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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO . REGISTRO PREçO PARA SERVIÇO
PREGÃO ELETRÔNICO NA 9/2022-052 PMEC
pROCESSO ADM Ne 9/ZAZZ-052-PMEC TIAGO PEREIRA Assinado deforma

DATADEABERTURA: 2L/72/2022 cosrA:oog1o^ disitalporrlAGo
- ' PEREIRA

MODO DE DISPUTA: ABERTO 26247 cosrA:00e1s426247

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAIÁS, TORNA PÚBLICO, P,{RA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS,

QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, RNILTZANÁ LICITAçÃO, PARA REGISTRO DE PREçOS NA MODALIDADE
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE IULG/MENTO MENOR PREÇO POR LOTE, NOS
TERMOS DA tEI N9 10.520, DE L7 DE JULHO DE 2OO2, DO DECIIETO N9 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
20T9, DO DECRETO N9 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DI]CRETO NO 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ns 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSTDIARIAMENTE, A LEI Ne 8.666, DE 21
DE |UNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE IDITAL. LEI COMPLEMENTAR Ns 123106 E

147 /2Ol+, SUBSIDIARIAMENTE, PEU\ tEl N0 8.666193 E DilMAIS LEGISLAçÃO, SOB AS CONDIçOES
ESTABELECTDAS NEsrE ATo coNVocATóRIo E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denorninado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.portaldscompJraspuhlicas.com.br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consulLas 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; r,erificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridari.e competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsáve! pela adjudicação e propor a homr,iogação.

DIVERSAS SECREA'ARIAS M U NI CIPAIS E PREFEITURA

12 H:O0 M DO DIrc 09 t2 o22
E HORA LIMITE PARA IMPUG 12 H:00 M DO DL'^ 16 022

12 H:00 M DO Dl,'.16 T2 2022
0B H:00 M DO DL.21 o22
08 H:01 M DO Dl,!.21/12/2022 DE LrA)
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SIGILOSO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

2. DO OBIETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais Vantajosa p lra Contratação de empresa especializada

em serviços de implantação, manuten@o e suporte para fornr.cirnento de licença de uso de ferramenta

web responsiva integrada, conr hospedagem em nuvens, pàrà realizar licenciamentos ambientais,

sanitários, urbanísticos e de localização e funcionarnento de a ividades econômicas e gestão fazendária,
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ÓncÃos TNTERESSADoS:

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: DEB
DEB

DUVIDAS E ESCLARECIM ENTO DEB
TAE FINAL DAS DEB

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS -
sEssÃo pÚeLrcR:

LOCAL:

VALOR ORÇADO
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com interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e privadas por meio de Application

Programming Interface (API).

O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE, observadas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especiÍicações do objeto.

3. DO R"EGTSTRO DE PREçOS.

3.L. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a evenLuais adesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

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

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítjo wrfxr.pa{g#.{dgepltpraqp.HlrlÍcaç.Cpnt.0-L

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica ,r responsabilidade do licitante ou de seu

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

Pregão.

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

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistenra 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 conlerir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

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

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

desatualizados,

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

habilitação

s. DA PÁRTTCTPAçÃO NO PREGÃO.

5.1-. 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 tratâmento favorecido para as microempres.rs e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 11488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne L23, cie 2006.

5.3. não poderão parücipar desta licitação os interessados:

5.3.3, Proibidos de participar de licitações e celebrar conrratos adrninistrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(sJ;

I$o,or +l.âar' "PÍio €ue íl,d*.i yâj{:r)'i Ê .s(Jibâri:.. $ l,rcc eU S[,\]'rOSl íêl lsÍo

Rua da Rio vennelho " 0l -- Cenro -. knr 100, CEP: 68524-000 Eldcrado do CaraiávPA



€\.
§[dtiiliiilo

do Caraiás
PRHFEITURA D§ ELDORÁDO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE ITCITAçÃO - Cer

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

responder administrativa ou j udicialmente;

5.3.6, Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lci nq 8.666, de 1993;

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

5.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.9. Organizações da Sociedade Ciúl de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição [Acórdão ne

7 +6 / 20 74-TCU-Plenário).

5.4. como condição para participação no pregão, a Iicitante assinalará "sim" ou "não" em carnpo próprio do sistema

eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.4.3, Que curnpre os requisitos estabelecidos no arügo 3o da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando apta a

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

5.4,3.7. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empl'esas de pequeno porte, a

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

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 efeitc de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar ne I23, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

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

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

conlormidade com as exigências editalícias;

5.4.6. Que inexistem fatos impediüvos 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 arügo 7", XXXIII, da

Constituição;

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

de 16 de setembro de 2009.

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

observando o disposto nos incisos tll e IV do art. 1q e no inciso lll Co arL 5s da Constituição Federal;

5.4.10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.
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5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste Edital.

6. DA ÁPRESENTAçÂO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABIUTAçÃO.

6.1. 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.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos tel'inos do art. 43, § l-s da LC ns 123, de 20A6.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema elrrtrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, dia*te da inobservância de quaisquer mensagens

emiüdas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do celtame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgarnento da proposta.

6.7. Os documentos que compõern a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DOPREENCHIMENTODAPROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimerlto, no sistema eletrônico, dos seguintes

campos:

7.1.3. Valor unitário e totai para cada iiem ou lote de itens (confor";ne o caso), em moeda corrente nacional;

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

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

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

7.2. Todas as especificações do objeto contidas nâ proposta vinculam a Contratada,

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou rndiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

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

do licitante, não lhe assistindo o direiLo de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

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

7,6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarern de licitações públicas;

7.7. Serâ desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

8.DAABERTURADAsESsÃo,CLASSlFICAÇÃoDASPRoPosTAsEFoRMULAçÃoDELANCEs.

8.1, A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.

8.2. O(aJ Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada iro sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

8.2.5, A não desclassificação da proposta não irnpede o seu iulgarnento definitivo em senüdo contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances,

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

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

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

8.5.3. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitaçao indicada no preambulo deste edital.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário Íixado 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

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

lances intermediários quanto ern relação à proposta que cobrir a meliror oferta deverá ser R$ 5,0 cinco 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 (3J segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

B.10.Seráadotadoparaoenviode|ancesnoemqueos
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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8.Ll-. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

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

sessão pública.

a.Lz. 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

intermediários.

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

automaticamente.

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automáüca pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

L. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo coln os subitens anteriores deverão ser desconsiderados

peloIaJ Pregoeiro(a).

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

primeiro.

8.L6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão iniormados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, 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.

8.1-8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persisür por tempo superior a dez minutos, a

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

parücipantes do certalne, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://ww-tv.prtâlde§oruprasp"ublicas.comll quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo[a) Pregoeiro[a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.L9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

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

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

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de rnaior porte,

assim ccrmo das demais classificadas, raÍa a fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nq !23, de 2006,

regulamentada pelo Decreto na 8.538, de 2015.
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8.2L, Nessas condiçôes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5% (cinco por centoJ 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 encâminhâr uma úlüma oferta para

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

controlados pelo sistema, contados após a comunicaçâo automáticâ para tanto.

8.23, Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prâzo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte qu€ se

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.24, No caso de equivalênciâ dos valores apresentâdos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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 ius às margens de preferência,

conforme regulamento.

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

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

modo de disputa âberto e fechado.

8.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 30,

§ 2s, da LEI Ns 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e seryiços:

8,27.3. Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

8.27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisâ e no desenvolümento de tecnologia no PaÍsj

8,27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumpriment,) de reserva de cargos preüsta em lei para

pessoâ com deficiênciâ 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 Delo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

8.29. Encerrada a etapa de cnvio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro[a) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, 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 realizadâ por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

(rr')ir_ .:ir), tii. rl:lirr'),, r. '-:i,
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8.29.4. O(a) pregoeiro(aJ solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, ac«lmpanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8.30. Após a negociação do preço, o[a) Pregoeiro(aj iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.L. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira exarninará a protr)osta classiÍicada em primeiro lugar quanto à

adequação 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' 7s e no § 9s do art. 26 do Decreto n.s

L0.024/2079.

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão ne 1,455120L8 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art ,18, inciso II, l-" a lei: 8666.

9.2.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente 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 rnínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 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 fundarnentam a suspeita;

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública pirra a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reirriciada nrediante aviso préüo no sistema com,

no rnínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorr'ência será registrada em ata;

9.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar dorumento digital complementar, por meio de

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

9.5.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo[aJ Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de Findo o prazo, e formalmente aceita pelo[aJ Pregoeiro(a).

9,5,4, Dentre os docurnentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(aJ, destacam-se os que contenham as

caracterÍsücas do material ofertado, tâis como marca, modelo, ti co, fabricante e procedência, alérn de outras

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

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeirc(a), sem prejuízo do seu ulterior envlo pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

l:iârcir ,{.t ifir' ^rriJür iru| iúii}. yr.ri§r}) i} süiÚQJ:} . {,, lt!{.i{"'d{t .ii:,\}.§}.E íÊ-i: tsf{r.
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9.5.4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e lornecer, 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 classificação.

9.7. Havendo necessidade, o[aJ Pregoeiro[a] suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

9.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

âpresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençào de melhor preço, vedada a negociação em

condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.3. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(aJ 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.

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

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

eventual ocorrência do ernpate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ns 123, de 2006, segulndo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

9.10, Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(aJ pregoeiro(aJ verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

10. DAHABTTTTAçÂO.

2.L. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro Iugar, a pregoeira verificará o eventual descunrprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a parüripação no certame ou a íutura contratação,

rnediante 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;

L0.7.4. Cadastro Nacional cle Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Emp re s as P uni d as - C N E P [r1'gEgr:ri a lcl ;:irAn:pitfçi:çfa,gglsú ) ;

10.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (lvrvvrr.cnj.ius.hllirnpr"ol.:iclacle aclnr,/r'onsLrltllr requelido.php ).

10,1.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

https;llç:ilrt f ils.tclr ^gov br/ orclsr'"fàt=,1ti_60;.i: ü

L0.1'.7. A consulta aos cadastros será realizad,a em norne da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo t2 da Lei n" 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

,:úwri #1,,rir' "p{}lê qriâ Íê{sl},r yc}ür]]. Ê §íJib$n?. 0 t»ú"c cit s[NH(]â í€-" isla
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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 majoritário.

70.L.7.7. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

L0.1,.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vÍnculos societrários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

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

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

de participação.

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

ficto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complen)entar ne 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 Íinanceira e habilitação técnica.

2.3. Constatado o atendimento das condições habilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

Referência, TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relatório pela Equipe Técnica

deste MunicÍpio, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homologado o objeto deste certame pela Prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

L0.1.10. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

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

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.3.3. O descumprimento do subitem acima irnplicará a inabilitar,ão do licitante, exceto se a consulta aos sírios

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

válidafsJ, conforme art.43, §30, do Decreto 10.024, de 2019.

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

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

üa sistemA no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

2.5, Sornente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos rnediante apresentação dos

docurnentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do docurnento digital.

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

permitidos.

I:ia]íor ,{Í ;:..r: "pltit'ü ijtj{t Í(xro." 'Jr..}rJr} r rr S*ii:§rir . # $}{i{] r:!:t .SflN}j{}6i ípJ isÍâ .
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o Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem ernitidos somente ern nome da matriz.

. Serão aceitos registros de CNPf de licitante matriz e Íiliat com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

Lo.z. HABTLTTAçÃO;UníntC,l:

L0.2.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registru Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

L0.2.4. Em se tratando de microernpreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Indiüdual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenücidade no

sítio rvrvr..,.rrr)rt aldocm n recn d erl sr'.,,ov.hl':

L0.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na |unta Comercial da respectiva

sede, acornpanhado de docurnento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores;

t0.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

tem sede amatriz, no caso de ser o participânte sucursal, filial ou agência;

L0,2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas |urídicas do

Iocal de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

t0.2.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social ern vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nq 5.764, de 197\;

L0.2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10.2.I"0. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

t0,2.LL. Cerüdão de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte emitida pela junta

comercial do estado da empresa;

L0.2.L2. Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticado

per cartório de oficio competente, ou por membros da comissão permanente de Licitação de Eldorado do

Carajás, ou por qualquer outra certificação que seja o mesmo pela lnternet.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

§c.,nrs 4r ll: 'Êtra que fô{*)r váiâ,B Ê s$rÍJ{tr* . iJ nlóc dc sÁ:,\fir}J} íc,-i, ísÍ* .
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10.3.3. CNPI - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoâs

Físicas juntamente com o QSA, conforme o caso;

10,3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFBJ e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFNJ, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa dâ União (DAUJ por

elas administrâdos, inclusive âqueles relativos à Seguridade Socià1, nos termos da Portaria Coniunta ne 1.757,

de02/70/2014,do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10,3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.6. Prova de inexistênciâ de débitos inadimplidos perante a iustiçâ 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 nq 5.452, de 1q de maio de 1943;

f0.3.7. Prova de regularidade iunto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa coniunta junto aos

Tributos Estaduais e Certidão Negativa da DÍvida Ativa, emitidâ pelâ Secretariâ da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediadai

10.3.8. Prova de regularidade iunto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativâ junto 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 âo município de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos

do mu nicípio ou p elo site. httl)sr/,/eld orad odocarâias-

pa.nobcsistcmâs.cor)r.br/lributos/dôcumcnt validâtorfuew#, a mesma também poderá ser

solicitadâ âtrâvés do E-mail: tnhutos(aeldoradodocararas.pa.qov.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 exigidâ parâ efeito de comprovação de regulâridade

fiscal, mesmo que esta aprescnte alguma rcstrição, sob pena de inabilitação.

10.4. QUALTFTCAÇÃO ECONôMICO-FTNANCETRA.

10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito Íederal, datâdo dos últimos 30 (trinta) dias, ou que

esteja 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

últimos 60 dias;

1.0,4.5. Certidão especifica contendo todos os atos registrados na Junta Comercial do Estado do domicilio ou

sede da licitânte emiüda nos últimos 60 dias:

,.r;).:..r '. rr',:.r. , 1ill).r':' i ) rj,i.--'.i .:.: l_iN. ri:r:! 1.r,, !i t.'

Ru.rdrRio\ennelho'r)l Lerrr' Ànr l(io. CIrl: 6E52-1r,liü ll{,lornrlo do CarajásPA

/



'\l

€r§
Eldtflfâiilo

do Carqiás
PREFEITURA D§ ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTo DE LrcrraÇÃo - cPL

L0.4,6, Balanço patrimonial e demonstrações conúábeis 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

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

[três) meses da data de apresentação da proposta;

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

patrimonial e demonstrações conlábeis referentes ao período cie existência da sociedade;

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

1,0.4.6.9. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos dcverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-finânceira, conforme dispõe o arügo Lt2 da Lei ns 5764, de L971, ol de uma declaração, sob as

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

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

1,0.4.6.t1,. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

10.4.7. A comprovação da situação financeira da ernpresa será ironstatada medianle obtenção de índices de

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

das fórmulas:

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

SG=

Passivo Circulante + 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 (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

lÜo/o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do iterrl pertinente.

10.5. QUALIFICAçÂO TÉCNICA.

10.5.1. Atestado de capacidade técnica apresentar atestado(sJ de capacidade técnica obrigatório(s], expedido(s)

por pessoa jurÍdica de direito público ou privado, em norne da licitante, constando nome e cargo do signatário, que

comprove a experiência desta na prestação de serviços especializados descritos no Termo de Referência de forma

satisfatória, compatível ao objeto desta licitação.

10.5.2. Apresentar declaração própria do licitante, que possui estrutura e condições para executar os serviços

constantes do objeto, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓHO JUNTO A HABILITAÇÃO IIINíOICN
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Proposta de preços; [apresentar em papel timbrado da empresâ].

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

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

Declaração nos termos do inciso XXXtll, art. 7e da constituição federal; (apresentar em papel timbrâdo da

empresa].

Declâração de elaboração independente de proposta; (apresentar 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 habilltação; (âpresentar em papel timbrado da empresaJ.

10.6, A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

qualifrcada como microempresa ou empresa de pequeno porte sêja 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.

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

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

trabalhistâ, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaraçâo do vencedor,

comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por iguai período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante âpresentâção de .iustificativa.

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

licitante, sem prejuizo das sançôes previstâs neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

de pequeno porte ou sociedade cooperativa conr algurna restriçãr) na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documelltos exigidos, o(a) Pregoeiro(â) suspenderá a

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

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

documentos exigidos, ou apresenlá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresâs de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, preüsto nos artigos 44 e 45 da LC Íre 123,

de 2006, seguindo'se a disciplina antes estabelecida para aceitaçâo da proposta subsequente.

10.12. Constâtâdo o âtendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor,
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I"1. DO NruCEMTruURMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11,1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encarninhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.L.3. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, ern urna via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

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

1L1,.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

L1..2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

I1.2.3. Todas as especificações do objeto conüdas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedênci a, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor

global 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.

L1.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas

de 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 especificações 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

disponÍveis na internet, após a homologação.

71,.7. A administração quando entender que os valores estão inexequíveis poderá solicitar das empresas

declaradas como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhistas, despesa com

pessoal, frete juntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo os itens já arrematados.

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

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

12. DOSRECURSOS.

L2.l-. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificadá como

microempresa 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(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

L2.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(aJ verificar a tempestividade e a existência de rnotivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

i.sâlos ,í t Lír: "F{'}rü qu# lcr{rôr yürtt}r}? * sgrborr . {, t}I(tO dü? .tfr\H{)Ê íê.u ísÍ,
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12.2.3. Nesse momento o[â) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso,

72.2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção dc recorrer importará a decadência

desse direito.

72,2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

âs razões, pelo sjstema eletrônico, ficando os demais licitântes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

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

dê sêus intêresses

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessâdos, no endereço constante neste

Edital.

13. DA BIABERTURÁ DA SESSÂO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situâção 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 comprovâr a reguiarização fiscal e

trabâlhista, nos termos do art.43, §1e daLCns 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores âo encerrâmento da etapa de lances.

13.2. Todos os licital)tes remanescentes deverão ser convocados pal.a acompanhar a sessão reaberta.

13.2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ["chat"), 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 contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

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

14. DÁ ÁD'UDICAçÂO E HOMOLOGAçÀO.

14.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(aJ Pregoeiro(a), caso nào

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, âpós a i egular decisão dos recursos apresentados.

14,2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade compctent€ homologará o

procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DE EXEGUçÃO.

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratâção.

15.2, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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15.3, Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (ClNCO.) dias uteis, contados a

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

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

15.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para â assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento IARJ ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

1,5.5. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

seu envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o nâo cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções adminisLrativas conforme a lei.

16. DOTERI{ODECONTRÁTOOUINSTRUMENTOEQUMLENTE. :

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a cont,'atação, será firmado Termo de Contrato ou

emiti do instrumento eq uivalente.

16.2. O adjudicaúrio terá o prazo de OS (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrurnento equivalente, conforme o caso (Nota de Ernpenho/Carta

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

Edital,

L6,2.3. 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

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de O5 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

16,2.+, O prazo previsto no subitern anterior poderá ser pl'orrogado, por igual período, por solicitação

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, irnplica no

reconhecimento de que:

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

disposições da Lei nq 8.666, de L993;

L6,3.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

1,6.+. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 7B da Lei ns

9.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.

16.5. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

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

I'Llro.*i {t,ã#'"Pri,la qüe íô{})$ vs-iil}x. e s'<lr'Ixr,ryr. f, r}?6ô dD §âNHÔâ'í€? Ísrê
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L6.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

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

Público, bem como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no art. 29,d,a Instrução Normativa ns

3, cle 26 de abril de 201"8, e nos termos do art. 6e, III, da Lei ns 10.522, de L9 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

1,6.7, Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo liciLante durante a vigência do conLrato.

16,7.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

prazo de até 05 (cinco) clias úteis, sob per§.de aplicação das penálidades previsfis no edital e anexos.

16.8. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, scrá exigida a comprovação das condições de

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

de registro de preços.

1,6.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as cond ições de habilitação consignadas no edital ou

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

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para h:lbilitação, analisada a proposta e eventuais

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

17. DO REA|USTAMENTO EM SENTTDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em senüdo geral do valor contra[ual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DOOB|ETO E DA FTSCALTZAçÀO.

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

19. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecirlas no Termo!e Referência.

20. DOPAGAMENTO.

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

21. DAs §ANçÕE§ ADÍUINISfRATTVAS.

3.L. Comete infração administrativa, nos terrnos da Lei ns 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

2L.L.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

2L.7.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

21.1,.5. Apresentar documentação falsa;

21,.1,.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

2L.1,.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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2L1,.8. Não mantiver a proposta;

2L.1..9. Cometer fraude fiscal;

2L.1..10. Comportar-se de modo inidôneo;

2l.Z- O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5o/o (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de I0o/o (dez

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

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

as multas previstas.

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

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

o Advertência por escrito;

o Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total

do confrâto;

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

Eldorado dos Carajás, por prazo não superior a 02 [dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

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

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco] anos;

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

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ne 87 da Lei Ns 8.666/()3, cf c art. Ns 7s da Lei Ns 10.52 0/A2 e arL Nq

l-4 do Decreto Ne 3.555/00.

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

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

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

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administraüvas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contrataclo devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

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

2L.6.L. PARAOS PROPóSITOS DESTACúUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICASI

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

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

j,ilj,J .ír.'i., j1 jjir.jlj. ir\L,(r*r*rti gS.nt§ll,'il {.jr§(iô{*3$§:,\t.üli:,tf*:;:íSfr:r.
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U; enÁflCn FRAUDUTENTA: A falsificação ou omissão dos fatos;, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PRr(TICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acorclo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

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

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: 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) PRÁTICA OBSTRUTM: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DAFORJUAçÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

2.1 Após o encerramento da etapa competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bern classificado.

2.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

2,3 Havendo um ou rnais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

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

2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

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

preústas nos artigos 20 e 2L do Decreto n'7 .892/20L3.

23. DA IMPUGNAçAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCUIRECIMUNTO. 
:

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

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO OEVEnÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

wlvrv.pilrtaldcr{}ril trrasp .

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

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da ,lata de recebimento da impugnação.

2.8 Acolhida a irnpugnação, será definida e publicada nova data pa:a a realização do certame.

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este proccsso licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (trêsJ dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico yia internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

ww w. porta ldecom prasLutr I i cas.com. br.
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2.10 O(a] pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 [doisJ dias úteis, contado da

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

dos anexos.

2.11 As impugnaçôes e pedidos de esclârecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, sâlvo quândo

se amoldarem ao arl 21 parágrafo 4a ,da Lei 8.666/93.

2,1,1,.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 parücipantes e a

administração.

2.13 As respostas às impugnaçôes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitantes,seu
acompanhamento.

2,74 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que estejam subscritas por representante não habilitado legâlmente ou não identificado no processo pâra

responder pela proponente.

2.15 A petição de impugnâção apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada parâ a

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

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

pública ou particular (insrumento de mandato com poderes parâ impugnar o Edital).

24. DÁS DTSPOSIçÔES GERÁIS.

2.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Atâ nô sistemâ eletlunrco.

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

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

ânteriormente 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 sr:ssão pública observarão o horário de Brasília

_ DF.

2.19 No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(al poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostâs, dos documentos e sua validade jurÍdica, mediante despacho fundâmentado,

registrâdo 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 disputa entre

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

a segurança da contratação.
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2.22 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, ern nenhum caso, responsável por esses custos, indepenrlenLemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

2.23 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

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

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

2.25 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade d,rs informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

2.25,3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tlver 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

processo, prevalecerá as deste Edital.

2.27 A 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

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

desde que observados os princÍpios da arnpla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

24.1?,.2.4 anulação da licitação por motivo de ilegalidade não r;era obrigação de indenizar.

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

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

deveriam ter sido apresentados para Íins de classificação e habilitaçã .

oEditalestádisponibilizado,naÍntegra,noendereçoe|etrônico:e
também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho s 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 lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO rr * MODEr-O DE DECLARAÇÃO DE SUIE]ÇÃO ÀS COw;)rÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABIi,ITAÇÃO;

ANEXO IIt - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XKXIII, ART. 7e DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÃO INDEPENTiENTE DE PROPOSTA;

l:i0j*§ {:l il{.r' "p{frü {jlu* Í(x.k)l uclíüi}) ir gr,llÍ:ürit. fi rn(ro $t} $§l{}rsll íêl i§rê
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ANExo v - MoDELo DE DECLARAçÂo »o poRTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANExo vrr - DECLAnaçÃo DE cUMpRIMENTo Dos REeutstros DE HABILITaÇÃo;

ANExo vlII - DECLAneçÃo rr NÃo vÍttcut o cou óncÃo púsLIcct

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

Eldorado dos
TIAGO PEREIRA Assinado de forma digitat
COSTA:009 i 942624 por TrAGo PERE|PA

7 CAS'IA:OO919426247

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

Portaria IOO/2022 -GAB

PA 05 de dezembro de2022
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ANEXO
TERMo DE REFERÊtrlcm

I.OBJETO Contratação de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção e suporte parã

fornecirnento de licença de uso de ferramenta web responsiva integrada, com hospedagem em nuvens, para

realizar licenciamentos ambientais, sanitários, urbanísticos e de localização e funcionamento de atividades

econômicas e gestão fazendária, com interoperabilidade de dados etrtre plataforrnas públicas e privadas por meio

de Application Programming lnterface (APl).

l.l. O objeto deste Termo de Referência é organizado em Lote Úr:ico para assegurar o pleno atendimento da

necessidade da Administração Pública.

1.2. A modaiidade cio certame é Pregão Eletrônico.

1.3. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço Global, ccm posterior apresentação de Amostras. Para

fins de classificação das propostas será considerado o Menor Valor ( lobal constante na Planilha de Formação de

Preços deste Termo.

