orsrl cúusuu, oEFINEM-SE As sEcutltns pru{rtcls:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

. r,:ivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

), PRj(TICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PfuiTICÂ CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitâdor, visando estabelecer preços em níveis

artificiais e não-competitivos;

d) PR.ÁTICA COERCITTVÂ: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PR (TICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificac alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

irDuração de alegações de prática prevista acima; atos cuia intenção seia impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilaterâl promover inspeção.

23. DA FORUAçÃO DO GIu)/ISTRO DE RESERVÀ

?', Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

lrte mais bem classificado.

l\ apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicârá o resultado do certame em relação

ao licitânte melhor classificado.

2.3 Havendo um ou mais licitante., que aceitem cotâr suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fâse competitiva.

I i Esta ordem de classiíicação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somerte será

utilizada acaso o melhor colocado no certame nâo assine a âta ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

previstas nos artigos 20 e 21 do Decrero n" 7 .892 /201.3.

24, DA IMPUCNÂçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCUTRECIMENTO,

5íâüo
,.r,o Cârqlás

I . Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

rn.pugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÂO DEVER/í ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema

www.portaldecomnraspublicas.com.br.

2.7 Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

:, rrpugnação no prazo de até A2 [dois) dias úteis contados da dat2 de recebimento da impugnação.

t.t Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2,.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitátório deverão ser enviados o[a)

Pr"go"t.o ivamenff
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,or meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

ww\,v.portaldecompraspublicas.com.br.

2.10 O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos anexos.

' I As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

.,'IOldarem ao art.2l parátgrafo 4a, da Lei a.666/93.

2.11..3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

pregoeiro[a), nos autos do processo de licitação.

2.12 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

:r !stração.

;.-3 As respostas às impugnações.e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

2.L4 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

,lhe esteiam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

2.15 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

.:r ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Editâl).

2.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

2.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

: irarcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo[a) Pregoeiro(a).

2.18 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília

- DF,

2.1.9 No iulgamento das propostas e da habilitação, ofal Pregoeiro(al poderá sanar erros ou falhas que não

'::rem a substância das propostâs, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

2.20 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

2.21 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputâ entre

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e

ra da contratação
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANExo II - MoDELo DE DECLARAÇÂo pn sulerÇÂo Às cor'rorçôrs ESTABELECTDAS No EDTTAL E DE

iNExISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVoS DA HABILITAçÃo;

ANExo III - MoDELo DE DECLARAçÃo Nos rERMos Do INCISo xxx I, ART.7o DA CoNSTITUIÇÀo FEDERAL;

ANExo lv - MoDELo oE oecuneçÂo DE ELABoRAçÃo INDEpENDENTE DE pRopoSTA;
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2.22 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

l.'13 Na contagem dos prazos estâbelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

üo vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente nâ Administração.

2.24 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

2.25 O lÍcitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

'l.resentados em qualquer fase da licitação.

?.25.3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

2.26 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

,,sso, prevalecerá as deste Edital.

r, Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de

ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulaçâo do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

2.28 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedadâ a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentâdos para fins de classificação e habilitação.

r-, l'--dital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portâldecompraspublicas.com.br. e

tarnbém poderão ser Iidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho e 01- Centro - km 100, CEP:68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

2.29 Integram este Edital, pâra todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:



do
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LTCITAçÃO - Cpr

II 4XO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO Vrrr - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO pÚBLTCO

' í) IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

.-, rlXo X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos Carajás - PA 28 de Março de 2022

TIAGO PEREIRA

COSTA:O0919426
247

Assinado de forma
digitalporTlAGO
PEREIRA

COSTA:00919426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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1. OBTETO

coNTRÁTAçÃo DE EMPRESA PARA FoRNECTMENTo DE LrcENçA DE uso DE srsrEMAs oe cEsrÃo oe

rsseN EM wEB, coNvERSÃo, ruelaxraçÀo E cApACITAçAo Dos sERvtDoREs eARA uso DAs

TFRRAMENTAS, coNFoR-ME pnscntÇÂo Dos sERvtços coNTIDos NESTE TER[,to oE nnrrnÊrucm, pane

. í)ER As NECESSIDADEs Do Mutrltcipto oe rloomoo oos cane;Ás

2. IUSTIFICATIVA:

Considerando que os softwares.atualmente em funcionamento na Prefeitura têm custos mensais elevados e

v encontram-se em parte defasados em face das novas exigências imputadas à administração pública. e em parte não

:rendem tecnicâmente às demandas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS, com relação às

., 'rgências técnicas de demandas, suporte e funcionalidades, e

Considerando também, o atual momento financeiro que atravessa a administração pública do país, nas três

esíeras de poder, impedindo que a administração municipal busque as instâncias estâdual e federal para

solicitação de repasses extraorçamentários, que possam garantir o custeio da 'máquina' administrativa e

investimentos em políticas públicas, resta a este MunicÍpio imprimir mais eficiência nos seus próprios processos

Lle gestâo, bem como incrementar suas receitas próprias;

Considerando que para imprimir eficiência nos processos de gestão e incremento de receitas próprias, o

município necessita de ferramentas nrodernas, que Ínterajam com as melhores práticas tecnológicas disponíveis

no mercado para levar aos gestores informação de qualidade para a tomada de decisão a tempo e a hora;

Considerando que a integração entre os softwares é de suma importância, principalmente no que diz

\, :1to ao cadastro de pessoas, fazendo com que as diferentes secretarias do Município interaiam criando um

cadastro multifinalitário que permitirá o controle dos serviços utilizados por seus cidadãos;

Considerando que além dos beneíícios citados acima o cadastro integrâdo e multifinaliúrio permitirá, por

meio da tecnologia, que as secretarias se ajudem na busca da higienização da base de dados, no que diz respeito ao

'â,lastro de pessoas cadastradas nas cliversas ferramentas de software utilizadas hoie no Município;

JustiÍica-se a contratação ora proposta, uma vez que os resultados almejados pela Administração, poderão

ser alcançados com base nos princÍpios constitucionaÍs que regem a administração pública, quais sejam:

legalidade, impessoalidade, moralidacle, publicidade, eficiência e transparência.

2.1. BENEFICTOS A SEREM A.LCANçADOS

2.1.1.BENEFÍCIOS PARA A §OCIEDADE

2.1.7.1. Confiabilidade e qualidade nos serviços oferecidos à população;

2,1.7.2. Agilidade no atendimento e menos burocracia;

2.1.1.3. Disponibilização de serviços na internet, evitando o deslocamento do

lsotos 1120:'Wc que todos v4on1, e soibafi - a ínoo do SINHOR lez islo..'
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:r ipe /contribuinte à Prefeitura;

2.1.1.4. Redução do consumo de papel, com consequente redução dos custos

operacionâis de cada unidade do Município, gerando maior eficácia no

consumo consciente, colaborando de forma indireta com o meio ambiente.

2.1.2. BENEFÍCTOS PARA A ADMINISTRÂçÂO MUNICIPAL

2,1.2.1. Eliminação das tarefas e informaçôes em duplicidade;

2.7.2.2. Visão plena do ciclo de vida das informações;

2.1.2.3. Automação e padronização dos processos das diversas áreas da Prefeitura;

2.1.2.4. Facilidade na obtenção de informações;

2.1.2.5. Esvaziamento do balcão do setor tributário, permitindo que os

. r'vidores tenham mais tempo pâra trabalhar a gestão dos processos;

2.1.2.6. Melhoria na imagem dos serviços públicos e do Governo Municipal;

2.1.2.7. Maior transparência da Gestão Municipal.

2.1.3. BENEFÍCIOS PARA Á GESTÂO TRIBUTÁRTÂ MUNICIPAL

I I 3.1. lnformações dos contribuintes atualizadas e online;

l' Enquadramento dos contribuintes de acordo com o regime tributário;

1.r.3.3. Disponibilização de ferramentas para melhor apuração dos tributos;

2.1.3.4. Agilidade e confiança nos lançamentos tributários;

2.1.3.5. Melhoria na gestão da conta corrente fiscal;

2.1.3.6. Disponibilização de ferramentas para a melhor gestiio da cobrança dos créditos;

25.1.3.7 . lnformaçôes para o eficiente Planejamento e Acompanhamento das ações

fiscais;

25.1.3.8. Apuração de forma rápida e segura da situação do contribuinte perante a

prefeitura;

25.1.3.9. Redução da sonegação fiscal;

25.1.3.10. Incrementodaarrecadação;

25.1.3.17. Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;

25.1.3.12. Lançamento tribuuário adequado, diminuindo o contencioso âdministrativo e

assegurando uma execução fiscal segura;

25.1.3.13. Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio

e compartilhamento de informações entre o contribuinte e a fiscalização

municipal;

2.5.3.19. Fornecimento de relatórios gerenciais para que o município conheça suas

potencialidades econômicas, üsando lançar programas de incentivo a

determinados setores da economia, bem como atrair novos investimentos.
,J. 

CARÂCTEÚSUCIS GEMIS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA:
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Os Sistemas Integrados de Gestlio Pública, deverão possuir as seguintes características básicas:

3.1. INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA DO SISTEMA

3.1.1. Todos os sistemas deverão ser desenvolvidos em plâtaforma WEB;

j.i.2. Deverá disponibilizar backup de dados que possa ser executado por qualquer usuário com permissão

para tal; rotina e disponibilizar junto com o arquivo do backup a estrutura e relacionamento entre as

entidades (DER);

3.1..3. Funcionar em rede com os sistemas operacionais Windows, Unix, Linux com as estações de trabalho

rodando sob os sistemâs operacionais Windows ou Linux;

,.+. Os sistemas deverão ser instalados em DATA CENTER'S da CONTRATADA e os back-ups deverão ser

disponibilizados no servidor da CONTRATANTE conforme agendamentos de horários acordados com

os técnicos da CONTRATANTE;

3.1.5. Ser compatível com ambiênte multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;

3.1.6. Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra â violação dos dados

ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das

permissões de acesso individualizadas por usuário e função.

3.2. SEGURÂNçÁ

3.2.7. A solução deverá contar com a instalação simultánea em vários Data Centers que forneçam um

âmbiente seguro, controlado, com redundâncias de equipamentos, sendo estes de última geração e

monitorâdos 24 horas por dia,365 dias por ano. Os dados armazenados no sistema terão de ser

replicados em localização física de tal forma que mesmo que um dos Data Center seja destruído a

integridade do sistema deve ser preservada, bem como terá de possuir gerência de privilégios por

função e tipo de usuários, definidos por perfis para restringir o acesso das funcionalidades através do

uso de senhas criptografadas;

3.2.2. A verificação da autenticidade dos documentos e certidões deverá ser feita com rapidez através do

portal do MUNICíPIO utilizando o código de verificação impresso.

3.3. COMPUTAÇÂO ErU XUWU

3.3.1. O Sistema deverá escalar os recursos de processamento dinamicamente de acordo com o volume de

transações e prover alta disponibilidade. Com essa infraestrutura, o Sistema deverá atender pequenos,

médios ou grandes volumes de informação ou dados, podendo escalar elasticamente de maneira a

atender um número extremo de usuários sem sacriÍicio de performance.

3.4. FERRAMENTAS DE INTELIGÊXCN IE UTCÓCIOS

3.4.1. Atendendo a este quesito, o sistema deverá utilizar ferramentas de última geração de Inteligência de

Negócios (Business Intelligence), que combinam relatórios dinâmicos e análise de dados em uma

interface de painel de controle, através de alertas automáticos que funcionem como auditor virtual,

apresentando ao usuário somente os dados que ele precisa e quando ele precisa. Esta ferramenta

deverá apontar as divergências e inconsistências das informações prestadas ao sistema, co

ifl
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indicação correspondente, oferecendo gráficos dinâmicos e análise estatística, com a habilidade de

expandir e resumir os dados examinados interativamente.