1.4. A justificativa para adoção do critério de julgamento de menor preço por lote se deu por questões de

compatibilidade entre os itens/módulos do objeto pretendido, os qu ris serão fornecidos por uma única licitante,

podendo estes estar inseridos em executável único ou não, a critério da licitante.

1.5. fustificativa para o não parcelamento do objeto:

a) Em que pese à possibilidade de se obter maior competitividade com a divisão das soluções tecnológicas em

lotes, o resultado a ser atingido e pretendido pela administração pod,rria restar frustrado, com inúmeras empresas

consagrando-se vencedoras cada uma de determinado lote, sem que houvesse, no entanto, compatibilidade entre

as tecnologias por elas ofertados, o que dificultará a sua integraçàr e a entrega dos serviços pretendidos pelo

município;

b) O parcelamento trará risco de viabilidade técnica e econômica, em função de criar uma situação na qual os

gestores públicos teriam um aumento da despesa para administrai' vários contratos com empresas distintas, e

atuando com sistemas diferentes e potencialmente desintegrados entre si, tornando-se inviável tecnicamente,

preiudicando o devido curnprimento do objeto desta licitação e o interesse público.

c) A contratação de um único licitante permitirá a maior possibilidarle do cumprimento do objeto, a centralização

da responsabilidade, a garantia da padronização dos serviços, a ledução de custos na prestação e gestão dos

serviços, e economicidade, em função, da possibilidade de negociação de menor preço proporcional dos itens por

meio de um único licitante.

2.L TERMINOTOGIAS E ORGANIZAÇÃO OOS REQUISITOS DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE . FERRAMENTAS
TECNOLÓGTCAS - GRUPOS DE SERVTçOS

2.2 A florma como estão organizados os requisitos e apresentadas as t;rminologias neste Termo de Referência advém

jr('1..:J, : Jr_,,il,./,,, ;r,iq'.,.,i-.i._-)1 ,,q.,ilô,r,.i: ;t,.:)íílÍ .í;i_lvli:l;íj i,:,ql.,
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exclusivamente dâ estrâtégiâ que se âdotou para organizar este referencial técnico, sendo dispensável que as

ferramentas tecnológicas ofertadas adotem as mesmas terminologias e formas de organização dos requisitos aqui

especificados. Entretânto é obrigatorio que estas contemplem integalmente os requisitos descritos neste Termo;

2-3 Os requisitos descritos neste Termo de Referência correspondein às características MÍNIMAS do obieto que o

Contratante pretende adquirir, não havendo limitação quanto a oferta de objeto com maiores e melhores

capacidâdes do que as originalmente especificadas. Entretanto, isto não deverá implicar em nenhuma vantâg€m

competitiva no processo de licitatório.

2.4 As ferramentas tecnológicas especificadas neste Termo de Referôncia são compostas por aplicações web, sob as

quais a Contratada deverá, sob a sua exclusiva responsabilidad,,, desenvolvê-las, atualizá-las, hospedáJas e

operacionalizá-las, quando se aplicar, em ambientes de Centros de Dad'rs, para acesso üa internet pública, de tal modo

que se possa gârântir corretamente a execução dos Serviços.

2.5 0 regish'o do domínio, a ffiação de eventuais subdomínios, bern couro o gerenciamento e a hospedagem dos

serüços de DNS (Domain Nome System) ficarão sob a exclusiva responsatrilidade do Contratante, que os fará de forma

direta ou indireta.

3 OBIETTVO

3.1 Realizar a contratação de solução tecnológica integrada de gestáo tributária e de licenciamentos municipais,

contemplando funcionalidades ainda não presentes no sistema alualmente utilizado pelo município, üsando

modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na gestão fazendária municipal. Com a

implantação de uma nova ferrament tecnológica, busca-se promover â transformâção digital da gesüio tributáriâ

e de licenciâmentos de empresas no município, interoperando dadcs e informações cadastrais entre módulos ou

sistemas, os quais deverão estar integrados via web e em tempo real,

3.2 Modernizar as atiúdades da fazenda pública municipal, pron:ovendo a transformação digital dos serviços

públicos municipais. Para tanto pretende-se implantâr tecnologia inovadoras capazes de viabilizar a gestão

completa do lPTtJ,lTBl, Taxas e ISS (Simples Nacional, Micloempreendedor Individual - Mtl, Declaração Digitâl de

Serviços de lnstituiçôes Financeiras DIF), proccsso administ"ativo fiscal, bcm como, a pârametrização

permanente das atualizaçôes legislativas nas ferramentas digitâis, o recadâstrâmento digital das empresas, o

cruzamento de dados, fiscalização digital e gestão especializada da cobrança da dívida ativa, abrangendo as

seguintes áreâs:

3.2.1- Gestão Estratégica Íntegrada: ([) incrementar ã receita própriâ do munjcÍpio sem aumentar a carga

tributiária e desenvolver atividades visando a integração da gestão farendária intra e interinsütucional (municipal,

estadual e federal); 0l) criar e aperfeiçoar a gestão organizacional Í estratégica; (llÍJ capâcitação e transferência

de conhecimentos gerenciais e metodológicos aos servidores públiios municipais para que passam atuar como

agentes multiplicadores;

Rua da Ilio !§nnclho l)l Cenlro
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3.2.2. Gestáo Tributária e Contencioso Fiscal: (l) melhorar â eficiência e a eficácia da administração tributária

municipal; (ll) aperfeiçoar a gestão do cadastro mobiliário e imobiliário, fiscalização, processos e atendimento aos

contribuintes; 0llJ garantir, por meio de feffamcntas digitais, o direito ao acesso simplcs c rápido ao contraditório

e ampla defesa do contribuinte.

3.2.3. Gestão da Cobrança da Dívida Ativa; realizar a prestâção de serviços públicos digrtais integrando

créditos tributários e não tribuúrios originados pelâ Secretârias Municipais de Meio Ambiente, Finânças e

Vigilância Sanitária, que contemplem os procedimentos de inscrição cobrança e execução das dívidas municipais,

viabilizando suporte operacional na cobrança administrativa dos crrlditos exigíveis, ajuizados e não ajuizados, os

parcelâdos, cujas parcelas estejam com atraso, abrangendo créditos tributários e não tributários visando estimular

e facilitar a respectiva regularização ou quitação dos crédito i' tribuúrios, obietivando o incremento da

arrecadaÇão municipal. Além disso, possibilitar a integração digital dom Cartório para protesto de títulos e com o

Tribunal de lustiça do Estado para gestão dos processos de execução iudicial.

3.3 Pretende-se realizar transformação digital no município, integrirndo os serviços a serem disponibilizados aos

empreendedores, cidadãos e contribuintes. Assim, os atos de licenciamento locâis deverão ser efetuados

digitalmente, de forma simplificada em plataforma a ser disponibilizada aos empreendedores, interoperando

dados com o Governo Federal, o Governo do Estado, via Junta Comercial I REDESIM e as Secretarias Municipais. Do

mesmo modo, busca-se manter o cadastro tnobiliário atualizado em tempo real para viabilizar o controle efetivo

do cumprimento das obrigações tributárias municipais pelos contri[]uintes mediante o uso de tecnologias digitais

âptâs a ofertar serviços públicos isonômicos, impessoâis e eficientes.

3.4 A atual gestão visa inserir política municipal dc desburocratização do ambiente de negócios com objetivo de

fortalecer e regularizar os empre€ndimentos locâis, do início ao fim do processo, com os atos de consulta prévia,

registro, Iicenciamentos municipais, atualização cadastral, baixa do legistro cadasfi'al e de renovações integradas

das licenças no âmbito das sêcretarias municipais de meio ambiente, finanças e vigilância sanitária, facilitando o

ambiente de negócios local.

3.5 Desse modo, objetiva-se a plena gestão tributária e regularizaçã,r de atiúdadcs econômicas no município, com

pilâres constitucionais e legais capazes de criar uma cultura da presunção da boa-fé nas relações entre o municÍpio

e o cidadão-empreendedor pertinentes aos processos com transparência, responsabi lidade e eficiência,

3.6 Por fim, espera-se que a oferta de serviços públicos digitais gere igualdade de oportunidades para pequenas,

médias e grandes empresas como medida para o crescimento econômico local e fomente o empreendedorismo.

4lusrlFrcATrvA

4.1 As transformações globais ao longo das últimas décadas colocam aos governos o desaÍio de tornar mais

inoyadora e eficiente a prestação de sewiços ao cidadão, por meio dc, uso de modernas Tecnologias da [nformação

e Comunicação (TICJ. Nesta perspectiva, a administração pública n.rcessita realizar processos de transformâção

rápida do uso de sistemas de e-governemenl para ferramentas online inteligentes, denominado "Governo 4.0".
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4.7 Esta mudança de paradigma em direção a um governo integraüvo visa superar um modelo de administração

pública imobilizada e ineficiente, além de dar lugar a um novo moJelo de gestão, mais proativa e orientada às

necessidades dos cidadãos. Quando um governo assume o compromisso com a transformação digital significa um

impacto surpreendente na relação entre a gestão pública, os cidadãos e as empresas.

4.3 Diante disto e do aumento da necessidade por serviços público,; digitais, a Secretaria Municipal de Finanças

busca contratar empresa especializada para modernizar a gestão fazendária e promover a transformação digital

para desburocratizar o ambiente de negócios, simpliÍicar o cumpri rnento das obrigações tributárias municipais,

melhorar a receita própria e viabilizar o financiamento das políticas pública para melhorar a qualidade de vida da

cidade.

4.4 A necessidade de transformação digital dos serviços públic'rs está associada à missão de a cada dia

aperfeiçoar seus serviços para cumprir a sua missão institucional, sr ndo um dos grandes desafios a realização da

gestão eÍiciente do grande volume de informações geradas constailtemente. É de suma importância que essas

aüvidades sejam manejadas com segurançâ e agilidade, de forma a desburocratizar o cumprimento das obrigações

tribuúrias rnunicipais. A implantação da solução informatizada será um importante elemento para a melhoria dos

processos internos e para a otimização das atividades a serem deser,volvidas pelas áreas afins e, por conseguinte,

assegurará o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. De;sa forma, buscam-se tecnologias inovadoras

disponíveis no mercado e já utilizadas por outras unidades federativas para: fornecer serviços públicos com

qualidade e tempesüvidade; aprimorar os resultados institucionlis; conflerir maior celeridade à tramitação

processual; ser conhecido e reconhecido pelos munícipes, otimiza;tdo a relação custo-benefÍcio pelos serviços

públicos.

4.5 Para fazer frente aos desafios das transformações pelas quais passam a administração pública, torna-se

imprescindível que esta conte com sustentação adrrtinistrativa e opt't'acional, a partir de redesenho de processos,

do desenvolvimento de sistemas informatizados e de banco de dad,rs, de forma a possibilitar rnaior controle de

informaçÕes e agilidade dos trabalhos.

4.6 Convém salientar que com a promulgação da Constituição Federal em 1988, houve a diminuição da

concentração do poder político, o que alçou o fortalecimento dos Est,ldos e Municípios à condição de seu principal

objeüvo, que exigia, no que diz respeito às finanças públicas, Í, aumento do grau de autonomia fiscal, a

desconcentração dos recursos tribuúrios disponíveis e a transferência de encargos da União.

4.7 Não obstante à previsão de maior equilÍbrio na partilha tributál'ia, o que se observou foi à concenlração dos

recursos tributários por parte da União na ordem de aproximadamente 600Á, enquanto para os 5.570 Municípios,

os recursos arrecadados são de apenas 17o/o. A saÍda que o municíp,6 encontrou para rnelhora a participação das

receitas próprias na composição do orçamento municipal e nrelhorar'a entrega de serviços públicos aos cidadãos

do municÍpio, foi realizar a translormação digital da gestão fazendária municipal visando aumentar as receitas

próprias.
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4.8 Além disso, a atual administração, observando que a Lei Complementar n" 10U2000 Lei de Responsabilidade

Fiscal trouxe inovações que implicam em sérias mudanças no modo 'le agir das prefeituras no tocante à gestão de

todos os tributos municipais e também da cobrança da dívida ativa, antecipa-se no sentido de estabelecer

prioridade na busca de novas práticas em relâção aos procedimentos de melhoriâ da gestão e incremento da

arrecadaÇão municipal.

4.9 Para melhorâr a gestão tributária do município a introdução de novas tecnologias deverão ser voltadas

prioritariamente à modernização digital dos cadastros mobiliários e imobiliários. Também voltadas a aprimorar

cobrança administrativa e judicial, fiscalização, legislação, introdução de novas lecnologias da informação e

comunicação por meio de novos âplicâtivot estudos econônlicos e financeiros. Também deverão ser

contempladas: a) capacitação gerencial, normativa e operacional; b) a adequação da infraestrutura administrativa

da Secretãriâ Municipal de Finânças e atendimento ao cidadão-contribuinte.

4.lO A implantação de sistemas inovadores tem por obietivo o foÍnento da arrecadação do municÍpio, com üstas

à organização, disciplinamento e utilização de metodologia técnica obietivando a racionalização da cobrança e o

incremento dos impostos e, âinda:

a) Reduzir a evasão fiscalpor eventual sonegação e/ou por inadimtr:lência;

b) Aumentâr a eficácia das ações fiscais e recuperar o tributo não recolhido;

c) Simplificar e padronizar os procedimentos de apuração e pagamento dos tributosj

d) Implantar equidade tributária entre os diversos segmentos de contribuintes em situação econômico-fiscal

equivalente;

e) Instituir a educação fiscal como estratégia permanente da administração tributária;

0 Utilizâr preferencialmente a âção Rscal preventivâ como estratél,ia da ârrecadação;

gl Ampliar a efetividade dos controles fiscais, através do cruzamen uo de informações por meio de recursos

(ferrâmentas) no próprio sistema;

h) Fornecer ferramenta tecnologicamente moderna e prática para que os prestadores e tomadores de serviços,

possam fazer a declaração do moümento econômico, transmitir dados e usar as funcionalidades âtrâvés da

Web;

i) Simplificar as rotinas de cadastramento;

i) Alimentar o cadastro de inadimplentes, em até um dia após o vencimento da obrigação tribuúria ou acessória;

k) Possibilitar consultás online no atendimento âo contribuinte;

l) Definir o consumo periódico individual e setorial de Documcntos Fiscais;

m] Reduzir o número de autuações fiscâis;

n) Disponibilizar leis, decretos, códigos, em mídia magnética;

o) Treinar e reciclar os servidores do fisco municipal.
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4.10, Além disso, pretende-se implantar uma [êrramenta que fbrneç.r um conjunto de tecnologias online voltadâs a

realizar a gestão de fluxos processuais de licenciamento e gestão do cadastro mobiliário, para reduzir o tempo

médio de abertura de empresas, convergindo e simplificando procedimentos internos entre os órgãos envolvidos,

tornando cada vez mais ágil, fácil e seguro o licenciamento de atiüdades econômicâs no município.

4.11. Espera-se que as ferramentas melhorem o ambiente de negócios e a promoção do desenvolvimento

econômico e social do município, pois o uso de tecnologias seguras e inovadoras é um caminho para o governo

disponibilizar serviços públicos digitais, em tempo real, para a otimiTação e a transparência na gestão dos recursos

disponíveis e do capital humano, melhorando a produtividadc da administração pública e sua capacidade de

fornecer políticas, programâs e proietos eÍicientes e de qualidade para a sociedâde.

4.12. Também busca-se tornar mais ágil o licenciamento de empresas é a simplificação e a automatização desses

procedirnentos sem, contudo, deixar de realizar a análise de risco urbanÍstico, ambientâl, sanitário e de localização

e funcionamento de empresas de competência municipal.

4,13. Observa-se que em geral, na maioria dos municÍpios brasileiros, o processo de licenciamento de atividades

de baixo risco é tratado com todâ â complexidade e exigências das atividades de âlto risco. Este é um dos âspectos

centrais que causam um emaranhado de problemas aos empreendedores, congestionândo o processo de

Iicenciâmento de negócios. Visto isto, busca-se uma solução tecnol,igica que classifique de forma inteligente as

atividades econômicas de baixo e alto risco compartilhando os dados em processo único integlado entre as

secretârias municipais para otimizar e dar mais enciência na§ atividades

4,14. O diagnóstico realizado na análise do fluxo atuâl dos processos de licenciamento, abertura e legãlizâção de

empresas mostrou que vários fatores contribuem para a demora nc processo de abertura de negócios, denüe os

quâis destacam-se: aJ Baixa integração insütucional e tecnológica; b) frâgilidade dos protocolos de licenciamento;

c) a maior parte da jornada dos empreendedores e servidores prtblicos são realizadas de forma analógica e

presencial; d) retrabalho e desperdício de tempo; e) excesso de procedimentos; 0 duplicidade de exigências de

documentos.

4.15. Outro aspecto atrelado ao atual modelo é a nccessidade da presença física do empresário nas diversas

etapâs, o que gera custos extrâs de deslocamento, condução, combusiÍvel e outros gastos, de difícil contabilização.

4.16. O novo sistema deverá proporcionar às empresas, profissionais liberais, servidores públicos e cidadãos

simplificação dos procedimentos de licenciamento urbanístico, trâirsito, ambientál, sanitário e de locâlizâção e

funcionamento.

4.17. Redução dos custos e do tempo médio de abertura de empresas, a eliminâção do deslocamento fisico entre

os órgãos e de procedimentos presenciais envolvendo andamento de processos e autenticaçôes desnecessárias de

documentos. Bem como, a redução dos custos com a eliminação de 'otinas processuais e simplificação dos fluxos

do licenciamento.
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4.18. Deverá permitir o âcesso em uma mesma fêrrâmenta, via prctocolo único, conectado com diversos órgãos

lisenciadores e a di[erentes procedinrentos (constituição, alteração, renovação, baixa, obtenção de Iicenças e alvará

de funcionamento online, guias e taxas de pagamento, além de outros serviços], eliminando a duplicidade

documental, tornando a rotina do licenciamento simplificada e proporcionando resultados mais rápidos e

salisfatórios ao empreendedor,

4,19. Deverá parametrizâr a classificação de risco e padronização dos protocolos, tornândo o trâmite de

Iicenciamento mais eficiente e garantindo a segurança e a otimizaçãt, da liberação de licenças, reduzindo entraves

burocráticos, por meio de respostas ágeis e seguras ao emprccndedor.

4.2O. Deverá garantir a privacidade e o trâmite seguro do processo (por meio de tecnologias como a certificação

on-line, inteligência arüficial, armazenamento em nuvem, e etc.],'-:om mais segurança no compartilhamento e

transferência de dados entre empresa e administração pública, mitigando as deficiências de consulta de

üabilidade e licenciamentos, incentivando a realização de novos negt'cios.

4.21. A ferramenta deverá realizar disponibilização diária de painel de indicadores com informações sobre o

processo de abertura e licenciamento de empreendimentos no município e disponibilização de relatório anual

sobre o tema, apresentando aos empreendedores informações precisas e atualizadas sobre o ambiente de

negócios.

4.22. Deverá ofertar serviços online para realização de consultas de viabilidade e prestação de infotmações sobre

licenciamento, de forma fácil, ágil e inteligente, proporcionândo ao cidadão acesso à informação e serviços públicos

online sem burocracia e com menor custo.

4.23. Realizar disponibilização diária de paincl de indicadores com informaçôes sobre o processo de abertura e

licenciamento de empreendimentos por municÍpio, ampliando o cr,nhecimento de empresas, sociedade e setor

público sobre o ambierrte de negócios.

4.24. Dispor de gestão inteligente de documentos para realizar redução expressiva do uso de recursos materiais

(impressão, uso de papel, processos físicos, equipamentos de apoio) . do impacto ao meio âmbiente (digitâlização

dos processos, rcdução dos deslocamcntos, simplificação do número 'le procedimcntos etc )'

4.25- A tecnologia deverá ser disponibilizada à prefeitura dever? operãr integrada com outros sistemas cla

administração municipal e possibilitar a paramelrização da legislação municipal, contemplando ambiente para

realização especÍficâ e autônoma da jornada dos empreendedores e servidores públicos das secretârias municipais

envolvidas, para simplificação dos trâmites burocráticos para aberlura e sustentabilidade de negócios,

fortalecendo o cmpreendedorismo e o desenvolvimento econômico e social da cidade

4.26. Inte$ação do licenciamento municipal de atividades econômicas, por meio da interoperabilidade dos órgãos

de regrstro (funta Comercial do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil e Cartórios), administrações tributárias

[Receitâ Federâl, Receita Estadual e Receita Municipal), sistema dit REDESIM (integrador Estadual), Corpo de
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Bombeiros Militar e órgãos de licenciamento municipal (vigilância sanitária, rneio ambiente, serviços urbanos e

finanças).

4.27.Otrmização dos licenciamentos via parametrização on-line do grau risco, conforme especificações da

classificação de risco das atividades econômicas prevista na Lei Federal ns 13.874 /2019, visando emiür de forma

automática licenças de atividades econômicas de baixo risco.

4.28. Sirnplificação dos fluxos internos dos órgãos, com a padronizaçáo e simplificação das ro[nas administrativas

dos órgãos envolvidos nos licenciamentos, reduzindo custos operacionais via gerenciamento digital, tornando

mais ágil o intercârnbio de informações entre a gestão e a população.

5 DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIçOS

5,1 Os serviços a serem contratados deverão ter as seguintes especifrcações:

5.1.1 Sistema Web de Licenciamento Municipal de Pessoas f urídicas

S.1.1.1 Possuir interoperabilidade de dados, em tempo real, com a Rede Nacional para Simplificação do Registro

e da Legalizaçáo de Empresas e Negócios (REDESIM da ]unta Comercial] e possibilitar a sincronizaçáo e

uniformização dos procedirnentos de dados cadastrais de pessoas jurídicas entre as Secretarias Municipais de

Meio Ambiente, Finanças, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria da Receita Federal do Brasil

(SRFBJ e Secretarial Estadual de Fazenda,

5.1.7.2 Realizar o licenciamento urbanístico, ambiental, sanitário e de localização e funcionamento de empresas

üa web. Possuir matriz de risco das atividades econômicas para auxiliar o empreendedor a realizar o processo de

Viabilidade e Licenciamento de Baixo Risco de forma automática, os Processos de Licenciamento de Alto Risco,

Alteração, Renovação Anual de licenças e baixa de empresas de fornu; online e integrada.

5.1.1.3 Disponibilizar Apptication Programming lnterface [APl) para integração em tempo real com o sistema da

preíeitura com ambientes corporativos tais como o [ntegrador Parálucepa/REDESIM, Sistema de Gerenciamento

de Aliüdades Técnicas (SISGATE) do Corpo de Bombeiros e outros;

S.L.t.4 Disponibilizar formulário digital integrado para Declaração Eletrônica de Direito de Liberdade Econômica

nos termos da Lei Federal ne 13.784/2019, Resolução CGSIM na 51/2019, Resolução CGSIM ne 57/2020, Plano

Diretor Municipal, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Decretos e Resoluções Estaduais e Municipais, contemplando

informações necessárias para realização do licenciamento urbanístico, ambiental, sanitário, localização e

funcionamento, segurança e combate a incêndio.

5.1.1.5 Possuir sistema de protocolo único e integrado entre os órgãos dos entes federados responsáveis pelos

registros dos atos constituüvos de abertura de empresas para tramitação dos processos de viabilidade,

licenciamento urbanístico, ambiental, sanitário, localização e funcionamento, segurança e combate a incêndio, bem

como, para tramitação dos processos de alteração de dados cadastra:s, os quals, deverão ser processados de forma

automática entre os órgãos envolvidos e atendendo os requisitos de codificação padronizada dos eventos definidos
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pelo Departamento Nacional de Registro Empresâriâl e lntegração [LrRElJ, Receita Federal do Brasil (RFB] e Juntas

Comerciais Brasileiras.

5.1.1.6 Deve cumprir os requisitos definidos na Lci nq 77.598/2007 que estabelece diretrizes e procedimentos

para a simplificação e integlação do processo de registro e legalização de empresários e cle pessoas jurídicas, cria a

Rede Nacional para a Simplincação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIMJ, acordo de

cooperação técnica assinâdo entre a Juntâ Comercial e o município, bem como, a legislação municipal.

5.1,1.7 Possuir tecnologia responsiva possibilitando que os conteúdos constantes no site se adaptem ao tamanho

de tela dos usuários viabilizando o acesso dos serviços públicos digit.ris pelos celulares, tablcts e notebool(s.

5.1.1-8 Dispor de serviços de atuâlização e suporte permânente aos usuários, com alertâs e mensagens de

respostas automáticas, retornos online com auxílio de sistema d.' controles especializados. As notificações e

alertas sâo realizadas via App, e-mâil e SMS; de maneira organizada, r.astreável e segura;

5.1.1.9 Possibilitar a geração de boletos das taxas municipais de fot rna online, com registro seguindo o padrão da

Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) e compensação instantâneâ utilizando o Qr Code do PIX, bem como,

realizar a liberação instantânea das licençâs digitâis urbanísticas, ambientais, sanitárias e âlvârás no momento do

pagamento das taxas pelos usuários.

5.1.1-1O Disponibilizar acesso para çadâstro de senha com reconhecimento digital dos usuários para confirmação

do credenciamento, certificado digital A1 e A3 conr TeCAPTCHA,

5.1.1.11Executar a geração de boletos dos tributos municipais otservando o "NOVO PADRÁO FEBRABAN" de

cobrânçâ e compensação sistematizada de boletos registrados definido pela FEBRABAN e ao disposto nas

Circulares no 3.461 /09,3.598112 e 3.656/13 do Banco Central do Brasil IBACEN).

5.1.1,12 Executar a tramitação dos processos de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental

contemplando o registro de todos os procedimentos realizados pelos empreendedores e servidores públicos e

realizar a emissão dos boletos das taxas com registro "NoVO PADRÃO FEBRÂBAN" e com QR Code do PIX com

compensâção e liberâção instantânea dos seguintes certjficâdos dc documentos e licenças ambientais digitais:

Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental(ClLA), Declaração de Dispcnsa de Licenciamento

Ambiental IDLAJ, Licença Ambiental Simplificada (LAS], Licença Arnbiental Única (LAUJ, Licença Préüa Digital

(LP-d), Licença de lnstalação Digrtal (LI-dJ, Licença de Instâlação e Operação Digital [LO-d], Licença de Operação

Corretiva [LoCJ e Licença de Operação Digital.