3.5. DOS SISTEMAS:

3.5.1. SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN

3.5.1.1 NOTA FISCAL ELETRÔNICÂ

O sistema deverá agregar mecanismos e processos de controle e gestão tributária, inclusive habilidade de geração

rlr Nota Fiscal e Processo Fiscal Eletrônico.

Os métodos e soluções técnicas a serem utilizados devem buscar controlar e ampliar a base contributiva, o volume

da receitâ triburária, coibir e inibir a evasão e a inadimplência do ISSQN.

Em complemento ao proieto a ser desenvolvido, o sistema deve contar também com umâ assistência tributária

completâ, com treinamento e capacitação aos servidores públicos.

, (r sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas:

i-!üastros: da Prefeitura, dos Usuários da Prefeitura, dos Conteúdos da Prefeitura, dos Documentos Necessários

para Autenücar o Contribuinte, Câdastro das Informações do Convênio, Vencimento das Guias, Taxas e Carências,

Cadastro de Agentes Autorizados a Receber o Pagamento de ISSQN.

Gestão da Prefeitura: Cadastro de Valor Mensal para MEI, Cadastro de Indicador: Correção Moneuiria(sim/não),

!r Lral ou Mensal, Cadastro Taxa de Multa, Valor Máximo da Multa, Taxa de luros, Cadastro Fórmulas para

Configuração de Correção Monetária e Taxa de furos, Cadastro Cabeçalho da Nota Fiscal, Informar a Legislação da

Nota Fiscal, Cadastro de Regras para Retenções Federais: INSS, PlS, CONFIS, IRPJ, IRPF, SEST/SENAT e CSLL,

Cadastro o Layout da Nota Fiscal, Cadastro a Unidade Fiscal, Taxa de Expediente, Controle de Status de Operação

da Cidade, Upload do Brasão da Prefeitura.

\tividades: Cadastro do CNAE Vinculado ao ltem de Serviço e o Cadastro CBO para os Profissionais Autônomos e

Liberais.

Itens de Servico: Gerar Lista de Serviços com Alíquota Padrão, parametrizar o Sistema Conforme a Lei

Complementar 116, Cadastro de Alíquotas dos ltens de Serviço constante no Código Tributário do Município,

Permitir Alíquota Diferenciada para Contribuinte com Convênio.

:i!ões: Solicitar Alteração de Cadastro, Buscar Solicitações por: Todas, Reieitadas, Pendentes, Aprovadas, Em

a.rrálises e Comenúrios em Aberto. Aprovação de Autorização para Emissão de Nota Fiscal por Período, Alerta do

Vencimento do Período para Emissão de Nota Fiscal. Aprovação de Cadastro, Anexação de comprovante de

inscrição/CNPJ. Autorização para Carta de Correção, visualização da carta de correção e nota fiscal

correspondente. Solicitação de Cancelamento de Nota Fiscal ou Substituição, relaciona a(s) nota(s) fiscal(is) e

;)r rmite anexação de declarações outras. Declaração de Serviços Prestados de Contribuintes de Fora do Município,

apresenta declaração da nota fiscal e anexa a nota.

Para o Contribuinte: Cadastro de Contribuinte Mobiliários, Importação do Cadastro de Contribuinte Mobiliários,

permitir verificar os contribuintes impo rtados com dados falbntes, Cadastro de Contribuintes Pessoa Física

Cadastro de Contribuintes Pessoa lurídica, Cadastro de Contribuintes Instituições Financeiras, Cadas
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Contribuintes Órgão Público, Cadastro de Contribuintes Administradora de Cartão, Cadastro de Contribuintes

Cartórios, Cadastro do Valor do Fixo c Parcelas do Contribuinte Pessoa Física (Profissional Autônomo ou Liberal),

Cadastro da Situação do Contribuinte, Cadastro do Administrador do Contribuinte, Cadastro de Usuários do

Contribuinte, Cadastro do Logo do Contribuinte.

1lq1la-dol: Cadastro do Contador, Vinculação do Contador ao Contribuinte, Acesso do Contador Ao Cadastro

.., aliente, Reverte Acesso de Contribuinte para Prefeitura e Contador para Cliente.

Escrituracões: Emissão de Escriturações Tomador/Prestador/Declaração Sem Movimento, Buscar Escriturações

por: Prestados, Tomados, Pendentes, Divergentes, Cancelados, Dívida Ativa e Sem Movimento. Aceitar

Escriturações, Reieitar Escriturações, solicitar Carta de Correção, Substituição de Escriturações e Impressão de

Declaração de Serviços Prestados Por Contribuinte de Fora do MunicÍpio.

Recibo Provisório de Serviço: Escriturar RPS de Prestadores como Retida, Tributada ou Isenta, Escriturar RPS

como Tomador do Serviço, Importação do Recibo Provisórios de Serviços.

Nota Fiscal Eletrônica: Cadastro do Número lnicial das Notas Fiscais, Escriturar Notas Fiscais de Prestadores como

Retidâ, Tributâda ou lsenta, Escriturar Notas Fiscais como Tomador de Serviço, Emissão de Nota Fiscal,

'': r'nando obrigatoriamente o tomador de serviço, Copiar Nota Fiscal Emitida, Geração de PDF da Nota Fiscal,

Emissão de Carta de Correção, Verificação de Autenticidade dâ Notâ Fiscal, Cancelamento de Nota Fiscal

permitindo parametrizar o prazo limite para acontecer o cancelamento, Cancelamento de Nota Fiscal Avulsa,

Substituição de Nota Fiscal, lmportação de Lista de Notas Fiscais para Cancelamento, Emissão de Nota Fiscal

.l.r'ulsa, permitindo manter cadâstrado os contribuintes vinculados a estas notas, bem como histórico de emissão

..rnas, Copiar Nota FiscalAvulsa, Geração de PDF da Nota Fiscal Avulsa.

lustituicões Financeiras: Importação do Planos de Contas Referente as Contas COSIF das Instituições Financeiras,

Importação da Apuração Mensal, lmportação do Balancete Conrábil e do Balancete de Partidas Dobradas das

Instituições Financeiras no padrão ABRASF 3.1.

Administradoras de Cartão: Importação da declaração de movimentâção dos processamentos de recebimento dos

valores por meio de uso de cartão de crédito/débito e cruzamento de dados das operações de cartão de crédito e

de débito com os valores de serviços prestados mediante emissão de notas fiscais emitidas em igual período.

Cartórios: Importação da Declaração de Apuração das Taxas, com a movimentação de recebidos quanto aos

processos de prestação de serviços cartoriais. Permitir declaração de serviços prestados manualmente com a

possibilidade de anexar declaração de apurâção.

| ,,rs: Emissão da Guia Tributada, Emissão da Guia Retida, Suporte a Boletos a todos os bancos conveniados pelo

município, Suporte a Boletos Febraban, Importação do Retorno Bancário, Importaçâo do Retorno do DAF607 do

Simples Nâcional, Bâixa Automática das Escriturações do Sirnples Nacional, Busca Automática de Débitos de uma

Incidência para Emissão de Guia, Buscar por Guias: Pendentes, Canceladas e Quitadas, Cancelamento da Guia de

P ecolhimento, permitindo informar o motivo do cancelamento, Geração de Guias do ISS Fixo e Estimado, Geração

-!rivo Unico (PDF) para Impressão de Guias do ISS Fixo e Estimado, Cancelamento Guias do ISS F
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Estimado, Extinção de Crédito, Parcelamento do Crédito, Baixa Manual via Processo Administrativo, Reemissão

sem furos e Multâs e Correções via Processo Administrativo.

1.r:iu Fiscal: Cadastro da Ação Fiscal, conforme os prazos da Notificação Preliminar, Termo de Início da Ação Fiscal,

Apuração Fiscal, Auto de Infração e lmposição a Multa, Análise de Recurso 1a Instância, Análise de Recurso 2ê

lnstância e Termo de Encerramento da Ação Fiscal, Pesquisar Candidatos a Ação Fiscal, Buscar Ordem de Serviços

por: Fechadas, Abertas, Todas, Notificação Preliminar, TIAF, ATIF, Recurso 1? lnstância, Recurso 2a Instância e

TENAF. Adicionar Ordem de Serviço, permitindo a visualização da listagem de serviços, Bloquear Contribuinte Na

,, Íiscal por Período, Notificar Contribuinte, permitir que a prefeitura saiba quando o contribuinte leu a

notificação, Termo de Início de Ação Fiscal, Auto de Infração e Imposição de Multa, Análise de Recurso de 1a

Instância, AnálÍse de Recurso 2q Instânciâ, Termo de Encerramento da Ação Fiscal, Cancelamento da Ordem de

Serviço, Atribuir Uma Ordem de Servrço.

'Í,,ida-Ativa: Criar Dívida Ativa por Contribuintes do Simples Nacional, MEI, Nenhum, Estimado e Fixo, Adicionar

. ,.i1.rbuinte a Díüda Ativa, Bâixar Débitos de Contribuinte da Dívida Ativâ, Relatório da DÍvida Ativa, Emissão de

Relatório CSV da Dívida Ativa, Controle de Versão dos Relatórios CSV da Dívida Ativa, Livro Fiscal por Incidência,

Serviços Prestados, Tomados, Detalhado, Resumido, por Emissão e por Competência, Livros Fiscais Fechados

Automaticamente, Livro Fiscal com PDF Anual ou Mensal, totalizando valores mensais e anuais.

Filtros/Gerador de Relatórios: Geração de Relatórios de Notas Fiscais, Geração de Relatórios de Escriturações,

r,eração de Relatórios de Contribuintes, Geração de Relatórios de Guias, Geração de Relatórios de Ordem de

Serviço, Adicionar Filtros a Minha Organização, Formatação dos Filtros, Exportação dos Filtros em CSV.

Relatórios: Ficha de lnscrição Cadastral em PDF, Raio X dos Últimos 5 Anos, Cadastro dos Alertas, Controle de

Permissionamento de Acesso aos Alertas, Alertas de Não Cadastramento, Alertas de Não Utilização do Sistema,

4lertas de Divergências, Alertas de Escriturações Pendentes, Alertas de Não Recolhimento Tributado, Alertas de

. . r'i.ecolhimento Retido, Alertas de Não Recolhimento Simples Nacional, Alertas referente as Declarações das

Administradoras de Cartão, Alertas de RPS Pendentes, Guias Vencidas ISS Fixo, Guias Vencidas ISS Retido, Guias

Vencidas ISS Tributado, Guias Vencidas Regime Estimativa, Contribuintes Cadastrados, Contribuintes Pendentes

de cadastramento, Média de Login por Grupo de Prestadores, Média das Notas Emitidas por Prestadores,

' .crdação por Contribuinte, Arrecadaçâo por Instituição, Arrecadação por Período, Arrecadação por Código de

.,r i !'rço, Cruzamento de Dâdos de Cartão e NFSe Emitidas, Comparativo de Arrecadação por Período, Recolhimento

Simples Nacional por Contribuinte, Notas emitidas por Contribuinte, Notas Canceladas por Contribuinte, Guias

Baixadas por arquivo de Retorno Bancário, Relatórios de Baixas (automáticas e manuais) e Relatórios de Auditoria

por Usuário(s).

Cráficos: Raio X do Contribuinte com Todo Histórico dos Últimos 5 Anos, Nível de Cadastramento, Logins, Média de

Login por Grupos de Prestadores, Histórico das Notâs Fiscais Emitidas por Ano, Notas Fiscais Emitidas por Mês,

Média das Notâs Fiscais Emitidas por Prestadores, Receita ISS Fixo Total - Valor Gerado e Valor Arrecadado por

Ano, Mês e Competência, ReceÍta ISS Fixo Pessoa FÍsica - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e
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:.r;iedade de Profissionais - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita ISS

Movimento Econômico - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita ISS Retido

Prefeitura - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência, Receita ISS Simples Nacional e MEI -

Valor por Ano, Mês e Competência, Receita Instituições Financeiras - Valor Gerador e Valor Arrecadado por Ano,

1,1ês e Competência, Todas as Receitas do ISSQN - Valor Gerado e Valor Arrecadado por Ano, Mês e Competência,

irscalização - Não Recolhimento Acumulado Anual, Fiscalização - Não Recolhimento Acumulado Mensal,

Fiscalização - Termômetro.

Suporte: Link Direto para os Manuais das Instituições Financeiras, Contribuintes, Contadores, Cartório (s) e

Fóruns, Help Desk Online, Integração parâ Abertura de Chamados de Suporte, acompanhamento dos chamados

3bertos, em andamento e encerrados e Chat Online.

Seguranca: Acesso Via Certificado Digital, Controle de Permissionamento dos Usuários da Prefeitura, Controle de

Acessos Via Login e Senha, Controle de Recuperação dê Senha permitindo a reativação de conta inativa, Controle

de Acesso Via CertiÍicado Digital eCPF/eCNPJ/eNfe, Registro do Histórlco de Operações Realizadas pelos Usuários

do Sistema.

I 11141: Gerar Backup Completo e/ou Gerar Backup Incremental.

.,.gração: Configurar os Arquivos de Integração: Contribuintes, Escriturações e Guias, Gerar Arquivo de

Integração, Baixar Arquivo de lntegração nos formatos CSV e XML.

Webservice: Padrão ABRASF, Cadastro de Autorização para Utilização do Webservice, Habilidade de Suspensão da

Autorização para Utilização do Webservice, Recepcionar Lote RPS, Consultâr Situação Lote RPS, Consultar NFe por

R.PS, Consultar NFe, Consultar Lote RPS, Cancelar NFe, Validação de Certificado Digital, Importação de Serviços

Tomados.

Integração dos sistemas NFe e o tributário de forma que ao cadastrar um contribuinte no sistema tributário este

contribuinte também seja cadastrado no sistema da NFe, quando um débito para um contribuinte for constituído

no sistema de NFe ele também seia constituído no tributário, e quando um débito for baixado, tanto no sistema da

NFe, quanto no sistema tributário, ele seia baixado em ambos.

Raio X - Atualização Diária da Informação de Multas, luros e Correção para Valores em Aberto. Histórico de

escriturações de serviços: prestados, tomados, com ISS tributado com ISS Retido, Isenções, Sem Movimento e Não

Escriturâdo. Histórico de Guias: Pagas, A vencer e Vencidas. Histórico de RPS: emitidos, com NFeS, sem NFeS e

convertidas com atraso.

,, rirção de NFeS em formato XML ou PDF por Competência no padrão ABRÂSF.

. -i..)itir o registro de alíquota diferenciada por incentivo da EMBRATUR, que seia possível informâr um prazo

pâra vencimento da alíquota e que o sistema exiba um alertá para o contribuinte antes do vencimento.

Permitir na emissão das notas que seja informado a retenção de ISS para tomadores não estabelecidos no

município.

Permitir que os contribuintes enquadrados no Simples Nacional possam ser classificados conforme alíquota do
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Permitir que os débitos dos contribuintes do Simples Nacional sejam baixados manualmente ou por processo

automático mediante importação do DAF607.

0 sistema deverá permitir que o contribuinte emita certificado de quitação das guias.

.r'mitir imprimir nota fiscal informando quantidade e valor unitário do serviço prestâdo.

Relatório de Baixa por usuário, informando quem deu baixa nos crédltos através do sistema.

Recibo de quitação do tSS Retido pelo Tomador de Serviço para enviar ao prestador de serviço.

A possibilidade de cadâstrar empresas, institujções financeiras (Bancos), instituições financeiras 0easing),

i )istradoras de cartão (de crédito e débitoJ e Cartórios. Todas estas instituições envolvidas na cobrança de

.. , üi-r município com o objetivo de fiscalizá-las e aumentar a arrecadação do município.

Permitir a importação do plano de contas e balancetes (de apuração, contábil e de partidas dobradas) dos bancos

de forma a apurar o ISS devido por competência, além de exibir os débÍtos conforme o plano de contas COSIF

estabelecido e atualizado pelo BACEN no padrão ABRASF 3.1.

Permitir que as administradoras de cartão importem as declarações de operações de cartões de crédito e débito,

permitindo a apuração do ISSQN devido. Dêmonstrando por competência os valores de operações de cartão de

crédito e débito e a soma de ambos separadamente por CPF/CNPf.

Permitir que os cartórios importem as declarações de apuração, permitindo a apuração do ISSQN devido. Ou que

possa escriturar a apuração manualmente devendo anexar apuração em PDF.

Exibir alertas que permitam os fiscais, gestores e demais interessados identificar de forma rápida quais são as

srtuações possíveis que estão causando a evasão de receita do ISSQN no município. O objetivo desta funcionalidade

é evitar que os interessados tenham que ficar procurando nos sisteilas/módulos estas informações, assim, o

processo e consequentemente o resgate destas receitas evadidas será acelerado.

Possibilitar a geração de filtros das informações, bem como a de apontar quais serão as informações que irão

r:'o relatório resultado deste filtro. Também se pede para que estes relatórios sejam gerados em modelo

: '. ú ob.ietivo desta funcionalidade é permitir que os interessados possam criar visões das informações,

direcionando o trabalho de aumento de arrecadação, principalmente, aos sonegadores que realmente interessam.

Que seja possível escolher nos filtros, informações de Notas Fiscais, das Guias, das Escriturações e dos

Contribuintes. O objetivo destas informações é munir a equipe de fiscalização para que possam executar as

atividades parâ incrementar a receita.

Permitir escolher nos Íiltros mencionados no item anterior as notas fiscais por data de emissão, alíquota, bairro do

prestador ou do tomador, atividade econômica, que tiveram retenção federal, emitidas por contribuintes do

Simples Nacional, entre outras. Permitir escolher as escriturações por data do serviço, por atividade do prestador,

pelo CNPI do prestador ou do tomador, permitir escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa de

:lor, entre outras. Permiür escolher as Guias baixadas ou não, de valor maior ou menor que o valor digitado, que

rrâo vencer ou que venceram em um determinado período, de um dêterminado contribuinte seja ele tomador ou

prestador, entre outros. Os objetivos destas informaçôes também são munir a equipe de fiscalização para que

possam executar as atividades para incrementar a receita.
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j litar a criação de ações fiscais. Estas devem âproveitar as informações já apontadas nos alertas para

. -.,,.râr eletronicamente, através do sistema/módulo, os contribuintes inadimplentes com suas obrigações

conforme CTM (Código Tributario do Município). O obietivo desta funcionalidade e de potencializar o trabalho da

fiscalização, permitindo que mais contribuintes sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que

atualmente, consequentemente, incrementando a receita do município.

Deve, ainda, demonstrar em forma de gráficos dinâmicos, que alteram conforme o sistema/módulo está sendo

aiimentado, as informações de arrecadação da receita de ISSQN bem como as demais informações necessárias para

identificar de forma rápida as melhores estratégias para incrementar a receita do município.

3.5.1.2. STSTEMA DE GESTÂO DO ISSQN DO CARTÂO DE CRÉD|TO

O sistema deverá identificar e levantâr receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre a comissão paga pelos

.. i 5(rlecimentos Iocais nas vendas realizadas com cartão de crédito e o software deverá disponibilizar aos

,,r,ár'ios a criação e processamento de banco rle dados da sonegação havida com objetivo de apurâr, mediante

cruzamento com a matriz tributaria do Município para fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão dos

negócios de CARTÃO DE CRÉDITO e emitir, automaticamente, autos de infrações sequenciados para lançamento e

cobrança do tributo apurado.

,. rler,.erá o sistema dispor das seguintes ferramentas técnicas:

o Câdastrar em registros editáveis, todas as captâdoras de dados ativas no mercado, com CNPI

e endereço completo- A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online. O sistema não

deve permitir a exclusão das instituiçôes cadastradas no sistema;

o Permitir; aos usuários mediante login individual total acesso via web, garantir o acesso de

informações via web deverá possuir autenticação individual visando garantir a segurança das

informações em dois ou mais níveis de permissões; o acesso ao sistema deverá ser feito visando a

segurança das informações, em dois ou mais níveis diferentes, sendo um de exclusiva digitação e outro

gerencial e ainda, a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível, caso o Município entenda

necessário;

. Os níveis de acesso e funcionalidades do sistema deverão ser determinados por um ou mais

administradores informados à contratada pelo Município;

r Possibilitar a importação âutomática de informações constantes dos arquivos eletrônicos

fornecidos pelâ Secretaria da Fazenda Estadual no formato Microsoft Excel extensão RET, XLS, CSV e

TXT;

o Permitir também: diferenciar os diversos tipos de transações com cartões tais com vendas à

vista (débito) e à crédito (cartão de créditoJ e ainda vincular cada operação ao CNPJ do estabelecimento

local ao escopo do coteio manual pela fiscalização entre as vendas realizadas com cartão de

crédito/débito e a receita bruta informada pelo contribuinte Iocal do ISS; a parametrização do sistema

mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local bem como customizar a emissão automática de

autos de infração numerados e com especiticação completa dos índices e dispositivos da legislação lqcal,

dl
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tais como, alíquota, iuros, multa, correção monetária, outros tipos de acréscimos, prazos e textos

pertinentes; â geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos

realizados por operação conüda no Auto de Infração emitido; a restrição por exercício dos lançamentos

que deverão compor cada auto de infração; consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração

emitidos; a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das

atuações emitidas;

o Possuir previamente: cadastradas todas as captâdoras de dados ativas no mercado;

cadastrado os endereços das operadoras de cartão de crédito; o cadastro de novas operadoras de cartão

de crédito ativas no Mercado; níveis diferentes de permissão configurável por usuário;

o Permitir: a edição das operadoras de cartão de crédito; que os níveis de acesso ao sistema

sejam determinados por um Gestor; aos gestores o cadastro de novos usuários e controlar o acesso

através de níveis pré-cadastrados; a adição manual ou através de arquivo CSV das instituições

financeiras e realizar o cruzamento dos dados; a âdição manual ou através de arquivo CSV das

operações de cartiio de crédito e realiza o cruzamento dos dados através venda a vista (débito) e venda

a prazo (cartão de crédito);

o Possibilitar: a importação automática de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos

fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito; a vinculação de cada operação ao CNP| do

estabelecimento local;

. Dispor de ferramentas de lnteligência de Negócios que gere alertas automáticos

equivalentes a auditores eletrônicas, devendo controlar data de envio, data de visualização pelo

contribuinte e detalhes do envio;

o Possuir relatório gerencial que cruze informações relacionâdas as movimentaçôes em

operações de cartiio de crédito ou débito comparando com a emissão de notâs fiscais em igual período;

e Diferenciar a baixa no município e a baixa na receita, onde o baixado na receita não é

prestador e nem tomador de serviço.

3.5.1.3. STSTEMA DE GESTÃO DO rSSQN BANCOS-DES-rF

O sistema a ser contrâtado deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre os serviços

prestados por instituições financeii:as e ainda o software deverá disponibilizar aos usuários a criação e

»rocessamento de banco de dados da sonegação havida com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a

matriz tributária do Município para fatos geradores da espécie, o imposto devido em razão das prestações de

serviço das INST|TUIÇOES FINANCETRAS e emitir autos de infrações sequenciados para lançamento e cobrança do

tributo apurado.

Ainda, o sistema deverá dispor das seguintes ferramentas técnicas:

. Cadastrar em registros editiáveis todas as Agências Bancárias ativas no mercado que se situem no

município, com CNPf e endereço completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online.