5.1.1.13 Disponibilizar Applicotion Progromming lnterloce (API) para integração em tempo real com o sistema da

prefeitura com ambiente o corporativo do SIS0BRAPREF da Secretatia Especial da Receitâ Federal do Brasil (RFB)

para registro dos dados e envio mensal obrigatório de alvará e habite-se de obras de construção civil em

cumprimento ao Art. 50 da Lei nq 8212/91,, pela Portaria MPS/SRI'ne 160 de 21 de junho de 2005 e Instrução

Normâtiva RFB nq 1998, de 1.0 de dezembro de 202 0.
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5.1.1.14 Possuir integração com as demais ferramentâs presenter neste termo de referência, possibilitando a

gestão unificada de cadastro de pessoas físicas e jurír.licas, bem como, a gestão do lançamento, contencioso,

inscrição e cobrança da dívida âtiva tributária e não tributária.

5.1.1.15. O sistema web deyerá estar êm consonância com as rêcentes normativas (Lei Federal ne 13.874, de 20 de

setembro de 2019, Decreto Federal ne 10.178, de 18 de dezembro de 20L9 e Resolução CGSIM nq 5l /2019),

afetas à simplificação dos processos de licenciâmento de empresas, o serviço de consulta de viabilidade de

endereço e de emissão de taxas para o íuncionamento da empresa será realizado de forma automática para a§

atividades de Baixo Risco A, Baixo Risco B e Alto Risco

S.1.2"1 possuir ambiente de homologação e produção dâ Unidade de Suporte Técnico (USTJ e do amtiente web

online, disponível nas loias Google Play e App Store, permitindo acesso a disposiüvos móveis do tipo celulares,

smartphone e tablet, integradâ em tempo real a ferrâmentâ ilunicipal web visando desburocratizar o

licenciamento municipal de empresas, abrangendo consulta de viabilidade, alteração cadastral, renovações anuais

e baixa de empre§a§. contemplando servidores para ârmazenamento e hospedagem da base de dados em Data

Center/Cloud Compuüng (nuvens] de alta performance e elevada segurança'

S.\,Z.Z possuir integração com as demais ferramentas presentes neste edital pos§ibilitando a gestão unificada

de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, bem como, a gestão do lan( amento, contencioso, inscriçâo e cobrança da

dívida ativa tributaria e não tribuúria.

S,1.3 Sistema Web de Lançamento e cestão do ISS (Nota Fiscal de Serviços f,letrÔnica, Declaração

Etetrônica de Bancos, Monitoramento, Fiscalização e Contencioso online)

5.1.3.1. Deverá completar a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrónica;

S.:r-Z-Z- O documento fiscal Eletrônica deverá possuir codificação em dígltos binários e acessado por diversos

disposiüvos tecnológicos,

5.1.3.3. lleverá registrar e ârmazenâr as prestações de serviços, entre qualquer cidade brasileira e exterior do

país, su.ieitas a tributação do Imposto Sobre Serviço (lSSl.

S.1.3.4. Seguirá os padrões da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), com

possibilidade de obtenção de inovações de uma série de requisitos, serviços e funcionalidades online para

simplificar o cumprimento das obrigações tributárias.

5.1.3.5. O software deverá ser customizado com base na jornada dos usuários, eliminando uma série de

fragilidades dos tradicionais sistemas de notas eletrônicas e esLrutur,tda com parâmetros que contempla de [orma

âutomáticâ e inteligente as normas insütuídas na Lei Complen,entar nq 116/2003, Lei Complementar no

$7/2Aú, Lei Complementâr ne 123/2006, Lei Complementar ne \7a/20oa, Lei complementar ne 139 /2oll, Lei

.. .ir i 
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Complementar ne 147/201-4, Lei Complementar ns L55/201,6, Lei Complementar ne 175/2020 e legislação

rnunicipal.

5.1.3.6. Possibilitar a interligação com a ferramenta de licenciament,l de empresas, conciliação de dívidas online,

dentre outras, e ao Programa Gerador do Documento de Arrecadaçã,r do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-

D) realizando a gestão automatizada da alíquota do ISS, a notificação e o processamento instantâneo dos eventos

de desenquadramento e exclusão do Simples Nacional, malha fina fiscal e arquivos online padronizados para

processamento dos dados extraídos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFBI.

5.L.3.7. Realizar a gestão automática dos serviços cujo ISS deve ser recolhido no estabelecimento do prestador

e/ou no local da prestação.

5.1.3.8. Possuir integração com as demais ferramentas presentes neste edital possibilitando a gestão unificada de

cadastro de pessoas físicas e jurÍdicas, bern como, a gestão do lançtmento, contencioso, inscrição e cobrança da

dívida aüva tributária e não tribuúria.

5.1.+ Sistema Web de emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa (NFSA)

5.1.4.1 A NFSe Avulsa deverá ser emitida pela ferramenta e armazenada em nuvens e disponíveis em computador,

tables e celulares, com o objetivo de materializar os fatos geradores do ISS por meio do registro online das

prestações de serviços sujeitas à tributação do ISS decorrente de sen'iços realizados por profissionais autônomos,

S.1,4.2Possuir integração com as demais ferramentas presentes neste edital possibilitando a gestão uniÍicada de

cadastro de pessoas fÍsicas e jurídicas, bem como, a gestão do lanç:rrnento, contencioso, inscrição e cobrança da

dívida ativa tributária e não tributária.

5.1.5 Sistema Web de Gestão do IPTU e lTBl

5.1.5.1Realizar o gerenciamento online dos tributos imobiliários IITU, ITBI e Taxas correlatas, contemplando a

geração de relatórios estatísticos de acontpanhamento.

S.t,S.zDisponibilizar acesso para cadastro de senha com reconheclirento digital dos usuários para confirmação

do credenciamento, certificado digital A1 e A3 com TeCAPTCHA, benr como, que permita a utilização do Domicílio

Tributário Eletrônico do Município.

5.1.5.3 Disponibilizar formulário digital do Boletim de Cadastro tmobiliário (BCl), para uso dos contribuintes e

cadastradores, que possibilite o levantamento de informações por dir'positivos móveis e a juntada de fotos e outros

documentos relevantes ao cadastro.

5.1.5.4Permitir a geração e pagamento de boletos do IPTU, ITBI ,r Taxas pelo celular, inclusive a emissão de

boletos com registro, NOVO PADRÃO FREBABAN, de forrna online e com compensação instantânea utilizando o Qr

Code do Pix;

5.1.5.5 Possibilitar a disponibili zaçã,o de ambiente aos usuários contribuintes e servidores públicos a alteração do

cadastro do imóvel, consultas de débitos, solicitações de desmembramentos, unificação de imóveis e dernais

processos.
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5.1.5.6Possibilitar a gestão do lançamento dos carnês do IPTU ern meio impresso ou digital para envio aos

contribuintes, contemplando a parametrização da formula de ciirlculo do lançamento seguindo os critérios

estabelecidos na legislação municipal.

5.1.5.7 Disponibilizar acesso para cadastro de senha com reconhecimento digital do adquirente/comprador ou do

transmitente/vendedor de imóvel para acessar a Ferramenta ITBI online e viabilize a confirmação do

credenciamento, certificado digital A1 e A3 com TeCAPTCHA, bem como, que permita a utilização do Domicílio

Tributário Eletrônico do Município.

5.1.5.8 Possibilitar a consulte das informações dos imór,eis pelo adquirente/comprador ou do

transmitente/ven«ledor, nos termos da lei municipal, contemplando funcionalidade que permita a realização da

avaliação do imóvel, declaração eletrônica do valor da transação, cadastro na web dos documentos necessários

para cornpor o processo, análise pelo servidor púbtico, a aprovaçio e liberação online do boleto do imposto.

Possibilitar ainda que em algumas situações o envio do protocolo para acompanhamento digital do processo da

avaliação imobiliária digital, a ser realizada pelo setor competente.

5.1.5.9 Possuir integração com as demais ferramentas presentes ne';te edital possibilitando a gestão unificada de

cadastro de pessoas físicas e jurídicas, bem como, a gestão do lançamento, contencioso, inscrição e cobrança da

dívida ativa tributária e não tributária.

5.1.5.10 Disponibilizar serviço online aos contribuintes e cjdadãos para tramitação online de processos de

isenção do IPTU e ITBI, impugnação, pedido de reavaliação imobiliária, 2? via da guia de pagamento, guia

complementar de pagamento, dentre outros necessários.

5.1.6 Sistema Web de Conciliação da Dívida

5.1.6.1 A ferramenta deverá realizar a conciliação online da dÍvi«ta ativa tribut'ária e não tributária da fazenda

pública rnunicipal, com modernas tecnologias para realizar a gestão eficiente e automatizada da cobrança amigável

e judicial, via Protesto Eletrônico ou Execução F'iscal Eletrônica.

5.1.6.2 Possibilitará a realização de parcelamento online de débrtos com Application Programming Interfoce

(APIs) de integração via webservice com o CRA (Central de remes,;as de Arquivo) para realização de Protesto

Eletrônico com Cartórios e integração via webservice com o Tribunal de fustiça para realização de Execuções

Fiscais via PJE.

5.1.6.3 Conter permissão aos usuários da Procuradoria, contribuitrtes, advogados e demais servidores públicos

para:

a) a gestão online da inscrição do débito em dívida ativa emissão e envio automatizado da CDA;

b) emissão de certidões de regularidade fiscais, geração e envio autí,mático de notificações de cobrança por meio

do DomicÍlio Tributari o Eletrônico;

c) petições online e cobrança via protesto eletrônico ou execução fis,:al, bem como acompanhamento e gestão dos

débitos.
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d) credenciamento de usuários;

e) simulação e realização de parcelamento online, emissão de boletos com o QR Code do PIX;

f) negociações ou renegociações online;

g) consulta de processos.

5.1.7 Serviços de Proteção de Dados e Infraestrutura Tecnológica e de Segurança de Dados do Software
Integrado
5.L,7.l Os software deverão observar as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) devendo contemplar

a parametrização das regras para coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais nos

termos da Lei ne t3.709 /2018, garantindo mais segurança para o ustrário.

5.L.7.2 Domicílio 'l'ribulário Eletrônico: Deverá possibilitar a comun;cação e a modernizaçáo dos atos do processo

administrativo fiscal a serem formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos via web.

S.1,7.3Certificado Digital: Disponibilizar o acesso por login corn senha aos contribuintes definidos pela

administração e por Certificação Digital A1 e A3 seguindo os padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileiras fl CP-Brasil).

S.l.T.4Application Programming lnterface IAPIsJ: Disponibilização de interface para integração em tempo real da

ferramenta da prefeitura com ambientes corporativos públicos, e de empresas privadas com sistemas próprios

para otimização de serviços públicos online.

5.1.7.5 Recolhimento de tributos por meio do PIX: Possibilidade de emissão do boleto de pagamento corn registro

do QR Code do Pix para recolhimento rápido, seguro e compensação de guias de pagamento de forma automática e

instantânea para todos os sistemas online.

S,1.T.6Hospedagem do Sistema Web em Data Center/Cloud Contputing (Ambiente em Nuvens): O Sistema Web

Integrada com o acesso e o uso Online dos dados e manutenção em uin servidor de uso exclusivo do Município, que

deverá ser hospedado Data Center / Cloud C<-rmputing de alta perf«rt mance e elevada segurança no arquivamento

da base de dados, disponibilidade e escalabilidade, baixo custo e backup em storage com custódia externa.

5.L.7.7Certificações de Segurança: Gestão de Sistemas Operacionais e Aplicações em Data Center / Cloud

Computing. Dentre os servlços do Gerenciamento de Servidores oíerecidos estão: a) Aplicação de regras de

firewall; b) Acompanhamento dos gráficos de uso de banda; c) Monitorarnento de portas (portas TCP, ex: HTTP-80,

FTP/ 1, SMTP-ZS); d) Monitoramento avançado (CPU, memória, espaço em disco, IO, Web Robots); e) Backup e

restore; fJ Suporte técnico; gJ Aplicação dc patchs; h) Autenticação, integridade de dados e privacidade dos

serviços garantidos via SSH SOBRE HTTPS.

5.1.8 Linguagem e Infraestrutura do Ambiente Operacional dos Softwares Integrados:

5.1.8.1 Os sistemas online exigidas neste edital deverão ser disponíveis em linguagem de programação web f ava,

PHP, C Sharp.Net, Visual Basic.Net ou outras, desde que cumpr{m os requisitos exigidos necessários para
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realização da integração e interoperabilidade de dados entre sistemas corporaüvos públicos e privados por meio

de Application Pr«rgramming Interface (APIs) e as dernais funcionaliciades contidas neste edital;

5.1.8.2 O ambiente operacional deverá ser composto dos seguintes requisitos:

a) Servidores de aplicação JBOSS/WildFly ou similares;

b) Um Storage Area Network [SAN);

c) Rotina diária de backup;

d) Sistema operacional Linux CentOS versão 7 ou superior e também serão aceitas outras aplicações e atualizações

do sistema operacional Linux, como por exemplo o Ubuntu Server, Dcbian, Slacl<ware, Red Hat, dentre outras;

e) Banco de dados SGBD PostgreSQl 13 e posteriores, bem como, outros disponíveis no mercado como o Oracle,

MySQL, Microsoft SQL Server, dentre outros, desde que cumpram os requisitos de segurança, funcionalidades e

outras exigências do edital.

5.1.8.3 O ambiente web deverá ser desenvolvido em UI e UX, com permanente evolução, baseando-se na

experiência do usuário para oferta de serviços online responsivos para servidores públicos, empreendedores e

contribuintes.

5.1.9 Manutenção Corretiva, Evolutiva e Suporte
5.1.9.1Manutenção Corretiva: A rnanutenção corretiva seguirá a norma [SO/fEC,2006], quanto à modificação

de produto de software executada após a entrega a firn de corrigir os problemas detectados, concretizando o

aperfeiçoamento da ferrarnenta para alinhamento de requisitos, o que inclui acertos emergenciais de programas.

5.1,9.2. Manutenção Evolutiva: A empresa contratada deverá realizar rnanutenção evolutiva de novas

funcionalidades e otimizações dentro do escopo do objeto contrata,lo. Para tanto, a contratante irá formalizar a

solicitação da descrição das funcionalidades desejadas e definir a ordem de prioridade para sua implementação.

5.1.9.3. Suporte On-Line: Será disponibilizado suporte técnico remoto, no horário comercial, para o tratamento

de eventuais falhas, dúvidas e orientações técnicas acerca do uso das ferramentas web e mobile contidas no

projeto, bem como a investigação e tratamento de supostos erros. O serviço de suporte deverá ser realizado

mediante uso de ferramenta tecnológica de gestão das demandas do suporte capaz de fornecer as seguintes

informações: a) Quantidade de chamados online abertos por mês: bJ Quantidade de chamados resolvidos ou

pendentes; c) Tempo rnédio de resolução para os tickets; d) Tempo clc atendimento dos colaboradores.

6. NÍVEIS MíNIMos DE sERVIço DE SEGURANçA E AMBIENTE oPERACIoNAL

6.1. Requisitos mÍnimos de segurança, disponibilidade, portabilidade e sigilo da informação (Segurança,

Gestão de Sistemas Operacionais e AplicaçÕes em Data Center / Cloud Computing)

6.1.1. Com o objetivo de endossar que a solução tecnológica confira segurança às informações que serão

armazenadas nos data centers da empresa provedora, esta devet'át possuir certificação da norma ABNT NBR

ISO/IEC 27 .001 e manter sua validade no decurso da vigência do con liato;

6.t.2. Garantir que as soluções ao serem acessadas pelo navegador de internet (web browserJ sempre uülizem o
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protocolo de segurança SSL fS-ecure Sockets Layer), que adicionará criptografa aos dados trafegados, através da

internet pública, entre o dispositivo de acesso do usuário e a ferranrenta de software em produção no Centro de

Dados (datacenter), imprimindo segurança às transações efetuadas de todos os usuários.

6.1.3. Acesso e o uso on-line dos dados e manutenção em servidor de uso exclusivo da prefeitura, que deverá ser

hospedado em Data Center / Cloud Computing de alta performance e elevada segurança.

6.1.4. Dentre os serviços do Gerenciamento de Servidores necessários estão:
a) Aplicação de regras de firewall;

b) Acompanhamento dos gráficos de uso de banda;

c) Monitoramento de porLas [portas TCP, ex: HTTP-80, FTP21,, SMl'P-25);

dl Monitoramento avançado [CPU, memória, espaço em disco, IO, Web Robots);

eJ Backup e restore;

0 Suporte técnico;

C) Aplicação de patchs;

h) Autenücação, integridade de dados e privacidade dos serviços garantidos via SSH SOBRE HTTPS.

6.2 Infraestrutura do ambiente operacional
6.2.1 O ambiente operacional que deverá ser composto do seguinte:

6.2.2. Servidores de aplicação IBOSS/WildFly ou similares;

6.2.3. Um Storage Areq Network (SANJ;

6.2.4. Rotina diária de backup;

6.2.5. Sistema operacional Linux CentOS versão 7 ou superior e tamném serão aceitas outras aplicações e

atualizações do sistema operacional Linux, como por exemplo o Ubur,[u Server, Debian, Slackware, Red Hat, dentre

outras;
6.2.6. Banco de dados SGBD PostgreSQl 13 e posteriores, bem com(), outros disponíveis no mercado como o

Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dentre outros, desde que cump 'am os requisitos de segurança,

funcionalidades e ou[ras exigências do edital.

7. QUANTO AOS REQUISITOS E FUNCIONALTDADES GERAIS DE DESIGN, A RESPONSMDADE E A
UTIIIZAçÃO DE WEB APP1 E APP MOBILEz

7.1. Atender aos padrões da web design: responsivo. Os websites n:antidos pelas soluções de sofEware nas áreas

pública deverão responder de forma pró ativa quanto à visualização das suas páginas web, relativo aos tamanhos,

formatos e a orientação das telas dos dispositivos empregados para acessá-los, por exemplo: monitores de vídeo

l Progressive Web App (P\ /A) é um termo usado para denotar uma metodologia de deservolvimento de software. Pode ser visto como uma evolução
híbrida que se posiciona enlre as páginas wêb (web sites) ê um aplicativo móvel (APP).ijsa a mesma tecnologia de um sitê responsivo, entretanlo
apÍesenta um formato diferente do convencional. Normalmente é úilizado para apreslntar as informaçóes em Íormato de lista o que facilita a
experiência do usuário e a interaçâo.

'zAPP Aplicativo Móvel, conhecido pelo acrônimo APP, é uma solução de software desenvclvida para sêr instalada e execúada diretamente em
disposiüvos eletrônicos móveis.
3web designé uma extensão da prática doe trabalhos do design gráfico, onde o focc do projeto e a criaçáo dewebsitese documentos para o
ambiente da inlernet.
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de computadores IPCJ desktops, tablets ou smartphones, assegutando sua adequação ao melhor formato de

apresentação.

7.1. Especificações técnicas das tecnologias da informação e comunicação (APP)

7.1-1 O Aplicativo móvel (AppJ pâra dispositivos npo smartphon: e tablet, deverá contemplará as seguintes

atividades;

a) Serviços de desenvolvimento de soluções contemplando todas as fases do ciclo de vida de desenvolümento de

soluções para dispositivos móveis;

b) Serviços de manutenção contemplando as demandas evolutivas, adaptativas, perfectivas e corretivas;

c) Serviços de distribuição contemplando âtividades inerentes à operâcionalização dos aplicaüvos junto aos

ambientes, públicos ou privados, nos quais serão publicados;

d) Serrriços de monitoramento que consistem nas atividades de acompanhamento do desempenho dos

aplicaüvos em operação no ambiente de produção;

e) O App deverá conter desrgn responsivo, ou seja, suas telas se adaptam automaticamente ao formâto do ectã do

disposiüvo tecnológico utilizado, estando adequado às mulüplataformâs utilizáveis pelos empreendedores.

0 O App de gestão de licenciamentos disporá de estrutura d,e Web Service com serviço de integração com base

de dados da Íunta Comercial.

7,1.2 Permitirá a validação da assinatura eletrônica pela Ferramenta de Gestão de Licenciamentos, contemplando

as seguintes regras:

a) Extrâir a châve pública do certificado;

b) Verificação do prazo de validade do certificâdo utilizado;

c) Montâ e valida a cadeia de confiança dos certificados validiindo também a LCR (Lista de Cerüficados

Revogadosl de cada certificado da cadeia;

d) Validação do uso da chave utilizada lAssinaturâ Eletrônical de tal tbrma a aceitar cerüficados somente do tipo A

(não serão âceitos certificâdos do tipo S);

e) Garantia que o certincado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;

ÍJ Adoção das regras definidâs pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança;

g) Validação da integ dade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;

h) prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final). A forma de conferência da LCR deve ser

feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico.

iJ As âssinaturas digitais das Mensagens são verificadas considerando o horário fornecido pelo Observatório

Nacional.

7.2. Disponibilidade do Servidor

7,2.1. Os serviços deverão ser prestados em regime integral,24 (ü:rte e quatrol horas por dia, 07 (sete) dias por

semana, sem interrupção fora do horário comercial ou em finais de semana e feriados.
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7.3. Acesso Instantâneo a Registros e Dados

7.3.1. O serviço deve disponibilizar mecanismo que garanta o download em arquivo único de dados, arquivos e

registros reâlizados no sistema.

7.3.2. O mecanismo mencionado no item anterior deve estar dispor ível para o(sJ administrador(esJ nomeado(s)

pela Administração para gestão do sistema sem que hajâ necessidâde de solicitação ou interferência humana.

7.3.3, Deve permitir conexão a um número ilimitado de servid rres (íísicos ou virtualizadosJ, estações de

trâbalho, câmeras e contâs de usuários de modo a permitir suas configurações através de uma única interface

gráfica de usuário (GUI);

7.3.4. Deve permitir uma opção para fazer backup das configurações de todo sistema para um único arquivo

(XML, texto plâno ou em banco de dados SQL];

7.3,5. Deve fornecer uma ferramenta para exhair registros do banco de dados e outras informações necessárias

para o suporte sem a necessidade de desligamento da aplicação;

7.3.6. O software deverá disponibilizar à CONTRATANTE consultas, emissão e visualizaçãode relatórios pela

interne! por intermédio de navegador web, em tempo real, corn informaçôes referentes aos processos e

procedimentos. Esses dados deverão ficâr disponíveis para acesso da CONTRATANTE em tempo reâl durânte toda

a vigência do contrato.

7,3.7. Quanto ao Envio Automatizado de Correspondências Eletrônicas [e-Mails), deve ser garantido que a

funcionalidade de envio automatizado de correspondências eletrônicas (e-mail), seja realizada de forma autônoma

pela ferramenta.

7.4. Quanto a lntegração de Dâdos e dos serviços de Software

7.4.1. 0 Contratante garantirá que os dados disponibilizados para os processos de integração, a serem extraídos

dos seus sistemas e aplicaüvos legados, terão pâdrão de qualidade adequado e, ainda, virão acompanhados das

devidas documentáções e das orientâçôes técnicas necessáriâs, a serem fomecidas pelos profissionais do

Contratante, em razão das demandas técnicas e operacionais apresentadas pcla Contratada inerentes aos

processos de integração;

7.4.2, A Contratada, conforme o planelamento prévio, deverá propor e homologar junto ao Contratante a criação

de rotinas de integração, para quando se melhor aplicarem, do tipo online, ou seia, em tempo real, ou offline, de

processamento temporal, com ativação manual ou automatizada, alétn do planejamento acerca das soluções,

recursos e ferramentas tecnológicas que deverão ser adotadas, cm fa,-e de se garantir maior aderência às

necessidades pertinentes a cãda processo de integração identificado.

7.5. Configurador Básico de Menus

7,5.1. As soluções deverão conter gerenciador de menus aptos a realizar redirecionamento para os Módulos de

Serviços do website, de forma geral ou especincâmente para um conr::údo, através de links, sem a necessidade de
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informar o caminho URL (Uniform Resource LocatorJ cornpleto dos n-.esmos;

7.5.2. Permitir que, na área pública do website, possam ser incorporiidos menus verticais, do tipo lateral, com até

3 (três) níveis hierárquicos [sub menus ou sub níveis de menu) e menus horizontais, do tipo barra de menus, com

até 2 (dois) dois níveis;

7.5.3. Permiür a incorporação de itens nos menus, da área pública dc ivebsi[e, redirecionando-os para recursos
externos ao website, através de links, informando o caminho URL completo dos mesmos;

7.5.4. Permitir que os itens dos menus, naárea pública do website, ao serem acionados, possam abrir os recursos
relacionados, na janela atual ou numa nova janela do navegador (weh browser);
7.5.5. Permitir, através do gerenciamento, que, caso existam nÍveis hierárquicos de menus, na área pública do
website, os mesmos possam ficar recolhidos, ou seja, ocultos, e, serem expandidos, para fim de sua exibição,
quando for comandado pelos internautas;
7.5.6. Permitir que o gerenciamento dos menus ocorra através do recurso de "arrastar e soltar" os seus elementos
(os itens dos menusJ quando exibidos nas interfaces dos usuários responsáveis, utilizando para tal o mouse ou
outro disposiüvo de controle/acesso, quando se aplicar;
7.5.7. Gerenciar a seleção de um tipo de menu entre os existentes na irea pública do website, do tipo vertical ou
horizontal, que deverá ser exibido quando o website estiver sendo acrlssado através de disposiüvos móveis, em

razão do recurso de responsividade;
7.5.8. Permitir, através do gerenciamento, que os itens dos menus, ne área pública do website, fiquem ocultos, até
que a sua exibição seja autorizada pelos usuários responsáveis.