O sistema não deve permitir a exciusão das instituições financeiras cadastradas no sistema;
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. Permitir: aos usuários mediante login individual total âcesso via web. O acesso de informações via

web deve possuir autenticação individual üsando garantir a segurança das informações em dois ou mais

níveis de permissões; o acesso ao sistema deve ser feito visando à segurança das informações, em dois

níveis diferentes, sendo um de exclusiva digitação e outro gerencial; permitir ainda a possibilidade da

criação de um terceiro e quarto nível caso o Município entenda necessário; os níveis de acesso e

funcionalidades do sistema devem ser determinados por um ou mais administradores informados a

contratada pelo Município; a parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária

local bem como customizar a emissão automáticâ de autos de infração numerados e com especificação

completa dos índices e dispositivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, multa, correção

monetáriâ, outros tipos de acréscimos, prazos e textos pertinentes; a geração de planilha anexa à peça

fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por operação contida no Auto de Infração

ernitido; a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto de infração; consultar e

controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos; a emissão de vários relatórios para acompânhamento

e conferência da digitâção e das atuações emitidas; o cadastro de novas instituiçóes financeiras ativas no

mercado; a edição do cadastro das instituições financeiras; que os níveis de acesso ao sistema sejam

determinados por um Gestor; aos gestores o cadastro de novos usuários e controlar o acesso através de

níveis pré-cadastrados; a adição manual ou através de arquivo CSV das instituições financeiras e realizar o

cruzamento dos dados; o cadastro e gerenciamento das filiais das instituições financeiras; a importação do

balancete através do plano de contas COSIF;

r Possuir previamente: cadastradas todas as instituições financeiras do Mercado; cadastrado os

endereços das instituições Íinanceiras; níveis diferentes de permissão conÍigurável por usuário;

. Possibilitar a imporhção de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas

instituições financeiras referente as Informações Comuns: PCCC - Plano Geral de Contas Comentado,

Tabela de Tarifas Bancárias e Tabela de identificação de outros produtos e serviços;

o Possibilitar a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas

instituições fi nanceiras referente Apuração Mensal;

. Possibilitâr a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas

instituições financeiras referente ao Demonstrativo Contábil;

r Possibilitar a importação de informações constantes dos Arquivos Eletrônicos fornecidos pelas

instituições financeiras referente ao Demonstrativo de Partidas de Lançamentos Conlábeis;

. Permitir o arquivamento os arquivos processados e recebidos podendo ser consultados sempre que

se fizer necessário pelo fiscal/auditor;

o Possuir Livro Fiscal com a declaração de Apuração Mensal, podendo ser visualizada no

detalhamento por conta, saldo inicial, crédito, débito, saldo final, alíquota e valor do imposto a ser pago,

conta por conta e ao término a soma geral dos valores.

3.5.1,4 SISTEMA DE GESTÂO DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL
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.. ,rstema deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre as empresas optantes pelo

Simples Nacional.

Ainda, o sistema deverá dispor das seguintes ferramentâs técnicas:

o Deverá permitir a Importação do PGDAS do Simples Nacional, com todas as informações de identificação e

apuração do contribuinte, informaçôes de receita brutas de períodos anteriores por competênciâ, soma da

receita bruta de períodos anteriores (valor original e tributos Í'ixos) e informações do estabelecimento;

o Possibilitar a impressão em PDF da Declaração do PGDAS importada contendo todas as informações

mencionadas anteriormente;

o Após importâção do PGDAS, listar os contribuintes identificados no processamento, devendo indicar quais

não constam cadastrado no sistema utilizado pela prefeitura e indicar os contribuintes que possuem

pendências junto à Receita Federal, listando: O CNPI, Nome ou Razão, Competência / Ano, número da guia

DAS e valor, devendo ainda possibilitar a impressão da listagem em PDF;

. Através da importação do PGDAS, o sistema deverá identificar contribuinte que efetuaram declaração DAS

pelo Simples Nacional, mâs, que no cadastro da prefeitura a mesma não está enquadrada no Simples

Nacional, devendo automaticâmente gerar um Protocolo Eletrônico de Alteração de Cadastro;

. Deverá alertar o usuário do sistema, ao buscar o cadastro do contribuinte que ele possui pendências junto a

Receita Federal, ao clicar no alertar o sistema deverá direcionar para as apurações identificadas através da

importação do PGDAS;

o Deverá permitir a Importâção do Retorno do arquivo DAF607 do Simples Nacional;

' O sistema deverá permitir a Baixa Automáticâ das Escriturações do Simples Nacional;

o Deverá identificar por meio de relatórios quem são os contribuintes optantes pelo Simples Nacional e que

fizeram escriturações e não efetuaram os pagamentos;

o Deverá demonstrar se há diferença, e qual o seu valor, em relação ao que deveria ser pago e o que

efetivamente pagou;

. Deverá alertar sobre contribuintes que estão apresentando problema em relação ao escriturado e ao pago;

. Permitir que os débitos dos contribuintes do Simples Nacional sejam baixados manualmente;

. Permitir que os contribuintes enquadrados no Simples Nacional possam ser classificados conforme

alíquota do município;

o Deverá dispor de uma configuração para que seja mencionado o teto máximo em valores para o

contribuinte enquadrado como MEI por ano;

o Deverá âlertar o contribuinte MEI que ele já atingiu o limite máximo em valores em notas fiscâis emitidas

de acordo com o teto máximo por ano e bloquear o sistema automaticamente para que não consiga mais

emitir notas;

o Deverá calcular a alíquotá a ser aplicada no mês conforme legislação vigente do Simples Nacional e suas

exceções;

ú
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o Deverá ser possível âo contribuinte do Simples Nacional informar os valores de folha de pagamento para

efeito de deduções e cálculo da alíquota a ser aplicada no mês;

o Deverá alertar o contribuinte em forma de bloqueio exigindo que o contribuinte do Simples Nacional que

necessite informar os valores de folha de pagamento não consiga emitir nota fiscal sem inserir os dados

pâra que o sistema calculei a alíquota do mês;

o Gráficos - ReceÍta ISS Simples Nacional e MEI - Valor por Ano, Mês e Competência;

o Relatórios - Recolhimento Simples Nacional por Contribuinte;

Relatórios - Alertas de Não Recolhimento Simples Nacional;

r Dívida Ativa - Criar Dívida Ativa por Contribuintes do Simples Nacional, MEI, Nenhum, Estimado e Fixo.

3.5.1.S. STSTEMA DE GESTÂO DO rSSQN LEASTNG

O sistema a ser contratado deverá identificar e Ievantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre o

arrendamento mercantil.

..'software deverá disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de dados da sonegação havida

com obietivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz tributária do Município para fatos geradores da

espécie, o imposto devido em razão dos negócios de ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASINGJ e emitir

automaticamente autos de infrações sequenciados para lançâmento e cobrança do tributo apurado.

O sistema deverá ter as seguintes funcionalidades:

1 . CADASTRO DE INSTITUIçÕES FINANCEIRAS

O Sistema deverá efetuar o cadastro em registros ediráveis de todas as Arrendadoras Mercantis ativas no mercado,

com CNPI e endereço completo. A atualização do banco de dados deverá ser feita de forma online e permanente.

O sistema não permitirá a exclusão das arrendadoras cadastradas no sistema.

rI . ACESSO WEB

i,r'rna deve disponibilizar aos usuários total acesso via web mediante login individual. Este âcesso de

infbrmações via web deverá possuir autenticação individual visando garantir a segurança das informações em dois

níveis de permissões.

III - ACESSO AO SISTEMA

O acesso ao sistema deverá ser feito uisando à segurançâ das informações, em dois níveis diferentes, sendo um de

exclusiva digitação e outro gerencial. Permite ainda a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível, caso o

Município entenda necessário os níveis de acesso e funcionalidades do sistema deverão ser determinados por um

ou mais administradores informados à contratada pelo Município.

IV . INFORMAçÔES FORNECIDAS PELO DETRAN

O sistema deve possibilitar â importação de informações constantes dos arquivos eletrônicos fornecidos pelo

,. !Partâmento Estadual de Trânsito no formato Microsoft Excel extensão XLS.

V - VALOR DOS BENS ARRENDADOS
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possibilitar a projeção na importâção do valor de mercado do bem através de informações procedentes de

instituições conÍiáveis e à critério do Município, como por exemplo, a TABELA FIPE e a base de cálculo do IPVA

disponibilizada anualmente pela Fazenda Estadual.

VI - AUTOS DE INFRAçÂO

O sistema deverá permitir a parametrização do mesmo mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local, bem

.omo customizar a emissão automática de autos de infração numerados e com especificação completa dos índices

e dispositivos da legislação local, tais como, alíquota, juros, multa, correção monetária, outros üpos de acréscimos,

prazos e textos pertinentes.

Deverá permitir a geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por

operação contida no Auto de Infração emitido.

. r rnitir a restrição por exercÍcio dos Iançamentos que deverão compor cada auto de infração.

Permitir consultar e controlar fisicamente os Autos de Infração emitidos.

VII - RELATÓRIOS

Permitir a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das autuações emitidas.

"; 1.6. STSTEMÂ DE GESTÂO DO ISSQN CÂRTÓRIOS

:-,:na deverá identificar e levantar receitas sonegadas do ISSQN incidente sobre os Cartórios.

O software deverá disponibilizar aos usuários a criação e processamento de banco de dados da sonegação havida

com objetivo de apurar, mediante cruzamento com a matriz tributária do Município para fatos geradores da

espécie e no período decadencial, o imposto devido em razão das prestações de serviço dos Cartórios e emitir

automaticamente âutos de infrações sequenciados parâ lançamento e cobrança do tributo apurado.

O sistema deve ter as seguintes funcionalidades:

I . CADASTRO DOS CARTÓRIOS

O sistema deverá cadastrar em registros editáveis todos os Cartórios ativos no município, com CNPf e endereço

completo. A atualização do banco de dados deve ser feita de forma online.

O sistema não deverá permitir a exclusão dos cartórios cadastrados no sistema.

ri .. ACESSO WEB

O sistema permitirá aos usuários, mediante login individual total acesso via web.

O acesso de informações via web deve possuir autenticação individual vÍsando garantir a segurança das

informações em dois níveis de permissões.

I ACESSO AO SISTEMA

..Ejio ao sistema deverá ser feito visando a segurança das informações, em dois níveis diferentes, sendo um de

exclusiva digitação e outro gerencial. Deve permitir ainda a possibilidade da criação de um terceiro e quarto nível

caso o Município entenda necessário. Os níveis de acesso e funcionalidades do sistema devem ser determinados

por um ou mais informados à contratada pelo Município

IV . AUTOS DE INFRAçÂO
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Deverá permitir a parametrização do sistema mês a mês e ano a ano com a matriz tributária local bem como

customizâr a emissão automática de autos de infração numerados e com especificação completa dos índices e

dispositivos da legislação local, tais como, alÍquota, iuros, multa, correção monelária, outros tipos de acréscimos,

,írs e textos pertinentes.

Oeverá permitir a geração de planilha anexa à peça fiscal com detalhamento completo dos cálculos realizados por

operação contidâ no Auto de Infração emitido.

Permitir a restrição por exercício dos lançamentos que deverão compor cada auto de infração.

at rmitir consultar e controlar fisicanLente os Autos de Infração emitidos.

.:!]I-ATÓRIOS

Deverá permitir a emissão de vários relatórios para acompanhamento e conferência da digitação e das autuações

emitidas.