7.5.9. Gerenciar a incorporação de notícias e matérias, para sua posterior exibição na área pública do website, em
página web específica, conforme design prévio, compondo urn repositório único mantido pelo website;
7.5.tO. Gerenciar a incorporação de arquivos com conteúdo de áudio e de vídeo, compondo um repositório único
no website, para sua posterior exibição na área pública do website, ern página web específica conforme design
prévio, informando, em campos específicos e independentes, o seguirrte: (1) a data de inserção no repositório; [2)
o título do conteúdo de áudio e vídeo; [3) a descrição do conteúdo de áudio e vídeo e; (4) a categoria ou

subcategoria padronizadas do conteúdo de áudio e vídeo, quando se aplicar, previamente gerenciadas pelos

usuários responsáveis;

7.5.Ll. Gerenciar a incorporação de arquivos de imagens num reposjtório único para sua posterior exibição na

área website, em página web específica, conforme design prévio, dispepi6illrrndo as referidas imagens para
consumo interno dos demais Módulos de Serviço, quando se aplicar;
7.5.L2. Gerenciar a incorporação de legislações acervadas do ContraLrnte, para sua posterior exibição na área
pública do website, em página web especÍfica, conforme design prévio, compondo um repositório único do

website, informando para cada legislação incorporada, em campos específicos e independentes, o seguinte: (L) a

categoria padronizada da legislação, a ser selecionada entre as previamente gerenciadas pelos usuários
responsáveis; (2J a numeração da legislação; (3) a data de assinatura da legislação; (4) a data da publicação da
legislação na área pública do website;

7.5,L3. Gerenciar a incorporação de links úteis para sua posterior exibição no website;
7.5.1+. Cerenciar a incorporação de perguntas e suas respectivas resl)ostas frequentes, para sua posterior exibição

na área pública do website, em página web específica conforme desigi, prévio, compondo um repositório único
mantido pelo website, informando, em campos especÍficos e independentes, o seguinte: [1J a descrição da

pergunta; (2) a descrição da resposla relacionada à pergunta; [3) a ciiregoria ou subcategoria padronizadas da
perguntâ, quando se aplicar, a serem selecionadas entre as previamerrte gerenciadas pelos usuários responsáveis;

[4) a ordem [sequência) de exibição da pergunta e; [5.) as unidades ciu estrutura organizacional do Contratante.
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7.6 Requisitos de Negócio Gerais

7.6.1. Os Requisitos de Negócio especificados neste Termo de Referência, constituem-se num conjunto de

recursos OBRIGATÓRIOS, que deverão integrar a fêrramenta de Software ofertada.

7.6.2. Gerir de forma correta e eficaz os tributos municipais e consequente a arrecadação junto aos contribuintes;
7.6.3. Gerenciar a parametrização de juros, alíquotas, multas e correção que serão utilizados na

operaci onali zação d,a ferramenta;
7.6.4. Permitir a geração de Certidão Negativa de Débito pelos contribuintes, prestadores e tomadores de

serviços, que integram a base cadastral mobiliária e imobiliária do rnunicÍpio sede do Contratante;

7.6.5. Permitir que ocorra a verificação da autenticidade dos documentos fiscais e da Certidão Negativa de

Débito, descrita no item anterior, emitidos previamente pela ferramenta utilizando o navegador de internet [web
browser) a partir de dispositivos eletrônicos móveis, tablets ou smartphones, valendo-se de um aplicativo de

leitura de QRCODE previamente instalado, onde os referidos dispositivos rnóveis deverão ler, através da câmera

digital incorporada, o código QRCODE de verificação da autenticidade e processá-lo automaticamente na

ferramenta;
7.6.6. Gerenciar a incorporação de mensagens de alerta relativas à identificação de eventuais divergências e/ou
de inconsistências nas informaçÕes prestadas pelos contribuintes, inerentes às atividades e/ou ações específicas

controladas pela ferramenta, que contribuirão parâ âutornatizar a cotnunicação de prazos, bem como a notificação

dos contribuintes, quando se aplicar;

7.6.7. Oferecer um canal assíncrono de comunicação eletrônica, provido integralmente pela ferramenta, entre o

Contratante e os contribuintes, promovendo em razão da segurança a gravação dos históricos das conversações

produzidas no canal, com a possibilidade de gerenciar respostas padronizadas que poderão ser utilizadas pelos

profissionais do Contratante, no intuito de otimizar as respostas às demandas dos contribuintes;

7.6.8. Permitir a correção automática de dados do cadastro econômico municipal, vinculando as informações

oriundas do Cadastro Nacional de Pessoa Iurídica (CNPJ], sem a necessidade de lançamento manual, possibilitando

atualizar as informações de empresas baixadas na receita federal, betn como atividades incluídas ou excluÍdas do

cadastro, atualizações de endereço, atualizações de enquadramento de ISS e atualizações de contatos.

7.6.9. Possibilitar a parametrização de grupos de usuários e de perfrs de usuários, restringindo níveis de acessos

(leitura, inclusão, exclusão) por rotina. Possibilitar ainda, cadastrar usuários associando a um perfil de usuário ou

de forma individualizada, restringindo os nÍveis de acesso.

7.6.10. Fornecer relatórios que promovam o cruzarnento de dados etn busca de divergências nas declarações

prestadas pelos contribuintes.

B. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCruICRS E FUNCIONALIDADES DAS FERRAIUENTAS TECNOLÓGICAS

8.1. Sistema Web e Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas furídicas

8.1.1. O software de licenciamento municipal deverá possibilitar a parametrizaçáo e integração com outras

ferramentas, por meio de webservice;

8.1.2. Deverá dispor de web service para processar os dados cle empreendedores e empresas nos procedimentos

de licenciamento na Junta Comercial do Estado, onde serão realizados os pedidos de Viabilidade, Constituição,

Alteração, Renovação e Baixa de empresa no Sistema Integrador da Junta Comercial.
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8.1,3, A ferramenta deverá ser compatÍvel com computadores de. ktop, toblet, smortphone, possuir web design

responsivo, fornecendo licenças de softwore e serviços de impl rntação e atuâlização de versão e suporte

especializado para os servidores públicos envolvidos no programaj

8.1.4. O aplicâtivo realizará seryiços online integrados para trami ação dos processos de üabilidade, abertura,

alteração, renovação e baixa de empresas;

8.1.5. O App de Licenciamento Municipal e suas atualizações dever io ser disponibilizados nas lojas (Google Play

ou App Store) aos cidadãos e empresas. 0s recursos destes dis,rositivos aproveitarão as características da

portabilidade e conectiúdade para melhorar a enh'ega de serviços or-line aos cidadãos empreendedores.

8.1.6, Possibilitará o acesso aos procedimÊntos iniciados na Jur a Comercial do Estado, para que os fiscais

municipais possam realizãr o acompanhamento e atribuir as pendêr cias que julgarem necessárias de acordo com

as âtividades pretendidas pelo empreendedor,

8.1,7. Possuir funcionalidades vinculadas a atribuições correspondel rtes às competências de cada servidor público

que â utiliza, restringindo ou ampliando âcessos, âtribuindo auton. rriâ na configuração do software que poderá

ser customizâda de acordo com os dados oficiais, legislação municipal, cadastro dos tipos de licenças de acordo

com a competência de cada secretâria, bem como os parâmetros pari cálculos e cadastro de legislação.

8-1.8. Possibilitar o acompanhamento dos processos pelo sewir or público, que visualizârá âs informações

o ginadas na Iunta Comercial do Estado;

8.1.9. A feramenta deverá disponibilizar tela com as informações ;adastrais básicas do imóvel informado pelo

interessado, tâis como metragem do terreno, área construída, zonas, :tc

8.1.10. Possibilitar a classificação de risco das atividades econômir as de forma automática conforme normativa

federal,

8.2. Cadastramento e Credenciamento das Empresas de Direito l'úblico e PÍivado

8.2.1. O cadastramento e o credenciamento na ferramenta possibiliti rão o registro de senha de acesso ao sistema;

8.2.2- Apôs o cadastro de senha e login de acesso, o usuário deverá acompanhar o(s) processo(s) ünculâdos âos

seu CPF/CNPJ e se comunicar com as secretarias municipais envolv Cas no processo de licenciamento, bem como

receber diligências, enyiâr documentações, acessar pareceres, d(,ntre outras recomendações deliberadâs nâ

ferramenta.

8.2.3. 0 acesso pelo empreendedor deverá ser realizado por meio d rsenha pessoal ou por Certificação Digital.

8.3. Consulta de viabilidade de endereço

8,3.1. O Sistema Web e Mobile de Licenciamento Municipal de Pest oas Jurídicas deverá permitir a customização

para receber os parâmetros urbanÍsticos estabelecidos, conforme a lt gislação urbanísticâ local;

8.3.2. Possibilitará a geraçào automática de consulta de viabilidad, de endereço, considerando o local escolhido

para localização do empreendimento;
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8.3.3. O resultado da consulta de viabilidade será disponibilizado a partir de metodologiâ própria do Sistema

Web e Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas furÍdicas, que utilizará a base de dados fornecida pelo

empresário versus os parâmetros de tipo dc uso pcrmitidos pclo zoneamento municipal para determinada zona da

cidade;

8.3.4. A consulta de viabilidade de endereço deverá indicar três resultados:

a) APROVADA pâra instalação, câso em que serão informados os requisitos necessários parâ funcionamento;

b) REPROVADA para instalação, quando o uso pretendido não atender à legislação de uso e ocupação do solo;

c) PENDENTE, quando houver insuficiência de informação nos bancos de dados municipais, anterior â ânálise

fiscal, sem prejuízo dâ continuidâde dos procedimentos.

8.3.5. Caso a atividade econômica seja permrüda pela iegislação urbanística, sua solicitação deverá ter aprovação

automática para trâmite na Iunta Comercial,

8.3.6. Após consulta de viabilidade, o usuário realizará o cadastro ou alteração cadastral junto ao Sistema, atravé§

do preenchimento de dados do responsável Iegal, contador e/ou outrl usuário autorizado.

8.4. Dos Llcenciamentos

8.4.1. Após o registro na funta Comercial do Estado, o usuário da íerramenta deverá utilizar o protocolo único

utilizado no ato de registro para acessar os demais passos parâ regularização da empresa;

8.4.2. A ferramenta deverá direcionar, por demanda, para análise dos órgãos competentes, considemndo o grau de

risco e seguindo as orientações contidas no preenchimento do cadastro ou alterações por meio de validações

automáticas das infôrmações fornecidas.

8.4.3. Cada órgão municipal exercerá suas prerrogaüvas legais de liscalizaçâo [podcr de polícia], gerenciando o

passo a passo do licenciamento para os casos em que forem necessários, possuindo a funcionalidade que

possibilite ao serwidor das secretarias solicitar documentações, de forma integrada a internet, para o

empreendedor no processo de licenciamento de atividades,

8.4.4. A ferramenta permitirá aos usuários a emissão online de guias (Documento de Arrecadação Municipall para

pagamento das taxas das licenças.

8.4.5. Possibilitará a emissão dos certificados de iicenciamento onlittej

8.4.6. A ferramenta deverá conter a funcionalidade de renovações anuais dos licenciamentos, quando necessário;

A.4.7. A ferramenta deverá dispor de ambiente de consulta de licenciamento pela empresa, permitindo a

visuâlização das licenças liberadas pelos órgãos respectivos.

8,5. Especificação das Funcionalidades

8,5.1- O Sistema de Licenciamento Municipal (Sistema Web) deverá disponibilizar serviços com acesso por /ogÍn,

que permitem:
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a) O acompanhamento e realização da Consulta de Viabilidade Autornática, em tempo real, por meio de protocolo

único gerado pela REDESIM (Junta Comercial), para empresas, entidades e demais pessoas jurídicas de direito

público e privado;

b) A verificação automática do local observando as normas de uso e ocupação do solo previstas na legislação

urbanística do município e envia respostas automáticas aos empreendedores sobre a possibilidade ou não de

instalação de atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e de outras naturezas no endereço

informado pelo interessado;

c) Utilizar browser padrão lnternet Explorer, Netscape, Mozilla ou semelhante. Bastando informar o número do

protocolo para realizar a consulta;

dJ Que seja realizado o cadastramento por meio da aba "lniciar Credenciamento", após os trâmites encerrados na

f unta Comercial, para acompanhar o processo de cadastro do empreendimento, bem como o meio necessário para

a resolução das pendências inerentes ao processo;

e) Que após o credenciamento, o usuário tenha acesso aos serviços de emissão automática de alvarás quando se

tratar de atiüdade de baixo risco, licenciamentos e autorização para o funcionamento, pela internet;

0 Permitir a consulta da situação cadastral. O usuário deve informar o CNPJ e gerar o Comprovante de Inscriçdo

Municipal. A ferramenta deverá permitir a consulta de autenticidade das licenças, para tanto, o usuário deve

informar o CNPJ, Número do código CNAE, Tipo de Licença, Exercício e Número do Protocolo;

gJ Visualização do menu Perguntas Frequenfes, no qual é possível cotrsultar as dúvidas mais recorrentes: conceitos

gerais, credenciamento, obrigatoriedade do recadas[ramento e credenciamento no sistema, certificado digital,

licenças e alvarás eletrônicos, etc.;

h) O acesso aos manuais em formato de texto, vídeos tutoriais e áudios com orientações de usos de suas

funcionalidades;

i] A consulta ao conteúdo da legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes e que fundamentam sua

parametrização;

jJ Ambiente para contato com as secretarias em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, bastando para isso,

informar a secretaria à qual será direcionada a comunicação e o preenchimento do formulário;

k) Indicadores que contabilizam: Viabilidade Automática, Licença Automática Baixo Risco A, Licença Automática

Baixo Risco B e Licença de AIto Risco;

ll Menus de acesso rápido às secretarias que permitirão a visualização de informações institucionais, Fluxo de

Licenciamento, Documentos, Fale Conosco, bem como acesso aos portais recomendados: REDESIM; RECEITA

FEDERAL; ANVISA; JUNTA COMERCIAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEBRAE E OUtTOS.

8.6. Do Alvará de Funcionamento online

8.6,1 A ferramenta deverá permitir a emissão do Alvará de Funcionamento das empresas'
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A.6.2 O alvará deverá ser emitido online, contemplando os requisitos de segurança estabelecidos na legislação

municipal.

8.6.3 Caso haja alguma pendência, a Ferramenta devcrá identificar e orientar os contribuintes quantos aos

procedimentos que deverão ser adotados para solução e liberâção do Alvará;

8.6.4. Deverá permitir inserção de Tabela oficial atualizada da classificação da natureza jurídica fornecida pelo

Instituto Brasileiro de GeograÍia e Estatística 0BGE) por meio da Comissão Nacional de Clâssificação (CONCLA)

permitindo por meio de seus respectivos códigos a identiÍicação da constituição jurídico-institucional das

entidâdes públicas e privadas nos cadastros da administração pública do País, organizando os seus códigos

segundo cinco grandes categoriasr Administração pública; Entidades empresariais; Entidades sem Íins lucrativos;

Pessoas físicas e organizações internacionais; e Outras in§tituições extraterritoriais;

8.6.5. Conter campo para preenchimento do objeto social das empresas permitindo o preenchimento conforme o

Contrato Social ou Documento Constitutivo da pessoa iurídica;

8.6.6. A ferramenta deverá fornecer opção Busca de endereço pelo CEP;

8.6.7. O preenchimento da Aüüdade deverá ser efetuado por meio da palavra chave de cada âtividade econômica

desempenhada pela empresa.

8-6.8, A ferramenta deverá dispor da Tabela da Classificação Nacional das Atividades Econômicâs - CNAE

atualizada para seleção automática do código de atiúdade realizada pela empresa com seleção da atividade

principal e secundárias; IdentiÍicação da Situação Tributária e Regimê de Tributação;

8.6.9 Realizar a emissão de documento com o protocolo de "solicitação do Credenciamento de Pessoa lurídica";

8.6.10 Dispor do perfil da empresa para validação das informações originadâs no cadastro econômico da

Administração, Regime de Tributação dâ empresa, Atiúdades, ConfigLrração de informações adicionâis de contato.

8.7. Dos menus mínimos:

g.7.1Resposb(l Fale Conoscoi Permitindo que o fiscal responda pergulrtas feitas por meio do referido menu,

8.7.2. Análise de ViabÍlidade: Permitindo que o fiscal faça a análise de viabilidade do possível empreendimento,

bem como informe sobre o pedido de análise, o que pode ser feit,-, de forma automática. Deverá possibilitar a

impressâo de relatório de viabilidade básica do imóvel informado pelo interessado, contendo especificações como,

metragem do terreno, área construída, zonas e usos permiüdos etc., para que o imóvel informado possa ser

confirmado no processo de análise de viabilidade

8.7.3. Regularizqr Empres Permissão para que o Rscâl dê continuidade a determinado processo. Também deverá

permitir que o fiscal [aça apenas consulta do mesmo.

8.7.4 Meu Perfil: Possibilitârá queo fiscal roque a senha e o e-mail já cadastrados'

8.7,5 Gestão Tribütário: Apresentará um guia de recebimento on-lir,e.

8.7 ,6 Recebimento on-line: Apresentando duâs abas, sendo:

a) Recolhimento: O sistema permitirá carregar e processar os arquivos do recolhimenlo fornecidos pelo banco;
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b) Consistidos: O sistema permitirá visualizar os arquivos processados,

8.8. Perfis dos Usuários

8.8.1 A ferramenta deverá ser parametrizada conforme Perfis indicados pelo Contratante. Os perfis Gestor e

Fiscal são básicos para o teste de amostra.

8.8.2 A ferramenta deverá dispor de campo para cadastro de perfil por órgão e/ou departamento, conforme a

estrutura administraüva;

8.8.3 A configuração poderá ser realizada com o acesso master;

8.8.4 Permitirá a configuração e veiculação de funcionalidades por órgão público a determinados CPF's

cadastrados, para que tenham acesso aos processos,

8.8.5 Disporá de campo para registro de pendências, bem como para detalhamento das informações e

observações com a finalidade de orientar os usuários acerca dos procedimentos e exigências de acordo com as

informações disponibilizadas no cadastro.

8.9 Perfil Gestor

4.9.1. A ferramenta deverá conter opção de configuração dos perfis dos usuários conforme as atribuições

inseridas pelo Gestor, o qual será detentor de perfil rnaster;

A-9.2. O Gestor vinculará as atribuições aos servidores de cada departamento envolvido no processo, de acordo

corn suas respectivas competências, podendo editar os perfis de usuário já existentes e/ou desativá-los;

8.9.3. O Gestor poderá configurar e definir padrões atinentes aos referidos documentos (vigência, texto de

cabeçalho e obrigações da licençal além de possibilitar a inclusão de modelos a serem utilizados pelos órgãos de

licenciamentos m unici pai;

8.9.4. Deverá dispor de campo para cadastro de legislação (Federal, Estadual e Municipal) que fundamentâ sua

parametrização.

8.9.5. Deverá conter ainda, os menus:

a) Inclusão: permitindo o uplood de um novo documento e a inserção de informações correspondentes a sua

categoria, data da publicação, epígrafe e enunciado da norma, Podendo ser vinculada à alguma secretaria, de

acordo com a matéria tratada;

b) Edição: permitindo que o usuário faça a edição de informações relacionadas às legislações já cadastradas;

c) Excluir: o sistema deverá possibilitar a exclusão de urna legislação cadastrada;

d) Download: o sistema deverá possibilitar o download de uma legislação cadastrada.

8.9.6. O sistema possibilitará a inclusão e/ou edição de perguntas foequentes, que podem ser consultadas na

home.

8.9.7. O Sistema Web e Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas furídicas possibilitará o cadastro de

instituições, suas peculiaridades e a quem estão atrelados os dados da instituição financeira vinculados às guias de

pagamento das licenças,
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8.9,8. O sistema disporá de menu para cadasko de notícias e vídeos relevantes e relacionâdas ao sistema, que

serão visualizadas na home do sistema.

8.9.9. O aplicativo disporá de campo destinado ao cadâstramento de Termo de Referência correspondente a cada

secretâria.

8.9.10.A ferramenta tecnológica disponibilizará menu para configuração de dados bancários, campo para que

sejâm listados os documentos exigíveis aos empreendedores, de acordo com cadâ secretâria envolüda,

8.9.11.0 Perfil Gestor poderá realizar:

aJ Cadastro de informações bancárias referentes aos pagamentos das taxas; permite, ainda, a configuração de

correção, juros multas dâs cobrançasi

b) Acompanhamento dos processos de viabilidade e regularização.

c) Distribuição entre os fiscais dos processosj

d) A configurações ambientais: taxas ambientais;

e) Configurações sanitárias: setor econômico, atividâde / porte e nível de classificação.

fJ Configurações urbanísticâs: tâxas do habite-se, taxas de obras e demolição, taxa de obras particulares, tâxas de

obras de reformas e reparos;

g) Customização da home, permite a inserção de brasão do ente federado, imagens no carrossel, dados de

endereço e demais informações institucionaisj

h] Configurar perfis de acordo com as atribuições que competem aos servidores que utilizârão a ferramentaj

il Acompanhamento de Log de Effo, nesta área o sistema possibilita visualizar os erros acontecidos durante a

execução do sistema em determinado usuário, informando a data, hora, protocolo e usuário. Também é possível

pesquisâr pelo tipo, código, versão, usuário e perÍodo.

8.9.12. Todos os perfis deverão possuir restrições para o acesso, conforme as ah ibuições inseridas pelo Gestor.

8.10. Perfil Fiscal

8.10.1 O perfil fiscal deverá:

aJ Realizar a consulta através do protocolo para localizar a solicitação aberta pelo usuário;

b) Consultar âs informações necessárias para a aprovação ou não da solicitâção, tais como: dados do terreno e

construção, informações de zonas e usos permitidos, aüvidades solicitadas, etc ;

c) Relacionar os pré-requisitos a serem cumpridos para a realização da análise da Consulta Prévia;

d) Colocar em pendência o andamento dâ solicitação informando o motivo;

e) 
^cessar 

o sistema como requerente com uülizâção de login e senha especÍfica;

0 Realizar consulta através do número do protocolo para localizar a solicitação aberta o aplicativo;

gl Consultar a pendência a ser cumprida para aprovação da consulta prévia e remeter o processo para nova

análise dâ prefeiturâ;

h) Aprovar ou reprovar a solicitação de consulta prévia;

r !,-ril)i r': iiir:,..,:.: rli §r rll,i :.i I 'rl.!

I{uâduRio\.nnolIo'i)l (enlro knr torr.(Eir: olji:'ltr í0 [ilJorâdo.lo Cüâlá§rPA



i:!,

dt r§Ê

CtdtÍiâiillo
do Caraiás

PREFEITURÂ DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITA O.CPL

il Acessar o processo, visualizar dados da pessoa física ou iurídica, visualizar dados do sócio e contador, assim

como, visualizar informações adicionais que correspondem à atividade que pretende ser exercida.

j) Visualizar o tipo de aüvidade principal e secundária do empreendimento, para que lhe dê suporte na avaliação

do processo;

k) Visualizar, editar e excluir pendências documentais ou financeiras, de acordo com a necessidade e permissões

do perfil concedido;

lJ Visualizar a situação da análise do processo nas demais secretarias, restringe a interferência ao processo

assumido não possibilita a interferência no processo as demais secretarias;

m) Visualizar informações sobre a natureza jurídica da empresa, porte do empreendimento e tipos de registro;

n) Dar parecer sobre documentações exigidas pelas secretarias.

o) Cadastrar profissionais, tais como: Arquitetos, Engenheiros e responsáveis Sanitários, com a inserção de

informações de registros de técnicos e respectivos cotrselhos.

p) Alterar status das pendências, ao decorrer do processo, após justificativa do fiscal.

q) Liberar guia de pagamento da taxa administrativa para expedicão das licenças de obra, vigilância sanilária,

rneio ambiente, finanças e alvará de localização. O sistema só permite ao fiscal a liberação da guia eletrônica de

pagamento após preenchimento da atividade exercida pelo empreendimento, porte do empreendimento e grau

poluidor.

r) Determinar o tempo de validade na licença;

s) Visualizar o tempo de validade das licenças, caso existam, de todas as secretarias envolvidas no processo;

tJ Acrescentar condicionantes à emissão do alvará ou licença dependendo da atividade exercida pela empresa.

u) Cobrar proporcional do alvará de funcionamento em casos de alteração e constituição de acordo com a data

do processo, conforme a legislação do município.

v) Permitirá que o fiscal/responsável pelo cadastro da guia de alvará de funcionamento, indique a que

corresponde o valor do lançarnento de substituição de alvará, por meio de justificativa, sendo registrada a data,

hora e responsável pela alteração.

w] Enviar terrnos de referências online, para e-mail cadastrados em casos especiais no âto do credenciarnento.

x) Liberar o alvará de funcionamento ou licença, assim que as pendências documental e financeira sejam

sanadas.

y) Cadastrar obra. A ferramenta permitirá que o fiscal informe a área de construção, a área de reforma e a área

de demolição, autores do projeto, o responsável técnico e o responsável pela obra, dados do projeto, entre outras.

z) Encaminhar processo, por rneio do sistema o servidor poderá tramitar o processo dentro da sua respectiva

secretaria, adicionando pareceres protocolares, entre os setores de análise.

l$§rc§ d}-;:ir' 
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8.10.2.O Sistema Web e Mobile de Licenciamento Municipal de Pessoas ,urídicas permitirá indicação das

atribuições para as análises, pareceres e despachos, de acordo com as competências vinculadas a cada perfil e

possibilitando a visualização dos processos nas demais secretarias;

8.1O-3.Disporá de menu Regularizor Empreso. no qual cada servidor exercerá suas competências no

acompanhamento e dili gências;

8,10.4. Ao iniciar a sessão, na área reservada para regularização da empresa, a ferramenta disponibilizará ao fiscal

a opção de assumir o acompanhamento do processo, assim que assumido, o sistema cria um histórico onde são

registradas todas as ações fiscais até o seu dcspacho para outro setor;

8.10.5. O Perfil Fiscal será responsável pelos encaminhamentos conforme suas âribuiçôes;

8.10.6.Serão configurados os perÍis e bloqueado acesso de servidores de secretarias diferentes para eütar

interferências nos procedimentos de uma na outra;

8.10.7.O Perfil Fiscal poderá realizar consultas de forma simples, através de carnpos de pesquisa, utilizando

protocolo ou documento fiscal.

8.11. Sistema Web de Licenciamento Municipal de Transporte e Trânsito

8.11.1. Possibilitar a integração, em tempo real, com as outras plataformas municipais de licenciamento e gestão

tributária para executar o licenciamento muniçipal digital de veículos em todas as suas modalidades, inclusive pelo

celular.

8.11.2. Viabilizar a interoperabilidade de dados entre os órgãos de transporte municipal e estadual para

disponibilizar serviço de licenciâmento online de veículos de transporte coletivo público e privado, fretamento,

Táxi, Mototáxi e Moto-Frete, inclusive pelo celular.

8.11.3. Possibilitar a atualização de dados e informaçôes cadastrais entre os órgãos municipais, estaduais e federal,

de todas as pessoas físicas e jurídicas, empreendedores e contdbuintes da cidade.

8.11.4. Ofertar aos usuários, serviços online, com acesso da base de dados íntegra e segurâ, interoperando dados e

iníormâções dos autorizatários, concessionários, permissionários e demais interessados em obter autorização

para explorar serviços de transportes públicos de passageiros e pequcnas cargas no município.

8.11.5. A fêrramenta deverá realizar a confirmaÇão e validação do cadastro dos motoristas e responsáveis de

veículos pessoa fisica (condutor proÍissional autônomo) ou pessoa ju:ídica;

8.11.6. Permitir ao autorizatário, pessoa fisica (condutor profissional autônomo) ou jurÍdica, confirmar e

complementar informações cadastrais, realizar o credenciamento gerando o login e senha, bem como, iniciar seu

processo de licenciamento do cadastro de autorização e vistoria do vcículo

8.11.7. Possibilitar ao usuário a solicitação de agendamento de vistorias de veículos de profissionais autônomos,

cooperativas e de empresâs;

8.11.8. Disponibilizar aos usuários informações da tranritação eleti"ônica e integrada das renovações anuais de

licenças, o envio de documentos e comprovanLes do autorizatário, emissão online dos boletos das taxas de

' i)ili,r" rr:rrrlrl:.
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transporte com registro e o QR Code do PIX para compensação instântâneâ e liberação âutomáticâ do

licenciamento do veículo;

8.11.9. Permitir a emissão online de certificado de regularidade cadastral da pcssoa física, jurídica e do veículo,

bem como, do Certificado de Autorização de Tráfego [CAT) e demais serviços relacionados;

B.t 1.10.0 sistema deverá ser responsivo;

8.11" 11, Deverá armazenar as infcrmações em nul'ens no íoÍmata 24 /7 1365i

8.11.12. Deverá cumprir as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

8,12 Sistema Web de Gestão do tSS [Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe, Declaraçáo Eletrônica de
Bancos, Cálculo Automático Allquota do SIMPLES NACION,{L, Malha Fina Fiscal, Monitoramento,
Fiscalização e Contencioso online e Cêrtidões Fiscais Eletrônicâs)

8,12.1.Permitir que no cabeçalho da ferramenta possam ser grafadas as expressões "Prefeitura Municipal de

Eldorado do Carajás - PA" e "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFSe'', com opção de personalização das marcas do

Contratante e do Contribuinte em especínco;

8.12.2, Gerar o número da NFSe automaticamente pela ferrarnenta, em ordem crescente sequencial, adotando

numerações específicas para cada estabelecimento do contribuinte;

8.12.3. Adotar o padrão ABRASF versão 2.03 ou superior, incorporardo os seguintes campos na NFSe, porém sem

se limitar a estes: {1) Número da NFSe (gerado automaticamente pelo sistema); [2) Código de verificação de

autenticidade (gerado automâticamente pelo sistemâ); (3] Data e h.rra da emissão (gerado ãutomaticamente pelo

sistema); (41 Nome e razão social do Prestador de Serviço; [4) Endeleço do Prestador de Serviço; [5) Inscrição no

Cadastro de Pessoa lurídica - CNPJ do Prestador de Serviço; (6J lns(rição no Cadastro Mobiliário do Prestador de

Serviço; (7] Inscrição Estadual do Prestâdor de SeMço; (B) Telefonr, do Prestador de Serviço; (9) Nome ou razão

social do Tomador de serviço; [10) Endereço do Tomador de servi;o; (11) E-mail do Tomador de serviço; [12J

Inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF ou no Cadastro Nacicnal da Pessoa [urídica CNPJ do Tomador de

Serviço; (12) Inscrição Estaduâl do Tomador de Serviço; (13J Telefone do Tomador de Serviço; (14) Di§criminação

do serviço; (1sJValor total da NF; (1.6) Valor da dedução; (17) V.lor de Acréscimos; (18) Vâlor de l)escontos

Condicionados; (191 Valor de DesconLos Incondicionados; [20) Valcr da base de cálculo; (21) Código do serviço;

(221 Alíquota e valor do ISS; (23) Indicacão de isenção ou imunidade r:elativas ao ISS; (24) Indicação de serüço não

tributável pelo Município; (25) lndicação de retenção de ISS na fol)te; [26] Endereço completo do Tomador de

serviços [rua, na, bairro, município, estado e cep); (27J Campo destinado a informações de impostos Estaduais e

Federais tais como INSS COt'lNS PIS/PASEP IRRF Contribuição Social e Outras Retençõesj [2BJ Campo destinado a

observações e; (29) Campo destinado a in[ormar o local de prestação do serviço;

g,12.4. permitir quc seja incorporada, quando se aplicar, ao arquivo cletrônico da NFSe a assinatura digital através

de Certificâdo Digital (e-CNPJ) emitido por Autoridade Certificador a credenciada pela ICP-Brasil, do gerador da

NFSe;
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8.12.5. Possibilitar a todos os contribuintes a consulta do livro de serviços prestâdos e tomados;

8.12.6. Possibilitar a todos os contribuintes a geração da guia de recolhimento do ISS, garantindo que esta possa

ser confcccionada por exercÍcios, por competência ou por dóbito originário, englobando o ISS de serviços

prestados e o ISS retido pelo contribuinte. Permitir ainda, que o contribuinte possa fazer a seleção dos débitos que

irào compor a Buia a ser recolhida.

8.12.7, Controlar o acesso âo ambiente por solicitação eletrônica do contribuinte, atrâvés do recurso de

credenciamento disponível na ferramenta, que deverá ser previamente precedida de autorização pelo Contratante;

8.12.8 O Sistema Web deverá possibilitar a vinculação da área do estabelecimento com o endereço de localização;

8.12-9. Possibilitârá â realização de recadastramento online de todas as pessoas juÚdicas de direito público e

privado do município, com a possibilidade de atualização instantânea e integrada com a Rede Nacional para a

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIMJ;

8.12.10. Possibilitar a atualização de dados cadastrais das pessoas jurídicas, de direito público ou privado,

estabelecido no município que são obrigadas a realizarem cadastro junto à âdministração tributária municipal;

8.12-11. Possibilitâr ainda a busca automática de Código de Endereçamento Postal (CEPJ, atualizâdâ, de todos os

municípios brasileiros para compor o endereço dos usuários,

8,12.12. Realizar a vinculação das atividades econômicas dos contribuintes à Tabela atualizada da Classificação

Nacional das Atividades Econômicas - CNAE;

8.12.13. Permitir â atualização dos dados cadastrais das Pessoas furídica situadas no município;

8.12.14. Possibiljtar a integração com as demais ferramentas contidas neste Termo de Referênciâ;

8.12.15. Permitir a atualização da classificação das atividades econômicas com a basc na tabela do CNAE do IBGE;

8.12.16. Realizar o cadastro dâ Pessoa FÍsica e IurÍdica à tabela de CEP atualizada fornecida pelos Correios;

8.12.17. Possibilitar o cadastro das Pessoas Jurídicas de Direito l')úblico e Privado à classificação nacional da

naturezâ jurídica nos termos do Código Civil Brasileiro de 2002, di§ponibilizado pelo IBGE;

8.12.18. Possibjlit2r o cadastro de contadores Pessoa FÍsica e IurÍdic.t;

8.12.19. Inserir o regime de tributação dos contribuintes confo'me estabelecido na legislação municipal, a

natureza Jurídica, o Porte (empresa em Grande, Médio, Pequena Empresa, Microempresa, Microempreendedor e

Cooperaüva);

8.12.20. Gerenciar usuários permitindo o acesso ao sistemâ pelos prestadores e tomadores de serviços. No âcesso

por empresas prestadoras com CNPJ da empresa juntamente com sua respectiva senha deverá ser possÍvel indicar

usuários. Estes usuários deverão ter acesso aos dados da empresa de acordo com as permissões fornecidas;

A.l.1-ZL- O Sistema Web de Gestão do ISS deverá conter as funcionalrdades de lançamento, fiscalização e cobrança

do ISS, abrangendo os serviços incluídos pela Lei Complementar nq 116/2003, com emissão das notas fiscais com

controle automáticos das alíquotas do ISS das empresas Optântes do Simples para monitorâmento e fiscalização,

em tempo real, das empresas Optantes do Simples Naciorral e MEls.
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8.12.22. Para emissão das Notâs Fiscais de Serviços Eletrônica a Íerramentâ deverá dispor de estrutura para

cadastrar o Tomador de Serviços, devendo contemplar a Pessoa Física flnformando o CPF, nome, endereço,

telefone e e mail], a Pessoa furídica rcsidente no país (dispor dc campos CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Endereço,

Telefone, E-mail e ApelidoJ, Pessoa furídica residente no exterior (com indicação obrigatóriâ por meio de

Checkbox);

A.12.23. As atividades econômicas listadas no campo Atiüdade deverão estar de acordo com o cadastro da

Administração Municipal. Deverá dispor de mecanismo de preenchimento por meio da seleção da atividade no

campo Atividade, O campo Serviço deverá ser preenchido automaticamente. Ao selecionar uma atividade o sistema

deverá apresentâr as configurações da atividade selecionada e o senlço a ela vinculado;

8.12.24. Registrar a Tributação dos Serviços Prestados de acordo com a configuração da atiüdade selecionada as

opções dos campos Tipo de Recolhimento, Situação e Operação de Tributação'

8.12.25. Deverâ, de forma automática, identiÊcal o Tipo de RecolhiLnento devendo ser selecionado e preenchido

de forma automática as opções: A Recolher pelo Prestador (quando o imposto for deüdo pelo próprio prestador

do serviço); Retido nâ Fonte (quando o imposto for retido na fonte pelo tomador do serviço).

8.12.26. Deverá conter identificação e registro automático do "local da prestação do serviço" e "estabelecimento

do prestador" observando âs regras definidas nos respectivos itens da lista de serviço, conforme estabelecido na

Lei Complementar ie 16/2003, com a indicação automática de onde o serviço foi prestado e onde o imposto deve

ser recolhido, inclusive com a disponibilização de guias de recolhimento do impo§to;

8.12.27. Dispor de informações sobre o cálculo do imposto, com campo "Valor Serviço" de acordo com as

informações âpresentadas no Pcrfildo Prestâdor, as alíquotas para os impostos e contribuições federais.

8.12.28. Dispor de campo para a customização de alíquota conforme a legrslação municipal e federal;

8.12,29. Deverá possibilitar controles automáticos das empt'esas pela seguinte classificação: MEI, SIMPLES

NACIONAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EI\'IPRIiSA DE MÉDIO PORTE E EMPRESA DE

GRANDE PORTE,

8.12.30. Deverá ser customizável, scguindo as rcgras definidas na legislação federal (Lei ne 723/2006, Lei ne

LaA/2OOB,Leine 739/207L), devendo: (i) identificação, seleção e registro automático da alíquota e o vâlor a ser

pago de ISS pela empresa; (ii) alteração automática do porte da empresa, inclusive realizando o

desenquadramento e enquadramento automático do porte da empresa; [iii) realizar de forma âutomática a

retenção na fonte do ISS nas hipóteses previstâs nâ legislação, inclusive com a implantâção da substituição

tributária municipal,

8,12,31. A geração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deverá ser realizada automaticamente, em modo online,

ou seja, pela Internet, além de permitir a üsualização das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas após o

preenchimento de todos os passos.



rj'

Etdóiâito
do Carajás

PREFEITURÁ DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - CPL

A.12.32, A ferramenta online consistirá na utilização de funções diretamente do site da Secretaria Municipal, por

meio de um navegador Internet (Browser), independente de sistema usado para acesso, utilizando certificação

digital ou identificação por meio de login e senha a serem definidos;

8.12-33. Permitir a geração de documento fiscal com validação, com base nas informaçôes enviadas pelo

contribuinte,

8.12.34. Deverá conter campos que reproduzem â informação e outros que são gerâdos pelo fisco a partir das

nlesmas.

8.12.35. Depois de gerada a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, não permitir que a mesma seja alterada, nem pelo

contribuinte, nem pelo fisco.

8.12.36. Permitir a possibilidade das Notas Iriscais de Serviços Eletrônicas serem canceladas pelo contribuinte,

devendo ser armazenadâ eletronicamente parâ efeito de controle da fiscalização tributiária;

8.12.37. Dispor de sistema "off line" que perrnitirá a ernissão do Recibo Provisório de Serviço - RPS que é um

documento, de posse e responsabilidade do contribuinte, gerado ot,rigatoriamente pela aplicação local "off line",

possuindo umâ numerâção sequencial crescente devendo ser conveltido em Not Fiscal de Serviços Eletrônica no

prazo esüpulado pela legislação tributária municipalj

8.12.38- Deverá conter a funcionalidade para geração do RPS em Lote que deverá ser uülizado por empresas nâs

seguintes condiçõesl

8.12,39. Para grande volume de notas fiscais - Formulário eletrônico de RPS autorizado e disponibilizado pela

Secretâria Munjcipâl de Finanças através da Ferramenta dá Nota Fiscal de Servjços Eletrônica, o qual deverá

disponibilizar de programa específico para integração da sistema wcb de emissão de Nota Fiscal de Serviços ao

sistemâ do contribuinte üsandô o processamento e â conversão do RPS em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, em

modo ASSÍNCRONO;

8.12.40. Contingência do modo online - Programa Gerador de RPS Íornecido pela Secretaria Municipal de

Finanças a ser processado para conversão de RPS em Notâ Fiscal de Serviços Eletrônica, em modo SÍNCRONO.

8.12.41. Integrar o modelo de dados visando o cruzamento das informações das Notas Fiscais de Serviços

Eletrônica registrâdas no período desejado üsando o cruzamento cle dados e o fornecimento de ocorrências de

falta de emissão de documento fiscal, diíerença de paBamento de ISS Próprio e Retido na Fonte, preenchimento

indevido da base de cálculo ou alíquota, dentre outras necessidades da fiscalização tributária municipal.

8.12.42. Dispor de demonstraüvo de movimento das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emiüdas e Recebidas de

outros municípios para cruzamento de informações.

8.12-43. Permitir a consulta da autenticidade de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicâ, por meio de QR Code, com

acesso imediâto ao endereço de autenticação;

8.12.44. Permitir a consulta se um RPS foi transformado em umâ Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;

8.12.45. Possibilitar o cálculo e o registro das possíveis retenções de lR, CSSL, PIS, COFINS e INSS;
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8.12.46, Possibilitar a emissão da guia de recolhimento do ISS Próprio e Retido na Fonte, podendo o usuário

escolher quais notas a serem pagasi

8.12.47. RealizaÍ o armazenamento das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas recebidas e emitidas, em tempo real,

no banco de dados do município;

8.12.48. Possibilitar que a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica seja personalizada pelo contribuinte, com â inclusão

dâ logo mârca da empresa bem como seus dados cadastrais;

8.12.49. Fornecer ao fisco informações relativas aos valores de ISS rleclarados e arrecadados ao mês, dia, ano e

período, além de apresentar informações relativas às práücas de cvasão do imposto sobre serviços próprio e

retido na fonte;

8.12.50. Permitir a seleção dos contribuintes que praticam atos de evasão fiscal dos serviços prestados ou

tomados e impedir a emissão de notas fiscais com alÍquotas diferentes daquelas praticadas pelo municÍpio, bem

como, da dedução de materiais indevidos da base de cálculo do imposto;

8.12.51. Possibilitar a geração de relatórios analíticos, emitidos por mês de competência e de pagamento, de modo

a proporcionâr diversâs visões gerenciâis e finânceiras da situação d.) contribuinte com â fâzenda pública;

8.12.52. Disponibilizar no módulo do contribuinte a Escrituração Substitutiva (correção/alteração de qualquer

dado da Escrituração Fiscal) com a possibilidade da inserção de novas Notas Fiscais na escrituração já realizada,

8,12.53. Após a emissão o sistema deverá possibilitar o cancelamento da Nota Eletrônica caso seia necessário;

8.12.54. Possibilitar a emissão de guias de pagamento do ISS com código de barras padrão FEBRABAN ou

Compensâção com registro (em tempo reall ou pelo PIX, utilizando o QR Code;

8.12.55. Disponibilize ârea de processamento dos arquivos bancários contendo os registros de pagamentos dos

contribuintes viabilizando o processamento e a baixa dos arquivos dc pagamentos dos bancos nas Ferramentâs de

modo "on-line" e "off-line" (baixa manual);

A.L2.56. A ferrâmentâ deverá utilizâr um determinâdo padrão dt: envio dos dados com as informações dos

contribuintes permitindo total segurança das informâções. Parâ tanto, deverá utilizar o protocolo HTTPS através

da tecnologia SSL Securíty Socket Layeri

8.12.57. Dispor da funcionâlidade Exportar Nota Fiscal de Serviços Eletrônicâ, permiündo que o movimento de

Nota Fiscal de Serviços emitidas possam ser importadas em outro sistema para controle, armazenamento dos

dados possibilitando a exportação de arquivo da Nota Fiscal de Serviços para posterior importâção em sistema

próprio. O sistema deverá dispor desta funcionalidade para possibilitar â geração de um arquivo no formato XLS

(Planilha do Excel) ou XML (Linguagem de marcação) com layout esirecÍfico e após adequação do sistema próprio

ao arquivo os dados deverão ser facilmente importados. Também deverá dispor de Talão Fiscal Eletrônica para

geração do arquivo em PDF com todas as notas emitidas no período selecionado;

8.12.58. Possibilitâr a verificâção de Autenticidâde de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e RPS, permitindo ao

usuário consultar a veracidade de uma nota Íiscal recebida ou RPS.
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8.12.59. Com o documento em mãos o sistema deverá permitir que qualquer tomador de serviços possa

consultar, sem a necessidade de ter um cadastro no sistema a veracidade de uma nota liscal de serviços Eletrônica

ou RPS, por meio do preenchimento dos campos CNPI do Prestador de Serviços, o Número da Nota Fiscal de

Serviços Eletrônica ou RPS, o Código de Verificação da Nota Fiscal de Serviços eletrônica e a Inscrição Municipâl;

A,L2.60. A ferramenta deverá conter ainda a relação dos contribuintes substitutos para consulta, perguntâs e

respostas, cronograma de implantação, legrslação, manuais, serviços, etc.

8,12,61. Disponibilizar as opções de Cancelamento de Nota Fiscal de Serviços, Cancelamento de guia de

pagamento, e a geração e envio do recibo dc retençâo na fonte;

8.13. slstema web - Área destinada ao PrestaÍlor de serviços

8.13.1 O Sistema Web deverá dispor de ferramenta online destinada ao contribuinte prestador de serviços,

compreendendo funcionalidades adstritas à emissão de NFSe e ao controle delas, condicionada a emissão à

autorização prévia do Contratantej

8.13.2 Permitir que seja possível a vinculação de múltiplos usuários ao ambiente do prestador de serviços,

atribuindo a cadâ um deles acesso controlado por nívelde permissõe:i hierárquicâs.

8.13.3 Garantir que as solicitações eletrônicas, de qualquer natureza, promovidas através da ferramenta, deverão

ser apenas efetivâdas se autorizâdâs pelos usuários responsáveis do Contratante;

8.13.4 Permitir a emissão de NFSe;

8.13.5 Permitir o câncelamento da NFSe, mantendo-a nos repositórios mantidos pela ferramenta para efeito de

eyentual consultâ no log de registros das operâções realizâdas;

8.13.6 Possibilitar a emissão de carta de correção retificadora dos dados informados nos campos das NFSe já

emitidas, desde que as referidas correções não produzam impacto no cálculo original do ISS;

8.13.7 Permitir a substituição da NFSe, já emitida, na hipótese de serern retificados campos que impactam no

cálculo do lSS, promovendo o cancelamento da NI.Se anterior e gerando uma nova que irá substituí-la, Contudo, a

notâ substituta deverá ser emitida com novo registro e nova numerar, ão;

8.13.8 Possibilitar a seleção de contribuintes prestadores de serviço já cadastrados na ferramenta ou cadastrá-los

de forma incorporada ao processo de emissão da NFSe;

8.13.9 Possibilitar a consulta dos liwos de serviços prestados, tomados e dos RPA (Recibos de Pagamento

Avulsol;

8.13.10 Promover â geração da guia de recolhimento de [SS, conforme os parâmetros estabelecidos pelo

Contratante, de modo que possibilite a apropriação da receita contábil pelos demais sistemas legados que serão

integrados íuturamente à ferramenta;

8,13.11 Dispor de funcionalidade que permita solicitação eletrônica ao Contratante, através dos recursos

disponÍveis na ferramenta, relativa a alteração dos dados cadâstrais, exclusiva para os contribuintes inscritos no

município sede do Confrahnlej
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A.L3.tZ lnformar eletronicamente aos contribuintes tornadores de serviços, por intermédio de correspondência

eletrônica através dos recursos presentes na ferramenta, sobre a emissão e o cancelamento de NFSe.

8.13.13 Possibilitar que na teia inicial, após iogin, do sisterna, os contribuintes tenharn acesso ao seu painel de

contribuinte, este deverá permitir que visualize os dados de arrecadação da empresa, facilitando o seu controle e

acompanhamento do desempenho junto à fiscalização do município.

8.14 Sistema Web - Área destinada ao Tomador de Serviços

B.L4.L Dispor de Módulo de funcionalidades estritamente relacionadas ao controle das NFSe tomadas, por pessoas

físicas ou jurídicas, junto aos contribuintes prestadores de serviços;

Permitir que a declaração de serviços tomados por prestadores estabelecidos fora do município sede do

ContraLante possa ser lançada manualmente, com filtro para bloquear duplicidades de lançamentos para aquela

nota;

A.t4.2 Permitir que a declaração de serviços tomados possa ser importada através da leitura de arquivo
eletrônico, padrão texto (CSV) e/ou XML (eXtensible Markup Languagel;

8.14.3 Permitir ao tomador de serviÇos validar o RPS e imprimir autonomamente as NFSe correspondentes
através da ferramenta.
A.14.4 Permitir a geração do demonstraüvo de retenção;

8.14.5 Possibilitar a geração de relatórios do tipo analÍtico e sintético, com forma de visualização e exportação
(PDF, HTML, CSV, Documento do Word, Slide Power Point, XML, Planilha do Excel, documento RTF e 0DT), com a

opção de filtros para parametrização dos dados a serem exibidos, são eles:

8.14.6 Disponibilizar a geração de relatório de notas aceitas, podendo ser selecionados os filtros PerÍodo Inicial
e Final, CNPJ/CPF, Insc. Municipal, Razão Social, exibindo a data de enrissão das notas, número, local de tributação,
es[ado, CNPJ/CPF, inscrição municipal, nome, cód. Serviço, valor serviços, valor líquido, base de cálcu]o, alíquota,
valor ISS, imposto retido [Sim/Não).
8.L4.7 Disponibilizar a geração de relatório, podendo ser selecionados os filtros Período Inicial e Final, exibindo
a data de emissão das notas, número, estado, CNPJ/CPF, inscrição municipal, nome, cód. Serviço, valor serviços,

base de cálculo, alíquota, valor ISS, imposto retido (Sim/Não).

8.15 Sistema Web - Área destinada aos Prestadores de Serviço da área contábil

8.15"1 Dispor de funcionalidades adstritas a atuação dos prestadores de serviço da área contábil, relativas ao

gerenciamento dos recursos, dados e demais inforrnações pertinentes aos contribuintes previamente associados

na ferramenta ao prestador de serviços;

8.L5.2 Dispor de recursos em que os prestadores de serviços contábeis possam gerenciar o ambiente operacional

dos seus contribuintes previamente associados na íerramenta, adstrito a emissão de NFSe, a geração de livro
eletrônico, a geração de guias de recolhimento e a solicitação de Recibo Provisório de Serviço [RPS), condicionado

a autorização prévia fornecida pelo usuário responsável do Contratarrte ou pelo próprio contribuinte em questiio;

8.15.3 Dispor de instrumentos para suportar a integração de dados da ferramenta, via arquivos de texto
estruturados do padrão CSV e/ou XML, do modelo ABRASF, corn os sistemas contábeis e fiscais proprietários
utilizados pelos prestadores de serviços conúbeis, permitindo a exportação de dados das NFSe emitidas pela

ferramenta.
8.16. Gestão Web do ISS (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)

8.16.1 A ferramenta deverá utilizar ferramentas de Inteligência de Negócios, realizando cruzamento de dados e

geranclo ocorrências que combinam a disponibilização de reiatório'i para anáiise de dados em uma interface de
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painel de controle rveb, através de alertas automáticos que funcionem como auditor virtual, apresentando ao

usuário somente os dados que ele precisa e quando ele precisa;

A.16.2 Deverá apontar as divergências e inconsistências das informações prestadas ao sistema, com a indicação

correspondente, oferecendo informações dinâmicas para análise estâtÍstica, com a possibilidade de fornecimento

de informações gerais, sintéticas e resumir os dados e ocorrências a serem examinadas interativamente. Também

deve sistematizar dados para realização de ações de fiscalização;

8.16.3 Deverá ainda realizar o CRUZAMENTO DE DADOS do próprio sistema, bem como, de sistemas externos a

partir de importação e exportação de dados tais como: REDESIM, SII\4PLES NACIONAL - SRFB e outros;

A.16.4 Possibilitar a interligação e cruzamento de informações fiscais com a os documentos de arrecadação do

Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-DJ, realizando a gestão automatizada da alíquota do ISS, a notificação e o

processamento oniine dos evenios rie desenquadramentc e exclusão do Simples Nacional, maiha fina fiscal e

arquivos digitais padronizados para processamento no Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do Simples

Nacional (SEFISC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).