Mostrar em uma única tela acesso dinâmico e obietivo para o contribuinte
final, facilitando a navegação e localização das funções mais utilizadas,
emissão de notâ fiscal, cancelamentos de notas e guias, declaraçôes de
serviços tomados, aceite em nctâ fiscal de serviços tomados etc. Possuir
alertâs de pendências (escriturações, divergências e débitos em aberto) logo
na tela principal, dispor de função para protocolo de solicitação de
autorização para emissão de notâ fiscal, alteração cadastral e carta de
correção, deverá ainda possibilitar que o contribuinte, insira outros usuários,
gere relatórios, visualize e impúlna os livros fiscais mensal e anual, visualize
todas as escrituraçôes (prestados, tomâdos, pendentes, com divergência,
canceladas e sem movimento, as guias pendentes, pagas, parceladas e em
divida ativa, disponha de função para importação de arquivo de integração via
webservice e possa efetuar exportação das notas fiscais em XML por
competência e link para acesso do manual para: Cartório, instituição
financei contador e contribuinte

4. PROVA DE CONCETTO / AMOSTRÁ

4.1. Após a fase de lances e classificação a empresa que apresentar o menor preço será convocada pelo pregoeiro

,,-ra realizar prova de conceito/amostra dos seus respectivos sistemas, de forma que contemple as

funcionalidades descritas no item 3 do Termo de Referência, para verificação do cumprimento das EspeciÍicações

Técnicas descritas no mesmo.

4.1.1 Será nomeada uma comissão ldgadora de 03 membros para acompanhamento e iulgamento da prova de

'',rceito, podendo ser assessorada por servidores do município, com conhecimento nos módulos em julgamento.

: rtens aqui relacionados foram retirados do item 3 do Terno de Referência visando uma apresentação

obietiva em que seja capaz de detectar a capacidade da empresa em atender aos anseios da prefeitura.
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-1.3. A prova de conceito/amostra será via WEB e o teste dos sistemas ocorrerão em data marcada pelo Pregoeiro

l "rté 05(cincoJ dias úteis após o certame e será comunicada à participânte vencedora e às outras participântes

que poderâo acompanhar a demonstraçâo. Sendo que o nâo atendimento de quaisquer dos requisitos resultará na

desclassifi cação da participante.

4.4. A prova de conceito/amostra seguirá os seguintes pontos:

a- Horário: a critério da administração

,r Local: A comissão julgadora reunirá na Sala de Reuniãc da Licitação ou outro local caso seja necessário

mudança, para assistir e iulgar à apresentâção que será via web, utilizando um link do google meet ou outra

ferramenta similar.

c- Será disponibilizado Datashow ou similar para a comissão julgadora do município assistÍr.

r- A licitânte vencedora, deverá fazer a demonstração da Prova de Conceito/Amostra através de ferramenta de

?.ii1amada, com o link disponibilizado pelo Município. Os representantes das demais empresas, podem

acompanhar a apresentaçâo através do Iink enviado pelo Município, sem prejuízos às partes, não sendo permitido

a presença fisica na Sala de Reunião;

e) A Comissão de licitação ou iulgadora, enviará o link para a empresa vencedora e demais licitantes, em até 2 dias

de antecedência;

g) Caso a licitánte vencedora, não atenda quaisquer dos requisitos da prova de conceito/amostra, será

desclassiÍicada e chamado o segundo colocado e assim sucessivamente, caso não atenda.

4.5.0s sistemas/módulos devem apresentar, em relação às especificações do item 3 do Termo de ReferêncÍa:

4.5.1 GEsTÃo DE IssQN: NoTA FISCAL ELETRÔNICA, Iss cARTÂo or cnÉorroToÉatTo, tss LEASTNG, rss BANcos-
NFStF, ISS SIMPLES NACTONAL E ISS CARTóRIOS

De o
1. Permitir fazer o cadastro de empresas, instituições financeiras (Bancos),

instituições financiadoras (Leasing), administradoras de cartào (de crédito e
débito) e cartório (s), abrangendo todas as instituiçôes envolvidas na
cobrança de ISSQN do município com o objetivo de fiscalizá-las e aumentar a
arreca o do municí

2. Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos de forma a
apurar o ISSQN deüdo por competência, além de exibir os débitos conforme o

lano de contas COSIF estabelecido e atualizado lo BACEN;
3. Permitir que as administradoras de cartão importem as declarações de

operações de cartões de crédito e débito, possibilitando a apuração do ISSQN

devido
4. Permitir que as Instituiçôes Financiadoras possam efetuar as declarações

mensais conforme layout de arquivo pré-definido, possibilitando a apuraçào
dol N devid

5. Permitir que as Instituições Fiuanciadoras possam efetuar as declarações
também de forma manual, ossibilitando a a o do ISS N devido;

6. Mostrar as telas que vão permiür o cartório importar sua declaraçâo de
faturamento para efeito de base de cálculo sobre suas atividades de serviços
cârtoriais ossibilitando a a o do ISS N devido;

Atende Não ateode

7. Exibir alertas que permitam os 6scais, gestores e demais interessados
identificar de forma rápida quais sâo as situações possíveis que estâo
causando a evasão de receita do ISSQN no município [não utilizaÇão do
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sistema a mais de 30 dias, o que caraclerizatá que essa empresa não emitiu
nota fiscal e nem declarou sem movimento), (pendências de escrituração do
substituto tribuúrio, divergência de escrituração das empresas do Simples
Nacional, não declaração de empresas de lucro presumido e etc.), (pendências
de pagamentos em aberto por regime de enquadramento do ISS, Fixo,
Estimado, Substituto e Lucro Presumido). De forma automática, essas
intormaçôes deverão estar interligadas a possibilidade de parametrização e

envio eletrônico de comunicado eletrônico em lote ou indiüdual, bem como
servir de indicador para ação fiscal eletrônica. O obietivo desta funcionalidade
é evitar que os interessados tenham que ficar procurando nos
sistemas/módulos estas informações, facilitando o processo e

conse uentemente a acel odore destas receitas evadidas:
B. Possuir a possibilidade de gerar filtro (s) das informaçôes (cadastros,

escriturações, notas fiscais e ordens de serviço), bem como a de apontar quais
serão as informaçôes que irão compor o relatório resultante deste (s) filtro
(s), fatores de condicionamento (maior que, menor que, igual a) e ainda que
todos os campos pertinentes aos regiskos de informaçôes (cadastro,
escriturações, notas fiscais e ordens de serviços) estejam disponÍveis.
Também se pede para que estes relatórios sejam gerados em modelo CSV. O

objetivo destâ funcionalidade é permitir que os interessados possam criar
yisôes das informações, direcionando o trabalho de aumento de arrecadação,

nct mente, aos sone dores ue realmente interessam;
9. Que seja possível escolher nos hltros, fatores de condicionamento (maior que,

menor que, igual aJ e ainda que todos os campos pertinentes aos registros de
informações das Ordens de Serviço/Fiscalização, das Notas Fiscais, das Guias,
das Escriturações e dos Contribuintes/Cadastro. O objetivo destas
informações é municiar a equipe de fiscalização para que esta possa executar
as atividades incrementar a receita;

10. Permitir escolher nos filtros mencionados no item 9 as notas fiscais por data
de emissão, alíquota, bairro do prestador ou do tomador, aüüdade
econômica, que tiveram retenção federal, emitidas por conh'ibuintes do
Sim les Naciona entre ou

11. Permitir escolher nos filtros meucionados no item 9 as escriturações por data
do serviço, por atividade do prestador, pelo CNPI do prestador ou do tomador,
além de permitir escolher as escriturações dentro de uma determinada faixa
de valor entre ou

12. Permitir escolher nos filtros mencionados no item 9 as Guias baixadas ou não,
de valor maior ou menor que o valor digitado, que irão vencer ou que
venceram em um determinado período, de um determinado contribuinte, seja
ele tomador ou prestador, entre outros. 0s objetivos destas informações
também são de municiar a equipe de fiscalização para que esta possa executar
as atividades ra incrementar a receita;

14, Demonstrar relatório comparaüvo de arrecadação por peíodo, relacionando
a diferença entre um peíodo e outro e aferindo o percentual de decréscimo
ou de acréscimo, podendo ainda delimitar o número de contribuinte com
maior arrecadação no período e ainda listar por grupo de atividade e ainda

endo delimitar a soma de valcres arrecadados no ríodo
15. Demonstrar relatório de cruzamento de dados das administradoras de cartão,

com o PGDAS e com as emissôes de nota fiscal no mesmo período, por
competência listando: CNP,, n(,me ou razão, competência/ano, nome da
administradora, valores em operações de crédito, yalores em operaçôes de
débito, somados dos valores de crédito e débito, soma de valores de notas
llscais emitidas em igual período e a diferença entre eles. Por contribuinte,
listando: CNPJ, nome ou razão social, competência/ano, nome da

valores em de crédito, valores em o ra es de
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débito, somados dos valores de crédito e débito, soma de valores de notas
fiscais emitidas em al eríodo e a diferen entre eles;

16. Demonstrar relatório de arrecadação por período de forma consolidada por
código de serviço listando separâdamente os valores por enquadramento do
ISS Fixo Pessoa, Física Fixo Estimativa, Fixo Sociedade de profissionais,
Retido, Simples Nacional e MEI, Instituições Financeiras e Nenhum regime
especial e ainda demonstrar o percentual sobre o montante total recebido por
cód de servi

17. Demonstrar relâtório de arrecadação do Simples Nacional, podendo filtrar por
competência, por contribuinte, definir quantidade máxima de contribuinte e

ordenar apresentâÇão por contribuinte, valor arrecadado ou valor
escriturado, definido a ordem crescente ou decrescente, Deverá listar: nome
do contribuinte, competência/ano, valor escriturado, valor arrecadado e a

diferença entre ambos, podendo extrair os dados em uma planilha de Excel no
formato CSV ou PDF;

18. Demonstrar relatório de nota emitidas por contribuinte, podendo filtrar por:
data de emissão inicial e final, CPF ou CNPI, ordenar por nota fiscal,
contribuinte, valor do serviço, valor do ISSQN, Deverá listar: nome ou razâo
social, CPF/CNPJ, inscrição municipal, número de notas Íiscais emitidas, valor
rotaldos , valor do ISS NeISS N

19. Demonstrar relatório de notas fiscais canceladas por contribuinte, podendo
filtrar por: período, CPF/CNPJ, valor, número da nota e ordenar por valor ou
contribuinte. Deverá listâr: nqme do contribuinte, CPF/CNPf, inscriçào
municipal, valor total cancelado, total de notas canceladas, devendo permitir a
tm em PDF ou extra o em CSV;

20. Demonstrar relatório de guias baixadas por arquivo de retorno bancário,
deverá listar data do arquivo, descrição do arquivo, totâl de guias do arquivo,
valor totâl do arquivo, depois detalhar o nome do contribuinte, data de
vencimento, data do pagamento, código FEBRABAN do banco recebedor e
valor , devendo ermitir a im são em PDF ou extra o em CSV

21. Demonstrar relatório de guias baixadas por arquivo de retorno bancário,
deverá listar data do arquivo, descriçâo do arquivo, total de guias do arquivo,
valor total do arquivo, depois detalhar o nome do contribuinte, datâ de
vencimento, data do pagamento, código FEBRABAN do banco recebedor e

valor devendo ermitir a irll ressão em PDF ou extra o em CSV

. Demonstrar relatório de guias baixadas por arquivo de retorno bancário,
deverá listar data do arquivo, descrição do arquivo, total de guias do ârquivo,
valor total do arquivo, depois detalhar o nome do contribuinte, data de
vencimento, data do pagamento, código FEBRABAN do banco recebedor e
valor , devendo ermitir a im são em PDF ou extra o em CSV;

23. Mostrar a possibilidade de criar ações fiscais de forma eletrônica, podendo ser
monitorado todas as fases do processo de ação fiscal. Estas devem aproveitar
as informações já apontadas nos alertas para notificar eletronicãmente,
através do sistema/módulo, os contribuintes inadimplentes com suas
obrigações conforme CTM (Cócligo Tribuúrio Municipal). O objetivo desta
funcionalidade é de potencializar o trabalho da fiscalização, permitindo que
mais contribuintes sejam fiscalizados e notificados em menos tempo do que
atualmen co uentemente incrementando a receita do municí to;

24. Que o sistema possibilite de fo.ma objetiva a parametrização e edição dos
documentos que compôem a ação fiscal como notificação Preliminar, Termo
de Início da Ação Fiscal, Apuração Fiscal, Auto de Infração, Análise de
Primeira Instância, Análise de Segunda Instância, Termo de Encerramento e
outros;

25. Na tela de Apuração Fiscal o sistema deverá buscar todos os dados já
apurados para o período da ordern de serviço, devendo possibilitar a digitaçâo
dos demais valores apurados onde o sistema deverá buscar já as diferenças,
aplicar as alíquotas e gerar as guias de recolhimento por competência
aplicando as devidas correções; I
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io. Permitir que o auditor/fiscal ou gestor üsualize de forma consolidada todos
os dados referentes a escrituraçôes, guias e outros de um mesmo contribuinte
e ainda que neste o sistema aponte indicadores para fiscalizaçâo o que
poderíamos denominar Raio x do contribuinte, aglutinando dados dos últimos
5 anos e ou outros filtros de ano anterior, com ncia anterior etc.;

27. Mostrâr em uma única tela com gnâficos o número de notas fiscais emitidas
pelas empresas e o número de notâs fiscais awlsas emitidas, deverá ainda
mostrar por mês, o obietivo é acompanhar o número de emissão de notas
fiscais e cons uentemente o incremento de receita ou sone

28. Mostrar em uma única tela com gráficos os valores gerado e arrecadado de
todas as fontes de receita do I5SQN, que seja visualizar todos os valores
consolidados e se houver necessidade visualizar separadamente por ISs Fixo,
ISS Pessoa Física, por Estimativa, Reüdo, Simples Nacional e MEl, Instituições
Financeiras e outras. Além disso, os valores deverão ser consolidados por
exercício/ano, depois detalhar por mês, em seguida por dia e finalmente listar
todos os dados de forma analÍtica sobre os pagamentos recebidos, listando, o
nome do contribuinte, CPF/CNPJ do contribuinte, número da guia,
competência, datâ de pagamento, valor pago e ainda que se possa imprimir
em fou csv;

29. Mostrar em uma única tela con gnáficos os valores não recebidos (dívida
ativa) do ISSQN acumulado nos últimos 5 anos, acumulado no ano corrente
sucessivamente, deverá mostrar também mês a mês, o objetivo é que o gestor
possa acompanhar o não recebimento e tenha dados para a tomada de decisão
em efetuar a cob e execu da díüda ativa

r.,. Possuir relatórios auxiliares para o acompanhamento da arrecadaçâo: por
contribuinte, por período, por instituição financeira, do Simples Nacional, por
arquivo de retorno bancário e de baixas de pagamento, com o obietivo de dar
agilidade ao gestor na consulta e relâcionamento dos dados referente a
arrecadação do ISSQN, todos esses deverão ser passíveis de impressão em pdf
e csv;

31. Que o sistema disponibilize a possibilidade de importação informações para
as operadoras de CARTÃo, de forma a constituir os seus débitos e
posteriormente a emissão de guias para pagamento do ISSQN com base nas
informa srm ortadas;

32. Permitir a importação do plano de contas e balancete dos bancos, com
contrapaúida de forma a apurar o ISSQN devido por competência, além de
exibir os débitos conforme o plano de contas COSIF estabelecido e atualizado

lo BACEN

33. Deverá permitir a Importação do Retorno do arquivo DAF607 do Simples
Nacional

34. O sistema deverá permitir a Baixa Automática das Escriturações do Simples
Nacional;

35. Que o sistema exiba infomraçôes do Simples Nacional pago pelos
contribuintes, e a diferença entre o valor escriturado e o valor arrecadado de
forma ob etiva na visualiz odo livro fiscal ISS s

36. Ao ser importado o DAF607 e o sistema não localize na base de dados o CNPI
identificado na importação o sistema crie automaticamente um pré cadastro
para que posteriormente possamos efetuar a idenüâcação do contribuinte
através do CNP,, asseguran,io sempre a atualização cadastral dos
contribuintes do ISSQN independente da origem MEI, Simples Nacional e
outros;

38. Permitir que seja bloqueado a emissão de nota fiscal do contribuinte do MEI
automaticamente ao atin ir o teto máximo de faturamento no ano

39. Deverá permitir a Importaçâo do PGDAS do Simples Nacional, com todas as
informacões de identifi caÇao e a do contribuinte, info sde

37, Permitir que seja configurado o teto máximo de faturamento para o
contribuinte do MEI e que ele possa verificar a soma acumulada de
faturamento no ano;

lsüios 4120.'Porc que lodos tdon\ e sdibofi . o nwo do SíNHOR fez isto
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40. Possibilitâr a impressão em PDF da Declaraçâo do PGDAS importada contendo
todas as informa s mencionadas anteriormente j

listã m em PDF
i.t. Através da importação do PGDAS, c sistema deverá identificar contribuinte

que efetuaram declaração DAS pelo Simples Nacional, mas, que no cadastro da
prefeitura a mesma não esrá enquadrada no Simples Nacional, devendo
automaticamente erar um Protocolo Eletrônico de Alte o de Cadastro

44. Que o sistema disponibilize a possibilidade de importação de informações
para das operadoras de LEASING, de forma a constituir os seus débitos e
posteriormente a emissão de guias para pagâmento do ISSQN com base nas
informa es rm ortadas;

46. Que o sistema possibilite de forma práticâ a possibilidade de o próprio
usuáío criar arquivos de integração gerados em modelo csv para fins a serem
definido

47. 0 sistema deverá disponibilizar manual eletrônico de acesso rápido a
qualquer usuário, de preferência que seja obretivo para alguns tipos de
contribuinte como Institui o Financei Cartórios etc

48. Possuir função de monitoramento e despacho de solicitações de registro de
empres4 alteração cadastral, permissão para emissão de nota fiscal e carta de
correção, onde o contribuinte faz a solicitação e o departamento de
fiscaliza tributos monitore e defira os didos
Possuir função para parcelamento de débito, identificando quem é o
contribuinte, automaticamente todos os débitos deverão ser listadot deverá
possibilitar a seleção de um ou mais débitos e em seguida que possa ser
definido as r ra ão do acordo

51. Possuir função de lançamento de Guiâs do ISS Fixo ou estimado para todos os
contribuintes enquadrados de forma que de acordo com as regras de
lançamentos todas as guias sejam disponibilizadas aos contribuintes no
ambiente de acesso do sistema ra ue ossam ser lm reSsaSi

53. Permitir a emissão de Nota Fiscal Avulsa de pessoa fisica ou )urídica a
depender das regras pré-estabelecidas em I ts o munlcl

54. Que o sistema possibilite integraçâo via webservice (por meio de um arquivo
pré-definido) podendo recepcionar os dados de sistemas de terceiros e/ou

ro rios de contribuintes uco suir através da rece o de lotes em XML;

receita brutas de períodos anteriores por competência, soma da receita bruta
de períodos anteriores (valor original e tributos lixos) e informações do
estabelecimento;

43. Deverá alertar o usuário do sistema, ao buscar o cadastro do contribuinte que
ele possui pendências junto a Receitâ Federal, ao clicar no alertar o sistema
deverá direcionar para as apuraçôes identificadas através da importação do
PGDAS;

45. Mostrar a tela que disponibilize a importação de informações para os
cartórios, de forma a constituir os seus débitos e posteriormente a emissão de
guias para pagamento do ISSQN com bases nas informaçôes importadas;

50. Possuir função para registro de compensação ou restituição de valores pagos
em duplicidade ou a maiot devendo estâr se deduzida na competência do
registro dâ compensação ou restituição e ainda hâvendo saldo a ser devolvido
que seja compensado na competência posterior de forma automática;

52. Permitir o lançamento de ISSQN por meio de Guia /wulsa quando se fizer
necessário, por meio de apuraçâo de diferença de valores, valores estimados
etc.;

55. Possibilitar ao usuário a exportação das notas fiscais, individualmente ou em
lote nos formatos de XML ou PDF por competência (sl;

lsa^7s 412c. 'P@0 que todos wjo/n, e soiboír . o úõo do SÉNHOR fe2 Eto. .'
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41. Após importaçâo do PGDAS, listâr os contribuintes identificados no
processamento, devendo indicar quais não constam cadastrado no sistema
uülizado pela prefeitura e indicar os contribuintes que possuem pendências
junto à Receita Federal, listando: O CNPJ, Nome ou Razão, Competência / Ano,
número da guia DAS e valol devendo aindâ possibilitar a impressão da

da
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eue o sistema possua o layout dc arquivo de prestação de contas junto ao TSE

- Tribunal Superior Eleitoral a fim de atender as exigências do mesmo para
efeito da prestâção de contas dos contribuintes que por sua vez tenha sido
candidato a car blico;

57. Permitir a geração de Arquivo de Remessa para registro de boletos bancários
junto as principais insütuições financeiras podendo ser utilizadas ou não pelo
munrcl ioad ender dos contratos firmados com essas institui o

58. Permitir o registro dos serviços prestados por instituições financeiras
contendo a conta do plano de contas, os serviços prestados associados à contã,
o valor dos servi o valor da base de cálculo, a alí uota e o valor do ISS;

60. Permitir a importação de arquivo do movimento mensal da instituição
financeira;

61. Permitir a validação da estrutura de arquivo e do demonstrativo de erros,
uando houver a m erro;

62- Permitir a visualização do conjunto de informações que demonstram a

a ura do ISS N Mensal;

64. Permitir a importação da declaração de Instituições Financeiras seguindo o
rão ABRASF versâo 2.3 ou su enor,

i. Permitir que a importação da declaração no padrão ABRASF seja apresentada
conforme as subdivisóes: Informações Comuns aos Municípios;
Demonstrativo Contábil; Apuração Mensal do ISSQN; Demonstrativo das
Partidas dos Lan tos Contábeis;

67. Para o contribuinte prestâdor ou tomador de serviço de fora do município, o
sistema deve permitir que este efetue o seu cadastro no sistema para efetuar a
decla odese ou tomados no municí lo;

68. No ato da declaração de serviços prestados ou tomados por contribuintes de
fora do município, este deve indicar na declaração, CPF/CNPJ do tomador,
nome do tomador, natureza da operação, tipo, número da nota fiscal,
competência, data de emissão da nota fiscal, campo de observações, tipo de
serviço, alíquota, valor do serviço, local da prestação do serviço e deverá
obri toriamente anexar a nota Iiscal a estâ dec

69. A critério do município e legislação úgente ou regulamentar, a declaraçâo de
serviços prestado ou tomado por contribuinte de fora deverá gerar um
plotocolo eletrônico com o pedido para análise e crivo fiscal, tão comente
liberando a declaração pãra geração do DAM de recolhimento do ISSQN

sterior a esta val o fiscal
70, Mostrar em uma única tela acesso dinâmico e objetivo para o contribuinte

final, facilitando a navegação e localização das funções mais utilizadas,
emissão de nota fiscal, câncelamentos de notas e guias, declarações de
seryiços tomados, aceite em nota fiscal de sewiços tomados etc. Possuir
alertas de pendências (escriturações, divergências e débitos em aberto) logo
lla tela principal, dispor de função para protocolo de solicitação de
autorizaçâo para emissão de rrota fiscal, alteração cadastral e carta de
correção, deverá ainda possibilitar que o contribuinte, insira outros usuários,
gere relatórios, visualize e imprima os livros fiscais mensal e anual, visualize
todas as escrituraçôes (prestados, tomados, pendentes, com divergência,
canceladas e sem moümento, as guias pendentes, pagas, parceladas e em
dívida ativa, disponha de função para importâção de arquivo de integração via
webservice e possa efetuar exportação das notas fiscais em XML por
competência e link para acesso do manual para: Cartório, instituição

contador e contribuinte.