8.16.5 Realizar a gestão automática dos serviços cuio ISS deve ser recolhido no estabelecimento do prestador

e/ou no local da prestação;

A.16.6 Registrar o levantamento fiscal do contribuinte mobiliário, no período fiscalizado permitindo a elaboração,

a emissão e o controle de Notificações, Intimações, Autos de Infração incluindo:

a) enquadramento legal;

b) descrição de fatos;

c) cálculos automáticos do principal e acréscimos legais;

d) Levantamento Fiscal, com conçiliação automática dos valores de ISS Auto Lançado, pagos e apurados através

dos livros fiscais do contribuinte;

A.16.7 Registrar as vistorias efetuadas pelos fiscais, nas obras, nos imóveis e nas atiúdades regulares e

irregulares, no período fiscalizado, permitindo a elaboração, a emissão e o controle de Notificações, Intimações,

Autos de Infração, e imposição de Multa;

8.16.8 Possuir integração com o Conta Correnle de Débitos através do módulo de Receitas Diversas, permitindo o

registro do valor da obrigação constituída e seus acréscimos legais para cada Notificação e ou Auto de Infração, a

parür destes, quando for solicitado por setor/funcionário responsável;

8.16.9 Permitir a emissão e o controle de Notificações / Intimaçõ:s Fiscais Eletrônicas, registrando prazos de

cumprimento da obri gação;

8.16.10 Disponibilizar a comunicação entre o fisco e os contribuintes por meio de Domicílio Tribuúrio Eletrônica,

com a possibilidade dos atos e termos processuais (Comunicados, Intimações e Auto de Infração Eletrônico) serem

formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em fornrato digital para o correio eletrônico dos

contribuintes;
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8.16.11 Promover a ernissão de guias de recolhimento pelo mês de competência;

8.16.12 Permitir a emissão de rnúltiplas guias de recolhimento para um mesmo mês de competência;

8,16.13 Permitir a consulta à relação de guias de recolhimento pagas e pendentes (não pagas) num determinado

período;

A.16.14 Dispor de funcionalidade que apresente as eventuais divergências entre os valores devidos e efeüvamente

pagos das guias de recolhimento num deterrninado período;

8.!7 Declaração Eletrônica de Bancos

8.17.1A ferramenta deverá possibilitar a gestão de Íiscalização das instituições financeiras sujeitas a tributação

pelo ISS, buscando o incremento da arrecadação municipal e a utilização padronizada dos dados financeiros das

atividades bancárias;

A.L7.2 Deverá possibilitar a padronização do registro e recepção dos dados das instituições financeiras através da

uülização automática do plano de contas contábil definido pelo usuário obseruando as normas preüstas no Plano

COSIF do Banco Central do Brasil - BACEN;

A-17.3 Permitir comodidade e facilidade do cumprimento da obrigação acessória por parte das instituições

financeiras, melhorando o relacionamento entre a prefeitura e as instituições financeiras;

A.17.4 Permitir o acompanhamento sistemático das declarações das atividades desenvolvidas pelas instituições

financeiras localizadas no município, facilitando o trabalho da fiscalização tributária municipal.

8.17.5 A ferramenta deverá possibilitar a captação de dados e informações contábeis das instituições financeiras

por meio do Plano de Contas COSIF, as quais serão automaticamente consistidos e submetidos a um roteiro de

análise, que possibilitará o tratamento gerencial das informações e a geração automáüca de dados necessários ao

apoio à fiscalização;

8.I7.6 Dispor de ferramenta para a importação do Plano de Contas da instituição financeira criada a partir do

Plano de Contas COSIF instituído pelo BACEN;

A.l7-7 lmportar um arquivo contendo um Plano de Contas com período anual;

8.L7.8 Mostrar o Plano de Contas importado no aplicativo, exibindo a hierarquia das contas;

A.t7.9 Importação, a parür do sistema utilizado pela lnstituição financeira, dos dados relativos à movimentação

de cada conta conüda no Plano de Contas;

A.I7.lO lmportar um arquivo contendo um Plano de Contas e dadr,s relativos à moümentação de contas desse

Plano importados e mostrar contas com valores de movimentação;

8.l7.lL Possibilitar o cadastramento manual do Plano de Contas e lançamento manual da movimentação mensal

de débitos e créditos das contas;

A.17.12 Lançar movimentação financeira de débito e crédito, pala no mínimo duas competências nas contas

cadastradas;
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A.L7.l3 Demonstrar a atualização dos saldos das contas superiores e demonstrar que o saldo atual de todas as

contas de urn determinado mês é igual ao saldo anterior no mês subsequenEe;

8.17.L4 Definir contas passíveis de tributação pelo tSS pela instituição financeira, com subsequente apuração do

valor do ISS devido para cada conta;

A.L7.!S Possibilitar a verificação do ISS apurado de cada conta passível de tributação com movimentação

financeira lançada e demonstrar que a alíquota utilizada coincide com o cadastro realizado;

B.L7.L6 Possibilitar a identificação dos contribuintes mediante a Inclusão, Alteração e Exclusão e dispor aos

usuários os seguintes itens para cadastro: Razão Social, CNPJ/CPF, Inscrição Municipal, Endereço, Telefone,

Correio Eletrônico, Nome Responsável Contábil, CPF Responsável, Regime Especial - Instituição Financeira,

Informações Adicionais, Nome da unidade, Atividade atribuída a unidade, DDD / Telefone/ Ramal do contato;

A.l7.t7 Gestão e registro do Plano de Contas através de Inclusão, Alteração e Exclusão. Nesta área do sistema deve

dispor aos usuários mecanismos para inforrnar e registrar os seguintes itens: Código da Conta COSIF, Subconta

(interna), Descrição da Conta, Nome Reduzido, Tributável ISS (S - Sim e N - Não), Valor Alíquota, Conta Superior,

Inicio de Vigência do Plano de Contas, Fim de Vigência do Plano de Contas, Descrição do Período de Vigência,

Máscara da Conta. Balancete Mensal pode ser utilizado através de Inclusão, Alteração e Exclusão. Neste campo o

usuário deve informar os seguintes itens: Mês Referência, Código da Conta, Saldo do Mês Anterior, Créditos,

Débitos, Saldo, Saldo Acumulado, Valor Tributável, Alíquota, Valor do ISS, Sem Movimento;

8.17.18 Realizar a transfêrência de dados, com a entrega e recepção de arquivos via Internet através de programa

de comunicação que possibilitará a geração de protocolo de entrega de forrna automática no computador do

contribuinte;

B.l7.l9 Possibilitar a conferência automática das lnformações transmitidas e salvar os registros realizados pelo

contribuinte, inclusive dos protocolos de processamento dos arquivos e efetuar a armazenagem e controle dos

arquivos recebidos no sistema e possibilitar a emissão de 2a via de protocolos de arquivos enviados;

A.l7.2O Deverá realizar a captação dados e informações contábeis das insütuições financeiras, os quais serão

automaücamente consistidos e submetidos a um roteiro de análise, que possibilitará o tratamento gerencial das

informações e a geração automática de dados necessários ao apoio à fiscalização, bem como, dispor ainda das

segui ntes características :

a) Consistir os dados no momento do envio da declaração, sendo que as informações lançadas no Balancete

Mensal deverão ter correspondência com o Plano de Contas (lntegridade ReferencialJ;

b) Possibilitar o cálculo automático dos valores faturados e o ISS devido para cada üpo de conta do Plano COSIF;

c) Emitir relatórios parametrizados por contribuinte, Plano de Contas e Balancete Mensal;

d) Possibilitar a Importação automática das informações dos Planos de Contas das Instituições Financeiras;

e) Permitir a visualização das pendências ou inconsistências nos dados da declaração antes do envioj

fJ Consultar o Plano de Contas COSIF;
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g) Emitir de forma automática o Livro F'iscal- Dll' para tnstituições Iinanceiras;

8.17 -ZL A ferramenta deverá atender âs regras acima dispostas naquilo que não forem contrárias ao Decreto

Municipal, o qual deverá ser integralmente cumprida e servirá como marco legal para Declaração Eletrônica de

Bancos.

B.1B Sistema Web para Gestão do ISS para ProÍissionais Liberais e Autônomos (Nota Fiscal de Seruiços

Eletrônica Avulsa, ISS fixo de profissionais liberais e autÔnomos)

8.18.1 permitir que seiã emitida a NFS eletrônica avulsa de um serviço eventual, por um contribuinte (pessoa

física ou jurídica), afim de que o ISS seja pago antecipadamente pelo prestador ou, noutra hipótese, que seja

possível retê-lo pelo tomador do serüço:

8.18.2 A ferramenta permitirá o armazenamento em nlvens e disponíveis em computador, tablets e celulares,

com o objetivo de materiâlizar os fatos geradores do ISS por meio do registro eletrônico das prestâções de serúços

sujeitâs à tributação do ISS decorrente de sewiços realizados por profissionais autônomos, profissionais liberais e

Sociedades UniproÍissionais.

g.18.3 Deverá dispor das funcionalidades para gestão dos serviço: e dos documentos fiscais dos Profissionais

Liberais, Sociedades Uniprofissionais e Profissionais e Autônomos;

8.18.4 A Ferramenta possibilrtârá:

a) Credenciamento;

b) Deferimento;

c) Emissão de Nota Fiscal de Serviços El€trônica Avulsa;

d) Emissão de Cuia de Recolhimento de ISS Àvulso e Fixo.

e) Possibilitar a customização da Ferramenta conforme Legislaçáo Municipal e â Gestão dos prestadores de

sewiços que desenvolvern pessoalrnente a aüüdade econômfua de prestação de serviço, sem vínculo de

emprego.

8.19 Credenciamento

g.19.1 A ferrâmenta deverá disponibilizar aos usuários menu Credenciamento, para acesso na Ferramenta para o

cadastro de:

a) Dados da Pessoa Física;

b) Endereço do local onde são praticadas as atividades;

c) Horário de Funcionamento;

d) Informações de Publicidade;

e) Data de Início da Operação;

f) Atividades/ServiçosRealizadosnoestabelecimento;

g) lnformâções de Contato; e

h) Senha.
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A1g.2 Possibilitar que os usuários declarem o inÍcio de suas atividacles;

8.19.3 Permitir que após o Credenciamento, o usuári«-l realize a raLificação dos dados e finalize o credenciamento;

8.19.4 A íerrarnenta deverá permitir que a confirmação das infornrações seja disponibilizada aos usuários por

meio de comunicação Eletrônica após a confirmação da operação;

8.20 Deferimento

8.20.1 A ferramenta deverá disponibilizar aos servidores que posstLÍrern perrnissão em seu perfil pela análise do

credenciamento no menu delerimento;

B.?O.2 Deverá constar todas as informações prestadas pelo profissional ou pela sociedade uniprofissional;

A.2O.3 Possibilitará que o servidor valide as informações prestadas pelo usuário no credenciamento;

A.20,+ Disponibilizar os documentos listados na Solicitação de Credenciarnento;

8.20.5 Permitir a inserção de data de Início da Emissão de Nota Fiscal e o início da Vigência.

8.21 Acesso como Profissional Autônomo ou Liberal:

B.2l.l Após o deferimento, a Ferramenta deverá perrnitir o acesso dos usuários por meio de login e senha

cadastrados;

A.21.7 Vincular o acesso aos dados contidos no credenciamento,

A.2L.3 No Perfil do usuário deverão estar disponíveis as íuncionalidades:

a) Emissão de Guia de recolhimento;

b) Cancelamento de Guia de recolhimento;

c) Consulta de Notas Fiscais (Emitidas/Canceladas/RecebidasJ;

d) Cancelamento de Nota Fiscal de Serviços.

8.2í,4 O usuário deverá preencher os dados da presLação de serviç,rs ftornador, serviço presLado, valor, local da

prestação, etc);

8.22 Acesso como Sociedatles Uniprofissionais

8.22.7 Após o deferimento, a Ferramenta cieverá permiür o acesso dos usuários por meio de login e senha

cadastrados;

8.22.2 Permitirá a inserção de usuários (prepostos, pr«rcuradores);

8.22.3 Após o deferimento, a Ferramenta deverá permiür o acesso dos usuários por meio de login e senha

cadastrados;

8.?,2.4 Vincular o acesso aos dados contidos no credenciamento;

8.22.5 No Perfil do usuário deverão estar disponÍveis as funcionalidades:

a) Calcular ISS Fixo;

b) Parcelar ISS Fixo;
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c) Emissão de guias de recolhimento para contribuintes que recolham o ISS por Sociedade de Profissionais

Liberais;

dJ Canceiamento de Guia de recolhimento;

e) Consulta de Notas Fiscais fEmitidas/Canceladas/Recebidas);

fJ Cancelamento de Nota Fiscal de Serviços,

8.23 Ernissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa

8.23.1 Possibilitar ao usuário emitir nota fiscal de serviços para autônomo ou profissional liberal;

8.24.2 Possibilitar a inserção das informações fiscais para as atividades constantes no caclastro do Autônomo,

validadas na fase de deferimellto;

A.24.3 A Nota Fiscal de Servíços deyerá conter as seguintes infbrmações mÍnimas:

a) Situação Tribuúria;

b) Regime de Tributação;

cJ Tipo de Recolhimenro;

d) Responsável pelo Recolhirnento;

e) Local da Prestação dos Serviços;

f) Valor dos Serviços;

A.24.4 Permitir que o usuário emita a Nota Fiscal de Serviços Avulsa efetue o pagamento da Guia de ISS por meio

de guias de recolhimento para contribuintes que recolham o ISS por estimaüva ou em regime fixo;

8.25 Cancelamento de Guia de Recolhimento

A.ZS.LDisponibilizar ao usuário selecionar e cancelar guia de recolhimento de ISS;

8,25.zDisponibilizar campo de justificativa para que o usuário informe os mo[ivos do cancelamento;

8.26 Consulta de Notas Fiscais

A.26.L Permitir que o usuário realize:

a) Consulta de Notas Fiscais emitidas;

b) Consulta de Notas Fiscais canceladasi

c) Consulta de Notas Fiscais recebidas;

d) Consulta de Notas Fiscais e guias vencidas;

8.27 Software integrada de gestão do IPTU e ITBI

A.Z7.I A ferramenta de gerenciamento dos tributos imobiliários deverá ser integrada pelos módulos online e

offline, possibilitando o autoatendimento online ao contribuinte pelo menos os seguintes serviços:

a) permiür que o contribuinte realize a geração e pagarnento o boleto do IPTU, ITBI e Taxas, inclusive a segunda

üa, pelo celular, desktop ou table§

b) Permitir consulta em temPo real;

c) Permitir üsualizar os valores venais udlizados nos cálculos;
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d) Permitir visualizar as característicâs de localização do imóvel;

eJ Permitir visualizar as características técnicas do lote;

0 Permitir üsualizar as características da edificação, quando houvet;

g) Permitir a consulta, emissão e validação de certidões de débitos (Negativa, Positiva ou Positivâ com efeito

negativol;

h) Permitir atuâlizar o endereço de correspondência dos contribuintes e da mesma forma atualizar a base de

dados da Administração imediatamente;

i) Permiür a consulta dos débitos do imóvel oferecendo o recurso de atualização das díüdas no período deseiado

pelo contribuinte, sendo que este perÍodo deverá atender as configurações estipulâdas pela Administração;

jl Permitir a emissão de informativos direcionados aos contribuintes que acessarem o site, sendo estes

cadastrâdos através do sistemâ de gerenciamento dos tributos.

8.28 Ferramenta do IPTU

8,29.1 A ferramenta tecnológica do IPTU deverá permitir a:

â) Inclusão e Alteraçâô dos cadastros lmobiliários.

b) Emissão da Ficha Cadastral do Imóvel.

c) Alteração dos dados dos Logradouros,

d) Inclusão dos Valores de m2, por ExercÍcio,

e) Inclusão e Alteração de Bairros.

FJ Inclusão e Alterâção de Loteamentos.

g) Inclusão e Alteração de Zonâs Fiscais.

h) Inclusão e Alteração das Tabelas: CârâcterÍsticas do Imóvel, Alíquotâs, Vencimentos do IPTU por Exercício,

Valores do m2 da Construção e valores do m2 dos Terrenos.

i) Alteração dos endereços de correspondência, comercial e residencial.

jl Inclusão de Histórico do Cadastro lmobiliário.

k) Inclusão e Alteração de Isenções e lmunidades dos Imóveis.

B.2B.Z A ferramenta deverá permitir o Desmembramento de um lmóvel de modo que a Área do Lote da Inscrição

de Origem seia automaticamente recalculada.

8.28.3 Não permitir que um lmóvel originário de um desmembrâÍrento seia cobrado o lPl'U de anos ânteriores

caso a Inscrição de Origem iá o tenha quitado.

8.28.4 Deverá registrar câda avaliação do imóvel, por lote e unidades, constando data/hora da avalÍação, usuário,

exercício e situação (Avaliado com Sucesso,/ErroJ.

8.28.5 Deverá emitir as certidões de Pagamento, Negativa de Débitos, Regularidade Fiscal, Averbação, [nexistência

Cadâstral, Isenção e Regularização Fundiária.
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8.28.6 Deverá permitir a Pesquisa dos Imóveis por lnscrição lmobiliária, Tipo, CPF/CNPJ do Proprietário, Nome

do Proprietário, Código do Logradouro, Logradouro, Númer«r do Imóvel, Quadra, Lote, Bairro e ComplemenLo.

8.28.7 Deverá permitir a impressão dos Resultados das Pesquisas em Relatórios nos Formatos HTML, PDF, XML e

TXT.

B.2B.B Permitir ao Usuário escolher quais campos deseja visualizar no Resultado da Pesquisa.

8.2A.9 Permitir a Simulação de Lançamento do IPTU por Exercício, informando-se o Valor MÍnimo a ser cobrado, o

número de parcelas, opcionalmente ignorar os imóveis pertencentes ao Erário, tendo como resultado o Valor Total

do IPTU gerado para o Exercício, o Total de Irnóveis cobrados, o T,rtal de Imunes e isentos e as ocorrências de

erros durante o cálculo.

8.28.10 Calcular os últimos 5 (cincoJ exercícios do IPTU, trabalhando com as eventuais alterações de legislação

por período, além das alterações no Cadastro de Imóveis.

8.28.11 Emiür Guia de Cobrança (formato FEBRABAN) em cota úrrca ou parcelada com cálculo automático dos

acréscimos/descontos conforme data de vencimento.

A.28.12 Permitir a prorrogação dos vencimentos tanto da cota única quanto das demais parcelas mantendo os

eventuais descontos sem a necessidade de gerar nova cobrança,

8.28.13 Possibilitar, ainda, a geraçáo, em meio magnético as cobranças para confecção dos Carnês.

8.28.14 Emitir Financeiro por Exercício contendo valor cobrado, valor pago, cotas pagas, cotas em aberto e

situação do débito (pago, cancelado, anistiado e em dívida ativa).

B.ZB.15 Erntir Memória de Cálculo do ipTll pcr Exercício.

8.29. Ferramenta do ITBI

A.29.1Inclusão e Alteração das Operações do ITBI.

8.29.2 Inclusão e Atualização dos Compradores.

B.29.3lnclusão e Atualização dos Vendedores.

8.29.4 Emitir Guias de Cobrança fformato FEBRABAN), com parcelamento e percentual do Imóvel referente à

transação, com cálculo automático dos acréscimos/descontos conforrne data de vencimento.

8.29.5 Emiür as Certidões de Pagamento.

8.29.6 Gerar relatório das cobranças e pagamentos efetuados num determinado período.

8.29.7 Permitir a automatização da Base de Cálculo do ITBI por Valor Venal (Calculado pelo Sistema), Valor de

Venda flnformado) ou pelo maior Valor.
8.29.8 Permiür pesquisar os ITBIs previamente emitidos pelo Número, Exercício, Siluação, Inscrição tmobiliária,
Comprador, Vendedor e Endereço do Imóvel.

8.29.9 Permitir a Ordenação do Resultado da Pesquisa pcr um ou mais carnpos.

8.29-IO Permitir a impressão dos Resultados das Pesquisas em Relatórios nos Formatos HTML, PDF, XML e TXT.

8.29-í.l Permitir ao Usuário escolher quais campos deseja visualizar no Resultado da Pesquisa.

8.30. Taxas diversas

8.30.1 Permitir a lnclusão e Alteração de todas as Taxas e Preços Píblicos constantes do Código Tributiírio
Municipal, especificando a Descrição, Abreviatura (Sigla), Cadastro a qual a mesma pertence, Receita e Tipos pré-

definidos;
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A3O.Z Permitir a Inclusão de Subitens da'l'axa, especificando a Descrição, Base de Cálculo, Valores Mínimos e

Máximos permitidos, Valores em UFM ou R$.

8.30.3 Permitir pesquisar as Taxas Previamen[e Emitidas pelo Número, Exercício, Inscrição Imobiliária,
CPF/CNPJ, Placa, Situação, Contribuinte e Descrição.

8.30.4 Permitir a Ordenação do Resultado da Pesquisa por um ou mais campos.

8.30.5 Permitir a impressão dos Resultados das Pesquisas em Relatórios nos Formatos HTML, PDF, XML e TXT,

8.30.6 Permitir ao Usuário esçolher quais campos deseja visualizar no Resuhado da Pesquisa.

8.30.7 Configurar as Taxas e Preços Públicos que poderão ser emitidas pela Internet
8.30.8 Emitir Guias Avulsas,

8.30.9 Emitir Cerüdão de Pagamento.

8.30.10 Gerar Relatório das Cobranças e Pagamentos efetuados num determinado período.

8.30.11 Todas as guias emitidas neste módulo deverão atender ao formato FEBRABAN, com cálculo automático

dos acréscimos/descontos conforme data de vencimento.

8.31 ContenciosoOnline

8.31.1 Deverá possibilitar o registro, pelo contribuinte, da apresentação de Questionamento para 1a e 2a Instância

de julgarnento e a consulta dos resultados [decisões) de quaisquer instâncias, inclusive eventuais revisões de ofício

efetuadas pelo Íisco municipal;

8.3L.2 A ferramenta deverá disponibilizar funcionalidades de consulta dos dados do Processo, de detalhamentos

dos Créditos Tributários, Questionamentos (se houverem) e de Consolidação de Valores;

8.31.3 Deverá disponibilizar menu com eventos de ciência de lançamento, questionamento e desfazer evento;

8.3L.4 Disponibilizar mecanismo que possibilite aos usuários, o registro da informação da ciência do lançamento

do AINF diretamente no SisLema, como finalidade de regisErar a data e a forma de ciência do AINF;

8.31.5 Disponibilizar campo para informar a data de ciência, utilizando, preferencialmente, o calendário do

sistema, o qual trará automaticamente a data de vencimento da multa.

8.31.6 Possibilitar a consulta processo contendo aba de rnenu especíÍica para:

a) Consulta Geral;

b) Consulta do Processo;

c) Consulta do Crédito TribuLírio "CT";

d) Consulta de Questionamento

e) Outras consultas a serem requisitadas, conforme a necessidades do Íisco municipal;

8-31.7 Deverá apresen-Lâr tela de consulta geral. com in.formacões r*'ferentes aos valores origtnais totalizadcs do

principal, da multa vinculada, juros e correções ntonetárias;

8.31.8 A funcionalidade Consulta do Crédito Tributário "CT" dever permiür visualizar as informações dos créditos

tributários, seus componentes, eventos que afetaram tais componentes e alocações de pagamentos efetuados;

8.31.9 A Aba de Submenu "Questionamento" deverá estar disponível apenas para os processos que possuam

questionamento, disponibilizando as informações das impugnações,/recursos existentes no processo e o

detalhamento dos resultados, caso existam;
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8,31,10 Outras características a serem definidas pela Secretaria Municipalde Finançâs.

8.32 Sistema Municipal de Regularização de Dívidas online

8.32.1 Possibilitá a realização de conciliação de dívida ativa tributária e não tributáriâ;

8.32-2 Reâlizar a gestão âutomatizada da cobrançâ amigável e judicial, viâ Protesto Eletrônico ou Execução Fiscal

Eletrônica, conjugada com parcelamento digitâl de débitos com Applícation Programming lnterface (APls) de

integração via webservice com o CRA [Central de remessas de Arqui!oJ;

8.33.2 Inscrever automaticamente em Dívida Ativa todos os tributos lançados e não quitados.

8.32.3 Emitir Guia dc Cobrança, com parcelamento, acompanhada ou não do Termo de Parcelamento, permiündo

incluir mais de um ExercÍcio numa única Cobranç4.

8.32.2 Emitir Demonstrativo de Débitos por Inscrição.

Emitir Certidão de Dívida Ativa.