59. Permitir o registro, de forma exclusivamente digitâI, das declaraçôes fiscais
das Instituiçôes Financeiras conr a possibilidade de reemissão da segunda via
de protocolo a qualquer momento;

63. Disponibilizar as informações para emissão de guias para pagamento do
ISSQN do mês;

66. Permitir a retificação da Declaração Apuração Mensal do ISSQN pelo
contribuinte identificando a nova declaraÇão como retificadora;

,1financei
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r.c.2 INTEGRAÇÂO DO STSTEMA D(, ISSQN COM O SlStrUa tRlnUtÁnlO

1. A Guia gerada no sistema de nota Íiscal eletrônica deve gerar
automaticamente um débito no sistema Triburário que seja de uma
nota fiscal emitida por uma empresa constituída no município, que seja
uma empresa de fora do município (substituta tributária), nesse caso o
sistema de Tributos deverá criâr um cadastro de contribuinte, que seja
um contribuinte eventual (emitindo nota fiscal avulsa), nesse caso o
sistema de Tributos deverá cÍiar um cadastro de contribuinte;

2. Quando cancelar uma guia no sistema de nota fiscal eletrônica deve
cancelar automaticamente no sistemâ tributário, deverá ainda
possibilitar a consulta desse débito pelo número da guia gerada no
sistema de nota fiscal eletrônica;

'l 
Quando der baixa no débito no sistema de Nota Fiscal Eletrônica deve
dar baixa automaticamente no sistema Tributário ou vice-versa por
meio do rocessamento do ar uivo de retorno;

4. Quando parcelar um débito no sistema Tributário informar por meio
de diferenciação de status que o débito está parcelado lá no sistema de
nota fiscal eletrônica;

5. Quando inscrito em dívida ativa um débito no sistema Tributário
informar por meio de diferenciação de status que o débito está em
dívida ativa lá no sistema de nota fiscal;

6. Quando registrado no sistema de nota fiscal eletrônica a extinção de
crédito por compensação ou restituição enviar automaticamente o
status de compensado/pago/baixado para o débito registrado no
sistema de Tributos

7. Possibilitar a geração de arquivo de remessa para efeito de registro dos
boletos nos convênios bancários de recebimento de tributos, no
sistema de Tributos e no sistema de nota fiscal eletrônica, cabendo ao
município utilizar os dois ou somente o do sistema de Tributos já que
este rece iona todos os débitos;

mantendo os dois sistemas totalmente inte dos

.,ls a homologação de todas as funcionalidades acima da integração do sistema de ISSQN com o sistema Tributário, o
- )lltlato será assinado.

RESPONSAVEL

Descrição Atende Não atende

lsoiJs 4L2o. 'Porc qLri,' ldos ,.âaor, e saborrl . a o1(l,o do 
'íNHOR 

fez isto .'

Rua tla Rio rermelho o 0l - Centro - Irn 100, CEP: ó8524-000 - Eldorado do Carajás"iPA

5. DOSACEITES DAS PROVAS DE CONCEITO / AMOSTRA

5.1. A prova de conceito/amostra em ambiente WEB deverão ter sua apresentação iniciando do item 1 até o item

, ,,uencialmente, a avaliação deverá ser devidamente registrada por documento assinado pela comissão

;;dora, assinalado na fiente dos itens se "Atende" ou 'Não Atende'.

5.2. Após a empresa atender â prova de conceito, esta terá o prazo de 30 dias para fazer as integrações abaixo com

o sistema tributário, e após a integração feita esta deverá ser homologada iunto a comissão julgadora, atendendo

100% dos itens abaixo:

8. Quando processado o arquivo de retorno de pagamento do Simples
nacional DAF 607 o sistema encaminha para o sistemâ de tributos o
lançamento do débito e o dado de pagamento dele, dessa forma

d
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ANEXO I - PROPOSTÁ DE PREÇOS (MODELO)
pnec-Ão rlrrnôruco Ne )ooq/z022-sRp
SESSAo PUBLICA: ----/----/2022, AS ---H---MIN [---J H0RAS.
I,OCAI,: PREFEITURA MUNCIPAL DE UF
IDENTIFICA O DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIÁ:
't 1zÃo socrAL:
Ci{ P

INSC. EST.:

CEP:. 'IFONE:
rTo DA LICITANTE:

J I:iCO DA LICITANTE:
N9 DA AG NCIA:

A empresa declara que
. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, kabalhistas, preüdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

. rbalagens adequadas.

o Validade da proposta: _ ( ') 
dias.

o Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de

r r.inheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainda cônjuge,

rL.ú o prazo de inicio da enkega de 48 horas mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

estabelecidos no ânexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.

lsaios 4r2o. 'k o qtE todos vqdnt e sbom.. o fioo do SENHOR íez ,sto .'
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OPTANTE PELO SIMPLES? SIM O NÀO()
ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE:
E.MAIL:
FAX:
TELEFONE:
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:

I

Sistema de Cestão ISSQN:ISS Bancos, ISS Cartão de
debito/débito. ISS Leasing, ISS Cartório e Simples
Nacional, conversão de banco de dados e implantação
e suporte online

MES t2

R$ XXXX.XX R$ XXXX.XX

LOC

ITEM ESPECIFICAçÔES UND QUT. R$ UNIIÁRIO RS TOTAT,
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ANExo rr - DECU\RAçÃ0 DE suJErçÃo Às coNDrçôEs ESTABELECTDAS No EDTTAL E uE rrrlExrsrÊrrlcm or
FAToS SUPERVENIENTES IMPEDITIVoS DA HABITITAÇÃo

pnrcÂo ErnrnôNrco Ne xxxx/z022-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

--lUF
O[A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

r,.monstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 20, e artigo 97 da lei na 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, _de _2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

-r,

t:síiâilo'.:rajás

lsaiss 1t2o:'p@o que lodos vejonl, e sdtbdnr. o tndo do SíNHOR fez isto _
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ANExo III - MoDELo DE DECLARAçÃo Nos rnRl{os Do rNclso xxxIII Do ARTIco 7s DA
CONSTITUI FEDERAL

pnncÃo ErrrnôNrco Ns xxxx/z0zz-sRp

A {PEL TIMBRADO DA EMPRESA)

., inscrito no CNPf ne por intermédio de seu representante legal o(a) srfaJ

., portador(a) da carteira de identidade na ................ e CPF nq.......... ...., declara, para fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1.

(data)

(representante legal)

, ri, em caso afirmativo, assina.lar a ressalva acima

lsaies 4L2O: "Psíc qre lúos vejor!, e solboal . o rnso do SENHOR íez tst, .'
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ANExo Iv- DEcr,ennÇeo »n EmroneçÃo TNDEIENDENTE DE pRoposrA. (MoDEto)

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/2022-SRP

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

[identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃo ftETnÔuIco trl,

XXXX/z022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposra apresenrada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne )()Oü/2022-SRP, toi elaborada de

rrrreira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

-- ELETRÔNICO Ne ruOO(/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne xxxx/z022-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

I RÔNICO Ns xxxx/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

L) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃo ELETRÔNICO Ne xxxx/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da propostâ apresentada para participar do PREGÂ0 ELETRÔNICo Ns xxxx/2022-SRP não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XXXX/2022-SRP anres da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO Ne )OOO(/2022-SRP não

* foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

rrricípio de ul antes da abertura oficial das propostás; e

F) Que esrá plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

lsoios 412c.'fXíc qtF- todosvehnl. e síboí|,.. o nDo do SE^iHOP íez /sto '
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.riNExo v - DECU\RAçÃo Do poRTE DA EMPRESA (MICRoEMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo poRTE)

pnEcÃo rlrrnôNrco Ne xxxx/2022-sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

'::i:IX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portâdor da carteira de identidade

rr' [XXXX], inscrito no CPF sob o nq DüXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3q da lei complementar ne !23 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legâlmente instituídas por não se enquadrar em

-_ 
nenhuma das vedações Iegais impostas pelo § 4q do art. 3a da lei complementar nq 123 de 14 de dezembro de

?-006.

declaro, para fins da LC 123 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( J Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens legalmente instituídâs por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

3q da lei complementar ne 123/06alterada pela LC L47 /2014.
) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

\, alores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3q da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /201,4-

observações:

. esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

de 1.4 de dezembro de 2006;

. a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ns 723 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.IXX-Iü
CRC:
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ANExo vt - DEctltRAÇÃo DE IDoNEIDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLARAÇÃo, o pRopoNENTE orveRÁ urttzaR noRuulÁRto coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

,, elsrnôulco Ns xxxx/zozz-sRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UF
O(A] PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

, .mpresa inscrita no CNPf na por intermédio de seu representante legal o

, portador da carteira de identidade nqSr.............. e do CPF ne ......................., declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, âssim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

r ,r a administração federal, estadual e municipal.

EM, 
- 

DE 

- 

DE 2022,

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

l
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ANExo vrr - DECLARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLTTAçÃ0. (MoDELo)

pREGÂo ELrtnôNICo trls xx xx/ zozz-snp

jeclala, em conformidade com a lei na L0.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

uF - pREcÃo Er,rrnôttco Na xxxx/zozz-certame Iicitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSTNATURA Do nesRorusÁvEr, r crn;

lsoios 4120. 'porc que lados i,e|an1. e satbofi . <t t too tto S€NHOR íez 
'slo 
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ANExo vrrr DECLanaçÂo or ruÂo vÍrrlculo corr,r óRcÂo púsrrco

rtr|esa, 

- 

portador do CNPI ne . tendo como seu sócio

.- r'epresentánte portadordoCPFns-declaro,paraosfinsquesefizerem
necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

rsaics 4120 'parc que todos vé)art e so;bon1 . d ,nao tio s{NHoR {ez istc. .'
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ANEXO rX MINUTA DA ATA-DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS Ns
PREGAO ELETRONICO NS

t r s _ dia(s) do mês de _de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de ?079, decreto Ns 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE 2073, DECRETO Na 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, SISTEMA DE

RIiGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE

GESTÃO DE ISSQN/NFE DO MUNICíPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS. tendo sido os referidos preços

oferecidos pela empresa[s) cuja(s) proposta(s] foi classificada(s) em primeiro lugar no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo ser

'ntregues apenas as quantidades solicitadas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

,ilade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX/üDü; C.N.P.I. ne XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P.F. nq XXXXXXXXXXX e R.G. ne XHXD(XXXXXXXXX.

CLÁUSULA SEGUNDA . DA VALIDADE DOS PREÇOS

I ,)resente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 fdoze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazêJo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

r , rrento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIR.A - DA UTTLIZAçÂo DA ATA DE REGISTR0 DE PREços

3,1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal que não tenha participado do certame iicitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde

.;

'i,{irâtío
-ôrqiás

lsaias 42o. 'turo q.,e todos v4oo\ e soibanL o nloo da SENHOR fez §to

Rua da Rio vermelho o 0l - Centrc - km 100, CEI': ó8524{00 - Eldorado do Carajris/PA

Sistema de Gestão TSSQN:ISS Bancos, ISS Cartão de
débito/débito, ISS Leasing, ISS Cartório e Simples
Nacional, conversão de banco de dados e implantâçâo
e suporte online

MES t?

R$ XXXX.XX R$ XXXX,XX

e

LOCACÃO
ITÍ] \{ ESPECTFICÁÇÓES tJND Qu-r. RS UNITÁRTO RI§TOTÂL

I



Ç\-
Etdõiâito

do Carqiás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIAS

DEPARTAMENTO DE LICITA O-CPt

levidamente comprovada a vantagem.

rrar'ágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando deseiarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectÍvos preços a serem prâticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

,erecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Atâ,

rc5de que este fornecimento não pre.judique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisiçôes adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrâdos na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quântitátivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA . DO LOCAL E PRÂZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de imediato corridos acordo com as

especiÍicações contidas na ordem de compras/serviço ou notâ de empenho, de acordo com a necessidade e

Ínteresse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quanto

na zona rural.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA âpresentârá a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do nâ Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP:68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem

::cária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15e (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

" 
rnÍbrme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (fisico-financeiro) determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP no

período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigâção, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

2, Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CNDJ, ao Fundo de Garântia por

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situaçâo regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentâdas e aceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

a multas ou indenizações devidas pela licitânte vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

.nhr brigq6:ão
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financeira, sem que isso gere direÍto à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, ficâ convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Carajás entre a data acima referÍda e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

"rt=lxNxVP

u.r cie:

* EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a datá prevista para o pagamento e a do efetivo pagâmento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

= irciice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (rx) / 36s => t= (6/100)/36s => I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6010.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentâda posteriormente.

CúUSULA sExTA - DAs coNDIÇÔEs DE FORNECIMENTO

A execuçâo dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

= i ,l(,sulA SÉTIMA - DAs PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

..'iilicativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de O,lo/o (zero vÍrgula um por centol por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 100/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prazos

lsaios 4t.zo. 't)@o ere túos vejon e flibom . o fiso do SENHOR íez isto .'
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Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

rl anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

.., punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certáme ou apresentar documentaçâo falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu obreto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

ie rnodo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

.,- Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da gârantia prestada, além da perda desta,

:esponderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada iudicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas iunto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratânte, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

il§ULA OITAVA - DO REAIUSTAMENTO DE PREÇOS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticâdo pelo

mercado;

8,2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de
v 

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

justificativas sejam motivadamente aceitzs e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condiçÕes originalmente pactuadas.

. 'evisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.
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maior;

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos pre
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8.10 Em caso de reüsão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

.-áter possibilite à parte interessada a sua âferiçâo ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano.

9.12 Não será concedida a revisão quando:

j .l,Lrsente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

\- 8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a maioração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprÍos encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CLÁUSUIIT NONA . DAS CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBTETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do obieto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificaçôes

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representânte designado

,rEla contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notâs fiscais;

- Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma;

, Provisoriamente, no ato de entrega, para eíeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebÍmento provisório.

cLÁusuLA DÉcrMA - Do CANCEUTMENTo DA ATA DE REGTSTRo DE pREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

de
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mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da fustiça, quando:

. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica eigida no processo Iicitatório;

o por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

o não cumprÍr as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estâbelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

. caracterizadâ qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DII ÂUT0RIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRÁ

i, sDRVIçOS

As aquisições do obieto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de sêrviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CtÁUsULÂ DÉCIMA SEGUNDA . DoS ACÚSCIMOS E SUPRESSÔES

, ,tcrtante registrado na Atâ de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 250lo (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 10 do art. 65, da Lei np 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, â contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 da Lei np 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . Dos PREços E LoTEs Dos ITENS DE F0RNECIMENTo oU sERvIços

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Farágrafo Único: Os preços, expresscs em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 fdoze) meses,

, li:do a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

I ) Que a hospedagem e armazenamento dos dados contratados sejam realizados em sítios de plataformas públicas e/ou do Municipio,

a fim de facilitar o gerenciamento;

2) Que os backups sejam realizados e configurados na formatação universal de decodificação dos dados, a fim de facilitar o

qerenciamento e compatibilização destes;

l.',r1, os backups sejam disponibilizados em sítios de plataformas públicas e/ou Municipal, em ôrmatação e decodificação universal,

para acesso integral do Municipio no pós-contrato;

4) Que a migraçâo dos dados a ser realizada, também seja em formatação universal de decodificação, com o fito de garantir o

princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais;
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ILÁusure oÉclnA QUARTA - DAs 0BRIGAçÕES Do FoRNEcEDoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUIÀITA . DAs 0BRIGAçÕES DA CONTRATANTE

r-, ,)hrigaç"es do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

, ,.LgIafo Primeiro: Efetuar o(sJ pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(aisJ/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto Iicitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIçÔES FTNAIS

!_. Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

le lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolüidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constântes das Leis ns 8.666/93 e l0.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cÍdade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

rf cstarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 fduas) vias de igual teor e forma,

. r,resença das testemunhas que também o subscreyem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de _ de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
cNPl N'_._.J_-_

CONTRATADA
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DEPARTAMENTo DE TICITAçÃo - cpl

'o CNP[ [MF) sob o n.q estabelecida doravante denominada

s,rnplesmente contratada, neste ato representada por 

-- 

portador da Cédula de Identidade n.q

e CPF [MF) n.q celebram o presente contrato, do qual serão partes Íntegrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-f -e 
a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/1993 e 10.5?0/2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

:-, -,--,19 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJE"TO

1. o presenre contraro tem como ob.jeto: SISTEMA DE GESTÃO DE ISSQN/NFE PÂRA O MUNICÍPIO DE

ELDORADO DO CARAIÁS.

0§ preços dos serviços sâo aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

,r, ruiltrato é de R$

Sistema de Gestão ISSQN:lSS Bancos, ISS Cartão de

débito/débito, ISS Leâsing, ISS Cartório e Simples
Nacional, conveÍsão de banco de dados e implantaÇão
- .Liporte online

2. Os quântitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

,. is despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e âceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Caraiás.

i.,.entuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

i .\.
Etdõi{iito

doCarqiás

' 0.5 2 0, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019
. . ,,À QUINTA - DA EXECUÇÂO DO CONTRATO

lsatas 4.2o "Porc oue lo<los vejan) e sc/{)anl . o rnio ajc SENH|3R fez islo .'

ll.ua da Rio vermelho " 0l - Ceúro - knl 100, CEI,: 68524-000 - Êldorar.lo do Carajás/PA

MES t2

R$ XXXX,XX R$ XXXX,XX

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Cara.jás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratânte, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

'i:ntado pelo Sr.a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

-\

IJXI) ,rQU.,T' R$ UNITÁRIO RS TOTÂL
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - Cpl

1.. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

,lisnosições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e a.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

l.ro mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SEXTA - DA UGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato seÉ 

-/
_, contados da dâtâ da suâ assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

'Cl)ntrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art.57, inciso IV c/c artigo 65 da Lei

, , ar ne 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente iustificadas.

CúUsUtA SÉTIMÂ - Dos ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

7.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

-. rt-es do objeto;

, .. - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contrâtâda;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.'-/-;
1.4 - impedir que terceiros executern os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o ser,/iço que não atenda às especificações constantes do do edital do pregão n.o

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

dÕ contrâtânte.

CúUSULA oITÂvA . Dos ENCARGOS DA CONTRATADA

a.rberá à contratada:

responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos seryiços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

I '..i):âs, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

'.2 - manter os seus técnicos suieitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

lsoías 4L2Í,.'Wc qúe tardos vejom. e saibohl. o fioo do SENHOR íe2 ist? .'
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:-\anter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

.üratamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

.I r.3tO;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contrâtante;

7.6 - reparar, corrigiç remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em pârte, os serviços

efetuados referentes ao obieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

,.r materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

r.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veÍculos a serem empregados nos serviços antes da sua

o

l.,i - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestâr os esclârecimentos julgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

(. LÁUSUUI NONA - DAS OBRIGAçÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

-r - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vÍtimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

'l - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

r i.unente ou vinculados por prevençâo, conexão ou continência; e

1.t - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

lsotos 4120.'püc que todos vejanl e soboth .. o íniio do SENHoIR fez bto. ,'
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razão pela qual a contratâda renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

clÁusuu oÉclrrm - oes onRtceçôEs cERAIS

i-l,rverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.i - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

')..2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

--i','ia autorização da Administração do contratânte;

r rlada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

-...-- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

,-. 1,5- Que a hospedagem e armazenamento dos dados contratados sejam reaiizados em sitios de plataformas públicas e/ou do

Município, a fim de facilitar o gerenciamento;

1.6- Que os backups sejam realizados e configurados na formatação universal de decodificação dos dados, a fim de facilitar o

-', crciamento e compatibilização destes;

1.7- Que os backups sejam disponibilizados em sítios de plataformas públicas e/ou Municipal, em formatação e decodificação

universal, para acesso integral do Municipio no pós-contrato;

1.8- Que a migração dos dados a seÍ realizad4 também seja em formatação universal de decodificação, com o fito de garantir o

princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais;

q'A contratada não poderá cobrar taxas dos conkibuintes locais.

.LAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÂO

L. A execução dos serviços ob.ieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2 O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

\/ )s, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para represenláJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

;rela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAçÂO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMÂ TERCEIRA . DA DESPESA

a As despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(s) órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XüXXX} X)OOfi$Oü

lsoios 4120 "Ps.a que lgdos rejaa\ e soibott . d nao co STNHOR lez ista .'
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crÁusura oÉcIun qUARTÁ - Do nAGAMENTo

rrutados e aceÍtos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prêfeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em contâ corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 300 (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no âto da atestação, os serviços executados não

, ,.'erem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montânte â pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

.- financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

:.rlidâdê ao contratânte.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contrâtâda não tenha concorrido de alguma

:t)rrna para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

,.r |eíerida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

- = Número de dias entre a data ilrevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação finânceira, assim apurado:

r=Tx ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

l)ercentual da taxa anual = 670

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuâdo após a apresentação da nota Íiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no aÍt- 67 da Lei n.s 8.666/93, e verificação da regularidade da

ir!tânte vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

i,AUSUUI DÉCIMA QUINTA. DA ALTERAçÂO DO CONTRÂTO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso hala interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.0

8.666/93, desde que haia interesse da Administração com a apresentâção das devidas justificativas.

cúusulA DÉcrMA sExrA - Do AUMENTo ou supREssÃo E REAfusTEs

lsaios 4120.'Porc que todos whnl e sobotl -. o fioo do sÉNHoR íez Éta
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1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1a e 2q, da

Lei n.s 8.666193.

1 1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressôes que se

necessários; e

, .- - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratâdos poderão ser reaiustados a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitâção da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

,. 0 reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

,- anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8a do artigo 65 da Lei

Federal ne 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

0 atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

suieitará a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

100/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.
-' Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

., ,letesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.i - advertência;

2.2 - multa de l0o/o (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obreto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficÍal;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratâr com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (doisJ anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

,. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo âtraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

, rtado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

lsatds 41.20. 'P$o que loclas vqon\ e salbom . o rnao do S€NHOR lez isto.
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. !üsuLA DÉcIMA olmve - ol nEscIsÃo

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 da Let

n.a 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notiÍicando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

i I , amigável, por acordo entre as partes, desde que hala conveniência para a administração do contratante; ou

l.:i - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CLÁUSULÂ DÉCIMA NoNÂ . DA vtNcULAçÂo Ao EDITAL E Á PRoPosTÂ DÂ CoNTRATADA

l-:jte contrato fica ünculado aos termos do Pregão Eletrônico n,e 

-/- 
e aos termos das propostas da

. r rir aada.

CúUSULAvIGÉsIMÁ . Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de qualquer outro, por mais

rrrivilegiado que seja.

2. E,para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajiás - PA, em de

do
úrado
Carqiás

2022

tutgs 4120 'pqg que to{los v4oo\ e flúaín., o nloo do SENHOR fez islo .'

Rua dâ tuo vermelho o 0l - CentÍo - km 100, CEI': 68524{00 - EldoÍâdo do Caraiá§/PA

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que üer a ser rereitado caracterizada se a medida não se efetivar no

nrazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

... Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

rontratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

p. L-,àlidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

\_. poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
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