8.32.3 Emitir Ficha Financeirâ por Conribuinte.

8.32.4 Permitir Baixas Manuâis da Dívida Ativa.

8.32.5 Consulta aos valores atualizados das Dívidas Corrente e Ativa através de um único extrato.

8.32.6 Emissão de Relatório para Acompanhamento de Parcelamentos,

8.32.7 Todas as guias emitidas neste módulo deverão atender âo formato FEBRABAN, com cálculo âutomático dos

acréscimos/descontos ccnforme data de vencimento

9 INFRAESTRUTURA DE HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS

9,1 Hospedagem das ferramentas em Data Center / Cloud Computing

9.2 0 Sistema rie Licenciamento Municipal (Sistema Web), deverá possibilitar o acesso e uso on-,lrne dos dados bem

como a sua manutenção em um servidor de uso exclusivo do CONTRATANTE, que será hospedado lutn Ddta

Center,/cloud Compucing de âlta performance e de elevada segurança

9.2 0s demais serviços que serão disponibilizados na web serão definidos pelo governo e equipe técnica da

CONTRATADA, visando a otimização dos recursos tecnológicos dispolrÍveis;

9.3 A ferramenta de hospedagem deverá proporcionar ao CoNTRATANTE um baixo custo para a manutenção em

Dota Center/Cloud Computing, diminvindo invesümentos iniciais conr:

9.4 Baixo investimento iniciâl:

9.5 Equipamentos com manutenção gerenciada;

9.6 Não há depreciação de equipamento (despesa);

9.7 Equipe técnica especializada (gerenciamento e suporte);

9,8 Energia elétricâ redundante e garantida;

9.9 Monitoração in tegral 24x7 x365 dias)

9.10 Links internet expansÍveis de acordo com a demanda, podendo 'hegar a 4 gigabits;

9.11 Proteção fÍsica e lógica;

9.12 Backup em Súoroge com custódia externa;

9.13 Sistema anti-incêndio com gás fm-200;
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9.14 Climatizaçáo com controle de temperalura e umidade;

9.15 Conexão a redes nacionais e internacionais [EUA, Europa, Ásia);

9.L6 Backbone com tecnologia de roteamento cisco systems ou similares.

9.17 Presença nos principais pontos de troca de tráfego da internet.

9.18 Dentre os serviços do Gerenciamento de Servidores oferecidos estão:

9.19 Aplicação de regras de firewall;

9.20 Acompanhamento dos gráficos de uso de banda;

9.21 Monitoramento de portas (portas TCP, ex; HTTP-8O, FTP-21, SMTP-25j;

9.22 Monitorâmento avançado (CPU, memória, espaço ern disco, lO, Web Robots);

9.23 Backup e restore;

9.24 Suporte técnico;

9.25 Aplicaçáo d,e patchs;

9.26 Au.tenricação, integrid-ade de dados e pr:ivacidade dos serviÇos garantidos via ^9.9H S0BRE HTTPS.

10 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS EM HOME E SUPORTE ON-LlNfi

10.1 O suporte técnico relacionado a eventuais problemas operacionais do sistema deverá ser realizado no

desenvolvimento de atividades que busquem uma melhor racionalização das tarefas e procedimentos operacionais

dos controles dos contribuintes;

1O.2 A ferramenta deverá disponibilizar área de suporte, com a disponibilização de conteúdos a fim de

racionalizar o uso da Sistema de Licenciamento Municipal (Sistema Web) e o entendimento sobre a proposta de

simpliÍicação em sua completude;

10.3 O suporte aos serüços disponibilizados será realizado pela equipe da contratada, contemplando a

qualificação dos agentes públicos da contratatrte;

1O.4 Deverá ser disponibilizado canal de atendimento para o suporte técnico aos servidores públicos, bem como

aos empreendedores e contribuintes que utilizarem a ferramenta, garantindo cornodidade, agilidade, segurançâ e

controle dos procedirnentos.

10.5 As demandas de suporte serão realizadas por meio de ordem de serviço.

10.6 A contratada deverá disponibilizar suporte técnico remoto para o tratamento de falhas, dúvidas operacionais,

orientações técnicas à prefeitura acerca dos usos da ferramenta e investigação de supostos erros;

10.7 Sern prejuízo a outros meios de comunicações, deverá ser utilizados contatos via telefone, e-mail, chat e

sistema de geração e controle de tickets, sobretudo enfatizando o uso de ferramentas virtuais, com a finalidade de

oümizar o tempo de resposta e facilitar o uso da tecnologia, além de garantir o registro das motivações para

geraçáo de relatorios, possibilitando o controle e análise de melhorias corretivas, quando for o caso.

11. MANUTENçÃO DO SISTEMA

11.1 A manutenção do software deverá ser realizada continuarnente r)ara manter a operabilidade e o uso,
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11.2 Após a etapa de desenvolvimento, as manutenções poderão ser realizadas para ajustar defeitos de

funcionalidade que não foram identificados na lase de testes, conforme ISO/[EC,2006;

11.3 Identificando a necessidade de realizar a manutenção corretiva, a contratante exporá os motivos na Ordem

de Serviços (OS], indicando as íalhas encontradas no sistema;

11.4 As manutenções corretivas contemplam as modificações do software executada após a entrega, a fim de

corrigir os problemas detectados, concretizando o aperfeiçoamento da ferrarnenta;

11.5 Além da manutenção corretiva, poderão ser solici[adas manutenções evolutivas, as quais serão discutidas e

avaliadas pelas partes, podendo ser resolvidas por meio de aditivo contratual ou em comum acordo,

11.6 Entende-se como manutenção evolutiva:

a) Alteração de funcionalidades que foram aprovadas, executadas, testadas e distribuídas no ambiente de

homologação e produção;

b) Exclusão e/ou reinclusão de funcionalidades que já foram aprovadas, executadas, testadas e distribuídas no

ambiente de homologação e produção.

71.7 Para o funcionamento do sistema web, serão disponibilizados programadores experientes para evitar

problemas, buscando sempre a segurança contra os ataques e invasões;

11.8 A ferramenta deverá realizar monitoramento e avaliação dos processos, antecipando possÍveis problemas,

com trato preventiva, eütando prejuízos ao sistema;

11.9 Deverá ser disponibilizada aos gestores municipais, empresários, conLadores e sociedade, um canal

centralizado de atendimento remoto correspondente a solução de qualquer dúvida ou problerna que possa úr a

ocorrer,

12. METODOLOGIA DE ATENDIMENTO

\2.í As ocorrências reiacionadas a suporte acerca do uso da tecnologia, no tratamento de eventuais erros ou

sugestão de rnelhorias, serão atendidas por meio de sistema gerenciador de demandas, com a abertura de üickef ou

Ordem Serviço - OS.

12.2 A correção se dará por uma OS de Manutenção Corretiva subriretida aos níveis de serviço de um incidente,

sendo necessária a classificação do incidente para obter o tempo de resposta para a prestação do serviço;

12.3 Caso o erro for detectado nos últimos 30 dias de prazo, a garantia será prorrogada para 30 dias após a data

em que a versão corrigida entrar em produção;

12.4 A abertura de OS para que a CONTRATADA realize de íorma definitiva as alterações executadas pela

CONTRATANTE, restabelece a garantia dos artefatos alterados, e dos que foram impactados por eles, por novos

180 dias.

13. IMPLANTAÇÃO (ConÍiguração, instalaçâo, migração de inÍbrmações e habilitação do sistema para

uso):
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13.1 A conversão / migÍação e o aproveitamento de todos os dados ladâstrais e informações dos sistemas em uso

são de responsabilidade da empresa proponente, com disponibilização dos mesmos pelo Município para uso;

13.2 A migração compreenderá a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir a utilização

plena de cada um dos softwâres e aplicativos;

13.3 O trabalho operacional de levantamento dos dados câdastrais que forem necessários à implantação efetiva do

sistema é de responsãbilidade da contratante, com eventuais suportes do Contratadoi

13.4 Para que possa efetivar a migração, a contra[ante deverá fornecer ao contratado a documentação atualizada

relacionada ao banco de dados do sistemâ atual que será disponibilizado o bacl<up, considerado com ORIGEM /
FONTE da migraçâo.

13.5 A contratante deverá disponibilizar para a contratada, por perÍodo Míltt.tO de 1 [umJ mês, o sistema em uso,

ou seja, o atual em modo somente LEITURA/CONSULTA, a partir do primeiro dia de implantação do sistema

contratado para verificação, auditoria e homologação dos dados migrados.

13.6 Considera-se necessária a migração efetiva dos seguintes dados'

a) Informações pertinentes às áreas de câdastros mobiliário e imobiliário, pagamentos, débitos e dívida ativa;

b) lnformações cadastrais, processos e operacionais dos servidores públicos das diferentes instituições envolvidas

no processo de licenciamento municipalj

c) lnformações da arrecadação, estoque e processos da dívida ativa, no que tang€ a administração do execuüvo

Íiscal municipal;

d) Tnformãções necessárias da área de comunicação - marcas, imagens, entre outros necessários parâ implantâção

do sistema,

13.7 As aüüdades de saneâmento /correçào dos dados são de responsabilidade da CONTRATANTE com a

orientação da equipe de migração de dados da C0NTRATADA.

13.8 A CON'IRAI'ANTE poderá optar por não migrar determinados dados ou mesmo de uma base de dados

completa, caso seja de seu interesse.

13.9 A CONTRATADA deverá executar programas ertratores e de carga tantas vezes quantas forem necessárias,

âté a conclusão da migraçâo.

13.10 A migração não pode causar qualquer perda de dados, de relacionamento, de consistência ou de segurança.

13.11 Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistrmas licitados, quando couber, deverão ser

cumpridas as atividades de configuração de progÍamas;

13.12 Nâ implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando couberem, as seguintes

etapas:

a) adequação de relatórios, telas, layouts e Iogotipos;

b) configuração inicial de tabelas e cadaskosj

c) esLruturação de acesso e habiliLações dr.rs usuários;

.. '.. .,1,^rra ,i 1 , .,tjl
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d) adequação das fórmulas de cálculo para atêndimento aos critérios âdotados pelo município;

e) ajuste de cálculo, quando mais de uma lórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.

13.13 A implantação compreende em realizar a instalação e configuração do sistema. A configuração visa à carga

de todos os parâmetros inerentes âos processos em uso pela CONTRATANTE;

13.14 A CONTRATANTE disponibilizará técnicos do Departamr'nto de Informática para dirimir dúvidas,

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e decidir as questões técnicas submetidas pela empresa

contratada, registrando em relatório as deÍlciências verificadas, encaminhando notiÍicações à empresa contratada

para imediata correção das irregularidades;

13.15 O recebimento dos serviços de implantâção e migração se dará mediânte aceite formal e individual dos

sistemas licitados, devendo ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de validação pelo Secreúrio ou

chefe de setor onde o sistema foi implantado, bem como do Fiscal de Projeto, sendo que estes deverão ser formais

e instrumentalizados;

13.16 O recebimento dos serviços de suporte técnico in loco se dará mediânte liquidação, pelo setor competente,

dôs serúços indicados em documento próprio da proponente, que pormenorizadamente relate os serüços

prestados e o tempo despendido para tanto;

13.17 Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e que

impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronopramas ou atividades pactuadas, deverão ser

prévia e formalmente âcordados e documentados entre as partes

13.18 A empresa contratãda e os membros da equlpe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e informâções do

obicto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a ter conhecimento em

decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo contratual e legalmente pela

inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato,

13.19 Os serviços serão executados de forma contínuâ pela Contratada e os prazos de implantação dos sistemas

nos municÍpios deverá ser orientado pela Contratante.

13.20 A implantação seguirá as seguintes etapas, podendo ser presencial ou a distância, a critério dâ contratante:

a) Reunião Geral dê âlinhâmento do proietoi

bJ Levantamento e Análise de Requisitos funcionais e não-funcionars;

c) Parametrização e configuração do sistema;

d) Pârametrização e configuração do sistemâ com o integrador estadualj

e) Discussão e aprovação de instrumento jurídico com intuito de desburocratizar o Processo de licenciamento e

a gestão tributária municipal;

fl Liberação do ambiente de Homologação e produção ao município, realizando testes e homologação da

ferramentaj

g) Palestra técnica para contadores;
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h) Suporte e manutenção.

14, METoDoLOGIA DE IMPLANTAçÃO
14.1 Deverão ser adotadas boas práticas de governança e o engajamento por pârte dâs entidades governamentais

envolvidas, na aceitação de mudanças que envolvâm a melhoria de processos e o uso de novas tecnologias.

14.2 A metodologia de implantação se pautará no compromisso com o aperfeiçoamento da gesfão dos processos,

por meio da racion alizaçào e padronização de procedimentos, alinhamento e integração entre órgãos e secretârias

e linearidade do fluxo de tnformações;

14.3 Para atingir esse objetivo, priorizar-se-á a realização de evento com canal de comunicação estratégico para

transferênciâ de orientações sobre o uso das tecnologias, nivelamento e coordenação da implementação de

serviços interoperáveis e partilhados, L-om o fito de garantir a otimização no uso de recursos tecnológicos e

humanos disponíveis.

15. PARAMETRIZAçÃO E CONFIGURAÇÃO DO SÍSTEMÂ COM O TNTEGRADOR ESTADUAL

15.1 Permitir acesso ao Integrador Estadual, que estará em çomunicação permanente com o Integrador Nacional,

disponi bilizando parametrizações a Íim de otimizar a troca de dados e informações comuns entre os entes, nos

termos do Acordo de Cooperação Técnica entre a Junta Comercial do Estado e a prefeiturâ

16. REGULAMENTAçÃo DA DESBURoCRATIZAçÂo Dos PRocEsSOs DE LICENCIAMENTo DE EMPRESAS E

DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
16.1 A contratada deverá disponibiiizar analistas para compor o corpo técnico responsável peia elaboração dos

alos normativos necessários para insütucionalização e consolidação rla estratégia de implantação da ferramenta;

16.2 O contratante deverá adotar as medidas jurídicas necessárias para adequação da estrutura iurídica que será a

base da sistemática necessária para criar o um processo fluido e linear, priorizando a Padronização das obrigações

urbanísticas, sanitárias ambientais e tributárias a serem efetuadas pelo sistema.
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17. PROVA DE CONCEITO / DEMONSTRAçÃO DOS SERVTçOS / APRESENTAçÃO DAS AMOSTRÁS

17.1 Para procedcr com a análise da aceitabilidade do objeto ofertado, quanto à sua adequaçâo ao ob,eto licitado

especificado neste'l'ermo de Referência, exclusivamente, a licitante classificada em primeiro lugâr na etapa de

lances, cleverá apresentâr, sob a sua exclusiva responsabilidade, à equipe responsável indicada pelo Contratantê,

as amostras das Ferramentas tecnológicas das funcionalidades indicadas na prova de conceito;

17.2 A demonstração dos serviços consistirá na apresentação das ferramentâs tecnológicas;

17.3 A licitante em questâo, deverá disponibilizar as documentações e/ou informações solicitadas e estar em

condição de apresentar as amostras das soluções, em até 3 (três) dias úteis, posteriores à finalização da etapa de

lances do pregão, de tal modo que âs amostras possam ser anâlisadas, em data a ser agendada pelo Contratante e

publicado nos meios oficiâis, para ciência dos demais interessado, conforme preceitua a lei;

17.4 A licitante em qucstão que descumprir o prazo estipulado tcrá sua proposta autômaticamente

desclassificada;

17.5 Caso as documentações e/ou infornrações solicitadas ou as amostras das soluções não sejam aprovadas, em

razão do não atendimento aos requisitos pâra a avaliação da aceitabilidade e/ou dos requisitos que integram este
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Termo de Referência, a licitante segunda colocada, com menor preço, será convocada, observando-se o prazo

preüsto no item ânterior, o que ocorrerá sucessivamente com as demais licitântes no caso de ocorrerem mais

reprovaçõesj
17.6 O Contratante preencherá ata de avaliação técnica constante em anexo, na qual constará se as documentações

e/ou informações solicitadas e as âmostras das soluçóes são aceitáveis, sendo estâs declâradas APROVADAS ou

REPROVADAS;

17.7 Será considerada não aceiulvel a proposta em que amostras das soluções [orem reprovadas nas análisesj

17.8 A apresentâção das amostras será organizada em etapas. Caso âs amostras sejam REPR0VADAS numa etapa

da apresentação, a licitante será dispensada da apresentação das amostrâs incluídas nas etapas seguintes;

17.9 O Contratante, ao seu exclusivo critério, para efeito da comprovação do atendimento às especificações deste

Termo de Referência, durante as etapas de apresentação das amostras, deverá avaliar integralmente os requisitos

das soluções;

17.10 A exigência da demonstração dos serviços visa assegurar que a administração contrate soluções que

atendam integralmente aos requisitos e recursos solicitados.

17.11 A apresentação das amostras consistirá na verificação de atendimento aos requisitos estabelecidos no

Anexo II - Roteiro para análise da amostra [prova de conceito) do Termo de Referência.

17.12 A apresentação das amostras poderá, a critério da Contratante, ser realizada em íormato não presencial, por

meio de sistema de reuniões a ser indicada previamente pela contrâtante. Nesse caso, os demais participantes do

certame poderão solicitar o link de acesso da sâlâ de reunião da amostragem, a qual participarão como ouvintesj

17,13 A demonstração dos serviços permitirá a averiguação prática das funcionalidades e características do

produto e sua real compâtibilidade com os requisitos de softwãre exigidos no Edital;

17.14 Para qve a ferramenta seja dada como aceita, será necessário que ela funcione com uma base de dados que

contenha pelo menos 60.000 [sessenta mil) processos com intuito de simular consultas e permitir avaliação de

tempo de resposta;

17.15 Os testes para verificação de pleno funcionamento do sistema serão realizados por técnico representante do

licitante vencedor com o acompanhamento de técnicos da Gerência de T.l da Administração, juntamente com

usuários finais da ferramenta que emitirão a assinatura do Termo de Aceite.

17.16 O representânte da licitante deverá estar presente durante a apresentação das amoskas, quando

esclarecerá quaisquer dúvidas ou divergências levantadas pela equipe técnica;

17.17 Considera se eliminado nesta fase o licitante que deixar de saüsfazer o percentual disposto no item 5.3 do

anexo II deste edital;

17.18 Se o licitante for aprovado nesta fase de apresentação de amostras e sua propostâ estiver em conformidade

com o Edital, ela será aceita;

17.19 Se a amostra apresentada pelo primeiro colocado não for aceita, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da

propostâ ou lance ofertado pelos demais participantes do certame. Seguir'se-á com a habilitação e verificagão das
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amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma proposta que âtendâ às especificações constantes no

Termo de Referência.

18. LOCAL DE ENTREGÁ E EXECUçÂO DOS SERVIçOS

18.1 O serviço a ser contratado deverá ser prestado nas dependências da contratante e o suporte deverá ser

realizado nas dependências da contratada.

19 RECEBIM ENTO E ACEITAçÃO DOS SERVIçOS

19.1 A execução dos serviços será iniciadâ a partir da data de emissão dâ Ordem de Serviço, na formâ que segue:

a) 0s serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsár'el pelo acompanhamento e fiscalizâção do

contrâto designado, mediante assinatura de termo circunstanciado no momento do recebimento.

bJ Os sewiços serão recebidos definiüvamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

contrato designâdo pela CONTRÁTANTE, mediante assinatura de termo circunstÂnciado, até o prazo constante no

Termo de Recebimento Provisório, quando será realizado o âtestr-'que comprova a adequação do objeto aos

termos contratuais, observando o disposto no art, 69 da Lei n" 8.666i93.

20. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAçÃO DO CONTRÁTO

21.1 O acompanhamento e a fiscalizaçâo do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação

dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do aiuste,

devendo ser exercidos por um ou mais representanLes da Contratilnte, especialmente designados, na forma

dos arts.67 e 73 da Lei n" 8,666, de 1993;

ZL.z A veÍlficaçáo da adequâção da presEação do seruiço deverá ser realizada com base nos critérios

previstos neste documento;

21.3 O rcpresentante da Contratante deverá plomover o registl'o das ocorrências verificadas, adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulzts conLratuais, confoLme o disposto nos §§ 1'e 2"

do arl 67 da Lei n" 8,666, de 1993;

21.4 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela

Contratâda ensejará a aplicação de sanções administrativaE previstâs neste documento e na legislação

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n" 8.666, de

L993.

Com d do

Unidade
. Valor
Mensâl IR$)

Valor
Anual (R$)Qua nt idâd eDescriçãoÍtem

Ruadâtüo!!,ünetho.01 L.]rro knr t00 CFP] ô)tj24,r)0 iilldorado {lo C.t.âtávl}\

22. DO PREÇO DOS SERVIçOS
22.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme modelo abaixo:
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. Licença de uso de
soÊware de ambiente de
homologaçâo e produção de
ferramenta digital,
integrada e responsivâ de
licenciamento urbanistico.
sanitário, ambiental e de
localização e funcionamento
de pessoas jurídicas a ser
disponibilizada em
ambiente web para acesso
onlhe incluindo Uuidades
de Suporte Técnico (UST)
para uso de App Mobjle nas
lolas Google Play e App
Store.

72 Mês

z

. Licença de uso de
soÍtware de ambienle de
homologação e produção
web responsivo integradâ
de lançamento e gestão do
ISS [nota fiscal de serviços,
gestão do Simples Nacional,
nota fiscal de serviços
avulsa, ISS flxo de
profi ssionais liberais e

autônomos, declaração de
bancos, Domicílio Tributário
Eletrônico, monitoramento,
fi scalização e contencioso
online, dentre outros
serüços), disponi bilizado
em ambiente web para
acesso online,

12 Mês

3

. [,icença de uso de
soÍtwqre de ambiente d.e

homologação e produção
web responsivo de gestão

do IPTU e ITBI,
disponibilizado em
ambiente web para acesso
online.

72 MêS

4

. Licença de uso de
soÍtware de ambíente de
homologação e produção
web rcsponsivo de gestão
da dívida ativa.

12 Mês

5

. Inliâestrutura
tecnológica e de segurança
cle dados do sistema

72 Mês
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integrador.
. I-Hospedagemda
Sistema Web ern Doüa
Center/C lou d C omputing
(Ambiente em Nuvens]
. II - Certificações de
Segurança
. III - Infraestrutura
do Ambiente 0peracional do
Sistema Integrado.

72 Mês6
. Manutenção
Corretiva e Evolutiva

MêsSuporte Técnico 127

22.2 Na Proposta de Preços deverão constar os valores unitários rnensais, valor total anual e o prazo de validade

ern no mínimo de 60 (sessenta) dias;

22.3 Proposta de Preços deverão constar ainda:

22.4 Prazo para execução dos serviços seguirá o cronograma disposlo no item 23 deste Termo de Referência;

22.5 Os preços ofertados pelos licitantes interessados deverão ser apresentados em parcela fixa mensal

correspondente a vigência do contrato;

22.6 O valor da contratação será definido por ocasião da abertura das propostas de preço, sendo vencedora a

licitante que apresentâr a proposta mais vantajosa correlacionando o menor preço corn o atendimento das

exigências técnicas deste edital;

22.7 Os preços apresentados na proposta devem incluir custos e despesas, tais como: custos diretos, tributos

incidentes, taxa de serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento

integral do objeto deste Edital;

22-8 Também devem ser incluídas todas as demais despesas, inclt,sive com funcionários, úagem, hospedagem,

alimentação, outros üpos de transportes, etc., necessários para execução dos serviços serão de exclusiva

responsabilidade da empresa contratada;

22.9 Quaisquer [ributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, om.tidos da proposta ou incorretamente cotados

que não tenham causado a desclassificação da mesma por caractcrizar preço inexequível no julgamento das

propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou

qualquer título, devendo os serviços seren'l fornecidos sem ônus adir:ionais;

22.10 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições

estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

Ijilrals Jr 2.ir' ",ri:r.dl {f,t.1{i' í.xJs . u*ilr"'rtt r: súlbof:l . {] r}x:;'ê d{: .sfí\,}'lt}61 lÊr ísro.
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22.11 Seráo desclassificadas as propôstas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e

de seus Anexos e que apresentem omissóes, irregularidades ou deíeitos capazes de dificultar o julgamento;

22.12 O Pregoeiro considerará como íormal, erros de somatórios e outros âspectos que beneficiem a

Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

23. DO CRONOGRÁMA DE ATIVIDADES

Item Descriçào
Serviços de instalação, recepção da base de dados cadastrais de

CNPJ's da Juntâ Comercial do Estâdo do Pará, configurações, testes,
implantação dos ambientes de homologaçâo e produçâo das

[erramentas web resportsivas.

Prazo

I Até 30 dias

2

. Licença de rso de software de ambiente de homologação e

produção de ferramenta digital, integrada e responsiva de
licenciamento de pessoas jurídicas a ser disponibilizada em ambiente
web para acesso online, incluindo Unidades dc Suportc Técnico {UST]
para uso rle App M<-rbile nas lojas Gc.rogle Play e App Store.

Até 30 dias

3

. Licença de uso d.e softwqre de ambiente de honrologação e

produção web responsivo integrada de lançamento e gestão do ISS

[nota Íiscal de serviços, gestão do Simples Nacional, nota fiscal de

serviços avulsa, ISS fixo de profissionais liberais e autônomos,
declaração de bancos, DomicÍlio Tributário Eietrônico, monitoramento,
fiscalização e contencioso online, dentre outros serviçosJ,
disponibilizado enl ambiente web ara acesso on/ine

Ató 30 dias

4

. Infraestrutura tecnológica e de segurança de dados do sistema
integrador.
. I - Hospedagem da Sistema Web em Dota Center/Cloud
Computing (Ambiente em Nuvens)
. II - Certificações de Segurança
. lll - Infraestrutura do Ambiente Operacional do Sistema

lntegrado

Até 30 dias

5

. Licença de uso d,e softwqre de âmbiente de homologação e

produção web responsivo de Sestão do IPTU e ITBI, disponibilizado em

ambiente web para acesso online
Até 120 dias

6
. Licença de uso de soltwqre de ambiente de hor,rologação e

produção web responsivo de gestão da dívida ativa.

Manutenção Corretiva e Evolutiva

Suporte 0nline

7
Até o final do

contrato

8
Até o final do

contrato

.:ílri r rrI i a:,..1 l;:!r"'r ,] jirJ'!iir
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ANEXO II
RorErRo penqeruÁlrsr DAAMoSTRA (pRovA DE coNCEITo).

1. Obietivo e abrangência

1.L. Fornecer os insumos necessários à realização da análise de amostra fprova de conceito) da ferramenta

tecnológica apresentada pela licitante melhor classificada no certame quanto ao atendimento dos requisitos

funcionais e não funcionais contidos no Termo de Referência;

1.2, A comissão de avaliação será designada por Portaria pela Secretaria requisitante. O trabalho concretiza-se

formalmente pela análise dos requisitos apresentados pelo licitante na prova de conceito.

2. Atribuições da Comissão de Avaliação

2.t. Cabe à Comissão de Avaliação garantir a plena execução de todas as atividades relativas à prova de conceito, e

ainda:

aJ emitir o "Relatório de conc ";

b) emitir o "Termo de aceite" definiüvo ou de recusa da ferramenta tecnológica, para fins de continuidade do

procedi mento Iici tatório.

3. Documentação de avaliação

3.1. Além dos documentos citados no Edital, serão produzidos os seguintes documentos:

3.1,1. Ata de Avaliação Técnica. Na ata de avaliação técnica deverão ser registrados pela Comissão de Avaliação,

quais testes foram submetidos à avaliação, consignando as ocorrências. Ao final, a Comissão deverá apresentar

relatório dos itens aceitos e recusados, os quais servidão para o cálculo da pontuação da licitante.

3.1.2. Relatório de conclusão da avaliação técnica. Será integrado pelos casos de Eestes e pelas atas, sendo

subsídio à Comissão de Avaliação para a emissão do Termo de aceite definitivo ou de recusa da ferramenta

tecnológica,

4. Base de dados

4.1. A base de dados a ser utilizada durante os testes deverá ser inserida no sistema pela licitante.

4.L.L. É de responsabilidade da licitanEe a complementação dos dados necessários e válidos para a operação

normal do sistema quando a massa de dados fornecida pela Administração não estiver completa conforme o

modelo de dados da ferramenta tecnológica.

5. Da pontuaçãoda Apresentaçãode Amostras

5.1,. As pontuações dos itens da apresentação serão distribuídas em 2 testes, com pontuação máxima de 500

(quinhentosJ pontos, sendo:

-Teste 1: Soma equivalente a 300 [trezentos) pontos;

-Teste 2: Soma equivalente a 200 (duzentosJ pontos.

(Teste 7 + Teste 2 = 500 pontos)

ii(}ios,lrãitt '§dríc{ItJaÍcxk)!ut!*rn t:9úrboa?,. slxâÇ{ái§fj\fJí?âlgJi§lâ
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5.2. A licitante deverá obter pontuação mínima de 900/o (noventa por centoJ dos pontot ou seja,540 [quinhentos e

quarenta) pontos.

5.3. Câso a licitante obtiver pontuação inferior a 900á (noventa por centoJ dos pontos, a mesma será

desclassificada, sendo convocada a segunda licitante melhor colocada na disputa de preços.

5.4. Estará classificada a licitante que obtiver a maior pontuação, observadas as regras dispostas nos itens
ânteriores.
6. Do Teste e Pontuaçâo dâ Amostra

6.1. Todas as funcionalidades a serem apresentadas nas amostras abaixo descritas somente receberão pontuação se

apresentadas em ambiente web responsivo, conforme estabelecido neste termo de referência.

6.1.1. Teste 1 - Plataforma de Gestão Fâzendária amhiente weh re onslvo
AMOSTRA DE PRODUTO

Possuir ferramenta wcb responsiva que rcalize a gestão ('e basc
de dados única e centralizada de torlas as pessoas fír;icas e

iurídicâs pârâ alimentar e retroâlimentar as plataformas de
serviços digitais, evitando redundâncias e duplicidades
cadastrais, estabelecendo os vínculos de responsabilidade
neccssários com os demais cadastros: econômico, imobiliário,
dívida ativa e outros.

a manuten a0

1. PLATAFORMA DE GESTÃo FAzENDÁRrA
1.1 Cadastro Mobiliário
Item

Recusa Aceite
Possuir íerramenta web responsiva paÍa rcalizâÍ a gestão do
cadastro com identificador único/chave primária (CPF ot, CNPJ)

de todas as pessoas que de algurn modo se relacionem com o
município, seiam elas fÍsicas ou.lurídicas, para acesso a todas as
plâtaformas de serviços digitais, registrando seus documentos de
identificação, telefone, celular e endereços: ffsico e eletrônico [e-

Possuir ferramenta web responsiva para realizar a gestão do
câdâstro com identificador único/chave primária associândo o
CPF do Responsável Legal e Sócios com os seus respectivor. CNPIs

de todas as pêssoas jurídicas de direito público e privado
estabelecidas no território do municÍpio, para acesso a t(tdâs as

plataformas de serviços digitais, incluindo o cadasü'o de [)essoas
estrangeiras que demandarem serviços de prestado'as do
município, registrando seus documentos de identiticação,

Pontos

'1,.7.1,.2

1

1

Cadastro Online In rado de Pessoas Físicas e urídicas

mail ondências.ara contato e envio de corres

1.1.1
1. 1.1. 1

telefone e end
1

1,.t.1,.4 1

res onsável

.,,-:i\: ''r'r,;rr. !i;r..1 ,lr lrrl r.r .:. ia:trr 'rI' ii:.- ;ii.'
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Ilispor de ferramenta web responsiva para realizar a permissão
do registro de todas as manutenções de atualizaçôes efetuadas no
cadastro de cada usuário pessoa física, possibilitando existir o
registro histórico das manutenções com data, hora e usuário

1.1.1.3
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Permitir o registro web rie todas as manutel'lções rie atuai;zações
efetuadas no cadastro de cada usuário pessoa iurídica,
possibilitando existir o registro histórico das manutenções com
da hora e usuário res onsável ela manuten o.

1.1.2. Cadastro Domicílio Tributário Eletrônico
O sistema deverá possibilitar o envio automático e progt amado

de notificação digital (tntimâções, Autos de tnfração, CDAs,

Comunicados) ou em lote aos e-mails dos contribuintes e

ueles ue forâm acionados elo fisco munici at

1.1.1.5 1

1. 1.1.6 Permitir o registro web de todas as manutenções de atualizações
cfctuadas no cadastro de cada usuário profissional autônomo,
possibilitando existir o registro histórico das manutençôes com
data, hora e usuáriorespons'ável pelâ manutencão

1

1.1.1.7 Permitir impressão web da ficha cadastral digital padronizada
contendo as informações de todos os cadastros vinculados à

pessoa objeto da consulta, bem como a relâçáo dc
responsabilidade com esses cadastros a partir de um ou mais
argumentos de pesquisa (p. ex.: CPF, CNPI, Nome ou Razão

Soci

7

1.1.1. B

com as demais informaÇões da época

O login de acesso web de usuários pessoa física devcrá ser
permitida mediante efetivação de credenciamento com

certificação digitâl liberado por autoridade cerüficadora do ICP-

Brasil (e-CPF) ou senha de acesso, o qual permitirá a confirmação
do domicflio tributário elctrônico, nos termos da legislagão

municipal
O sistemâ deverá dispor de mecanismo web de segurança

criptografada com certificado de garantia de privacidade das

informações de acesso ao domínio oficial do site

1,

71,1.1.9

11.1.1.10

1.1.1. 11 0 sistema deve dispor de TeCAPTCHA na área de cadastro e

O sistema web deve gârântir que os dados das pessoas e as

informaçÕes contidas e transacionadas pelo u§uário esteiam
protegidas por sigilo fiscal e pelas normas da Lei Gcral de

Proteção de Dados (LGPDI

1

1,

1.1.1.13 O sistema web deve disponibilizâr destaque dos principais
serviços para acesso rápido dos usuários, legislação, fale conosco,
perguntas frequentes, menu de serviços, termos de uso e política

de privacidade, outras informâções e orientaçôes aos usuái ios

Dispor de credenciamento digital ao profissional autr)nomo
usando o CPF ou certificado digital, nos termos da legislação

municipal.

1

L.7.7.14 1

1.1.1.15 Drspor da possibilidade da consulta digital da situaíão do

credenciamcnto do rofissional autônomo
Dispor de funcionalidâde para validação/deferimer' to do

credenciamento digital, pelo servidor público, de J,es§oas
urídicas e rofissioDais autônomos

1

"l
1.1.7.1,6

Pontos Recusa Aceite

i.L.2.1 'i,

re strar à

,:....'. t' :.r, :i,.,...,.r:i, .-,r.')rr*r .:i:..:.-r. ',a'rf',-,'i ra,I iii..
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Perm,tir consultas web e auditoria de dados históricos, ccm data
de inícic e fim das ocorrências, das pessoas fisicas e seus

relaciona m entos, de forma a manter a integÍidade referencial

7.t.L.1-2
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1,.t.2.2 O sistemâ deverá exibir ícones para a Caixa Postal de cada
usuário cadastrado. Esses ícones develn indicar a quantidade de
Mensagens e Notificações pendentes de leitura, O sistema deve
permitir o acesso à Caixa Postal de cada cadastro a partir dos
Ícones de Notificâção.

1

1.1,.2.3 O sistema deverá exibir de forma clara o tempo dc sessão do
acesso à plataforma.

1,

L.1.2.+ O sistema deverá permitir a emissão do resumo do cadastro do
CNPL assim como o comprovante de situação para demonstração
de regularidâde cadastral.

1

\.t.2.5 0 sistema deverá dispor de mecanismo de segurança
criptografada com certificado de gârantia de privacidade dâs

informações de acesso ao domÍnio oficial do site.

1

t.1.2.6 O sistema deverá solicitâr o aceite dos termos do domicílio
tributário eletrônico pelo usuário no primeiro acesso e concordar
sobre suas responsabilidades, para permitir o acesso ao ambjente
de mensagens, alertas e notificaçôes.

1

1.t.2.7 0 sistema deverá enviar
contendo o Termo de
TRItsUTÁRIO ELETRÔN ICO

a confirmação do credenciamento
Credenciamento e do DOIríICILIO

ós a conclusão do credenciamento

1,

Pontos Aceite

1.1.3.1 Possuir ferramenta que vincule cada estabelecimento
empresas e profissionais autônomos ao Cadastro
Contribuintes Mobiliários (lnscrição Mobiliáriã para

das
de

cacla

1,

-t132 Possuir cadastro online mobiliário, contendo dâdos das empresas

e profissionais autônomos [estabelecidos ou não no município),
que são sujeitos passivos de obrigação tributária instituída pelo
Município, relacionados direta ou indiretamente com o ISS e/ou
Taxas Mobiliárias (Publicidade e de Localização e

Funcionamentol

1

1,1,3.3 Permitir consultas online a partir de uma informação dc
pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplo: nome f razáo
social, CPF/CNPJ, cidade, regime de tributação, sócio e

representante legal, situaÇão de cadastro

1

1.1.3.4 Permitir consulta online e impressão da Ficha de Inscrição
Cadastral de em rcsas

1

Permitir o cadastro e manutenção online do Endereço de tntregâ
de correspondências, possibilitando informar, caso seia dii'erente
do Endereço de Localização da empresa, estabelecimentos e/ou
autônomo, evitândo di ta ão desnecessária.

1

1,1.3.6 Permitir o cadastramento digital e a manutenção dos dados das
empresas e profissionais autônomos, tais como: nome frazão
social, nome fantasia, CPF/CNPl, endereço localização, telefones,
e-mail, data da constituição/início das atividades, regrme de
tributação, natureza jurÍdica, porte da empresa, vigências,

situa o de CNP s itua ão tributária, etc.

Permitir o relacionamento, bem como sua vigência [data cle início
e fiml, das empresas cstabelecidos no Município com OS

Res onsáveis Contábeis.

1

L.1.3.7 1

r:).r' ,;.. -a' a.rr ii r/-' t.irr,r: i!{-rii;ri'r ./:r,li( .r.: iii:rf:!.;1i."i si.

I{uâdâRjovennelho'01 Cerúo knr l0r).Clli']: ó8j2r-r(10 üdorado do Cí.âiâ\ Ir\

1.1.3 Cadastro Mobiliário Recusa

estabelecimcnto ).

1.1.3.5
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1.1.3.8 Permitir o cadastro e mânutenção online
REDESIM/IUCEPA do quadro societário
identificando e qualtftcando os responsávets
administradores, administradores e etc.) e

particlpaÇões e ügências (data de início e fim).

e integrada a
das empresas,
(sócios, sócios-

suas respectivas

7

L.t.3.9 Possuir mecanismo que identifique o regimc tributário municipal
(lSS, Taxas, Publicidade etc.) das empresas e profissionais
autônomos de forma automática e parametrizáve I,

1

1.1.3. 10 Possuir nrecanismo de concessão de benefício liscal (isenções e

im un id ad es arametrizável
1,

1,.1.3.11 Permitir o cadastramento e manutenção online das pessoas

iurídicas imunes, isentas ou que esteiam com exigibilidade
suspensa por decisão administrativa ou iudicial, concedidos às

rolissionais autônomos.

1

t.7.3.t2 Permitir o cadastramento e manutenção digital dos regimes

tributiirios municipais, bem como suas vigências, a serem

atribuídos às em resas e rofissionais autônomos

1

1.1.3.13 Permitir o cadastramento e manutenção digital das atividades e

oc[pações principais e secundárias, bem como suas vigências,

bâseada nâ CNAE Fiscal e Classificação tsrasileira de Ocuprções -
CBO, respectivamente, exercidas pelas empresas e profissionais

autônomos.
Permitir manter a situação cadastral das empresas e

profissionâis, tâis comor ativa, encerrâda, paralisada, suspensa e

baixada
Permitir a tramilação online do processo de encerramerlto das

atividades das empresas cadâstradas no município, intee.rado à
REDESIM/Junta Conrerci al.

1

L.7.3.l4 1,

11.1.3. 15

Possuir relatórios online do Cadastro Econômico por At vidade

Econômica - CNAE, Enquadramento Tribuúrio, Sttuâção

me de Tributa o.

11.1.3. 16

1.t.3.17 Possibilitar a realizaçáo do recadastramento digital dc todos as

pessoas .jurídicas de direito públi«-r e privatlo estabeleci.las no

município, e viâbilizar a âtualização âutomática do cadastro por

meio do processamento dos eventos de atualização cadastral da

REDESIM/JUCEPA e Receita Federal do Brasil, incluindo os

eventos das empresas op tantes do Simples Nacional.

Possibilitar a consulta pública na web do Comprova'1te de

Ínscrição no Cadastrâ no Município de todas as pessoas jurídicas

de direito público e privada estabelecidas na cidade, informando
o status do cadâstro (Ativa, Baixada, outros de interesse da

administração municipalJ integrada com os evcntcs dâ

REDESIM/II]CEPA,

7

11.1.3.18

1-.t.3.19 Permitir o credenciamento digilcl a ser realizad<' pelo

contribuinte pessoa física/autônomo, usando o CPF ou
certificado digital, nos termos da legislação municipai, para

emissão da Nota Fiscal Avulsa Digital a ser expedida pela 1'rópria
pessoa fÍsica

1,.1.3.20 1Permitir a funcionalidade para o servidor público, rea lizar a

ão dos dados e o deferimento do cadastro de cmissorconfi rma

.,.rii .,. tr,(ralt i'-:;", riilnr : 'iíri)il'r: ,ri'i (_ ii ll l" i 
-':r 1' 
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de Nota Fiscal Avuls4 sem a necessidade da presença do
contribuinte.

t.1.3.2t O sistemâ deve dispor de funcionalidade que demonst!-e, âos
servidores municipais, o histórico de forma simplificada das

alterações cadastrais ocorridas no Domicílio Tributário
Eletrônico, na árca do estabelecimento, horário dc
[ullcionamento e regirne de Iribu[ação.

1

1.2 Lançâmentos de Tributos Municipâis
1.2 Gestão ital do lnl to Sobre Selvi
1.2.L Efetuar, a partir dos dados cadastrais e de suas variáveis, o

cálculo automáüco para confirmação antes do efetivo lançamento
digital do ISS na íorma fixa para todos os profissionâis
autônomos e Sociedades Uniprofissionais, permitindo o
lançamento unitário e em lote e possibilitar a reemissão online
do boleto do ISS de qualquer profissional autônomo que não
tenha sido a na data de vencimento

1,.2.2 Possibilitar que os tomadores de serviços do município realizem
âs retenções digitais do ISS dos serviços prestados por prestador
de outro município, cujo serviço se enquadre na hipótese.ie local
da o, nos termos da le isl ale federal.re munlct

Pontos Recusa Aceite
1,

1

1.2.3 Possibilitar o cadasko web de prestadores de outros municípios
e permitir a emissão de boletos de ISS para o município, do rol
dos serviços cujo tributo esteja definido como local da prestação

nos termos da legislação em vigor

1

1,.2.4 Calcular os acréscimos legais [âtualização monetária, )uros e

multa de mora) do lSS,

1

7.2.5 Emitir relatório do lançamento do ISS por tipo de

enquadramento, siluação tributária, situação de pagamento e
origem clo tributo

1

t.2.6 Dispor de ferramenta que realize a gestão completa do
lançamento do ISS para os serviços constantes na Lei

Complementar ne 71612003, possibilitando a emissão diSital de

nota fiscal de serviços realizando o controle automático daquelas
que geram obrigâções de pagamento do ISS Próprio â pagar ao

município fregra do estabelecimento do prestadorJ e a outros
municípios fregra do local dâ prestâção], contidas no artigo 3" da

Lei Complementâr 7L612003 e legislação municipal,
identificando por meio do item da lista de serviço cujo ISS deve
ser recolhido pelo tomador no local da prestação, por meio das

1

Dispor de funcionalidade para emissão digital de nota fiscâl de

serviços, scm a geração de débitos dc lSS, por se tratar dc
Ian mento do ISS na íorma Fixa

1

1.3. NOTA FIscal on suwtços ELETRÔNlcA
1.3.1 Credenciamento e Login Pontos Recusa Aceite
1.3.1. 1 Permiür o sistema disponibiliza pelo menos o web site com

ambiente de produção e ouü-o de homologação do sistema de
nota fiscal de serviço digitâ], com base de dados integra(la com
outros sistemas municipais, contemplando área para cadastro e

acesso ao sistema com certificado de segu rânça, inforlnações

1
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notas fiscais emitidas pelo sistema.
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sobre legrslação, serviços mais utilizados, fale conosco de FAQ.

'1..3.7.2 Permiür o sistema realizar o credenciamento de prestadores de
serviço emissores de Nota Fiscal Avqlsa Digital.

1

1.3.1.3 Permitir o sistema dispor de mecanismo de segurança
criptografada com certificado de garantia de privacidade das

informaÇões de acesso ao domínio oficial do site.

1.

1..3.t.4

pelo si stem a estej am p rotegi das, i n cl usi vtaqlsigllq fiscal.

Permitir o sistema web possui os controles exigidos pelas normas
da Lei Geral de Proteção de Dados ILGPDJ, garantindo que os

dados das pessoas e as inlormações conLidas e transacionadas

1

1.3.1.5 Permitir o,sistema realizar o credenciamento de tontadores de

serviço - pessoas físicas e jurÍdicas.
1

1.3.7.6 Permitir o sistema dispor de ferramenta que possibilite o

Recadastramento digital de todas as pessoas jurídicas de direito
público e privado estabelecidas no municÍpio.

1

1.3.7.7 Permitir o sistema realizar o login com senha liberada durante o
credenciamento.

7

1.3.1.8 Após o cadas[ro, disponibilizar resumo de dados inseridos pela
pessoa física e/ou lurídica para confirmação.

1

1.3.7.9 E'.',i,. via DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO informado
durante o cadastro as informações para realização da autorização
de acesso e deferimento de cadastro;

1.

1.3.2 Emissão de Nota Fiscal de Serviços Digitais Pontos Recusa Aceite

1.3.3.2 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital com
cadastro de Tomadores de Serviços para futura identificação por
CPF/CNPJ ou docurnento no caso de estrangeiro.

1

1.3.3.3 Permitir que o prestador de serviços realize a emissão de Nota
Fiscal de Serviços Digital apenas com as atividades provetrientes
do cadastro do contribuinte, controlando de forma autornática a

relação CNAE X Serviço de acordo com as alíquo tas do município.

1.

7.3.3.4 Permiür o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital com

controle da retenção ou não na fonte do ISS com base em lista de

tomadores subsütutos conforme definido pela legislação do

município.

1

1.3.3.5 Demonstrar a existencia de nota fiscal de serviço digital com
controle da Isenção, ou imunidade ou Exibilidade Suspensa do
ISS nos casos em que o Contribuinte tenha esse registro em seu

Cadastro Econômico.

1.

L.3.3.6 Permitir o sisl-ema a emissão de nota Íiscal de serviço digital com
dedução da base de cálculo, quando se tratar de serviços de

intermediação e agenciamento, identificando o CPF/CNPf do
prestador, número e valor da nota e valor da dedução

1.

1.3.3.7 Permitir o sistema a visualização em tela de itens que compõem
as informações da Nota Fiscal de Serviços Digital antes da efetiva
emissão da Nota.

1.

1.3.3.8 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital cont
numeração sequencial e incremental.

1
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1,3.3.9 1,

1.3.3.10 Permitir a liberação da nota avulsa de forma automática após
compensação de pagâmento.

1

1.3.3. 11 Dispor de funcionalidade para que os Profissionais Autônomos
realizem a emissão da Nota Fiscâl de Serviços Digitais Avulsa,
dcsde que esteja em situação regular com o pagamcnto dc ISS

Fixo.

7

7.3.3.12 Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão de Nota Fiscal
de Serviç<rs Digital e o controle automático das alíquotas do ISS

das empresas optântes do Simples Nacional, com base na Receita
Bruta Acumulada dos ílltimos 12 meses, conforme a Lei
Complementar ne 155 /201 6.

Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão dc Not.r l-iscal
de Serviços Digital, realizando a notificação automátrca de
desenquâdramento do regime pâra o exercicio posterior, quando
a Receitâ Bruta Acumulada do MEI/Simples Nacional ultrapassar
o limite em até 20010, conforme a Lei Complementâr ne 123 2006.

1

1.3.3.13 1

t.3.3.1,4 Dispor de íuncionalidade que possibilite a emissão de Notc Fiscal
de serviços DigitâI, reâlizando a notificação automáttca de
exclusão do regime do Simples Nacional/MEl quândo a lleceita
Bruta Acumulada dos últimos 12 meses ultrapassar 207o do
sublimite regional, conforme a Lei Complementar ns L55/201,6.

1

1.3.3. 15 Permitir que o tomador de serviço substituto ou responsável
tributiário, realize a retenção do ISS dos prestâdores que se

enquadrem na regra prevista no Art. 40 da Lei Complementar nq

L76/2003.

1

1.3.3.16 Permitir que o tomador de serviço substituto tributário- âceite
via sistema as notas fiscais avulsas emitidas contra ele par' efeito
de retenção do ISS, desobrigando o prestador do cumprimrnto Íla
obrigação de pagamento do imposto

1

1.3.3.77 O sistema deve limitar a emissão de notas fiscais de serviços parâ
empresas optantes do SN e SIMEI, âpenas para as ati",idades
CNAE5 permitidas e impossibilitar a emissão para as ilnpeditivas,
conforme definido por Resolução do CG SN

"l

1.3.3.18 Permitir o sistema o envio de e-mail individual informande sobre
a emissão ou sobre o recebimento de Notas Fiscais de Seruiços
Digitais para o endereço eletrônico, informado pelo Prestirdor de
Serviços ou pelo Tomador de Serviços, de acordo uom a

configuração escolhida no perfil

"),

L.3.3.79 Permitir o contribuinte realizar a impressão das Notas Fiscais de
Serviço Digjtais emitidas ou recebidas.

1

1.3.3 Funcionalidades Diversas
1.3.3.1 Permitir ao contribuinte Tomador de Serviços consrtltar a

veracidade/autenticidade da Nota Fiscal de Serviços Digital
recebida através de um conjunto de informações comor CNPJ do
Prestador, Número da Notâ Fiscal de Serviços Digital, código de

verifica ão e códi da ima de se ran a.

Recusa Aceite
I

7.3.3.2 Permitir o sistema apresentâr Livro Fiscal Digitâl contemplando
as Notas Fiscais dc Scrviços Digitais cmitidas por Compctêr1cia.

I
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Permitir a solicitação para emissão de nota avulsa via sistema.

Pontos
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Permitir o sistema no ambiente contribuinte, exportar (arquivos
XLS e ou XML as Notas Fiscais de Servi os Di tais

1

1.3.3.4 Permitir ao contribuinte consultar as Notâs Fiscâis de Serviços
Digitais emitidas e recebidas alravés de filtros como: Tributação,
Status da Nota fNormal, cancelada etc.), período, por prestador
dc scrviços ou por tomador de serviços,
Permitir â consulta dos contribuintes nomeados como
Substitutos Tributários na Home, área administrativa dos
servidores p úblicos e área das empresas.
Permitir a consulta do histórico de'l'ributaçóes oriun:las do
cadastro econômico da empresa na área administrativa dos
servidores púhlicos.

1

1.3.3.5 1

1.3.3.6 1

1.3.3.7 Possuir funcionalidade de consulta aos prestadores dc serviço de
dentro e de fora do município, do Recibo de Retenção na Fonte, e

consulta de autenticidade do Recibo de Reten ão na !-onte,
1.3.4 Con ura odaEm resa

1

Pontos Recusa Aceite
1.3.4.1, Permitir que o contribuinte visualize as informações cadastrais

da empresa como: lnscrição Municipal, CNPJ, Razão Social, Nome
Fantasia, Endereço, Atividades CNAE em seu ambiente.
Permitir que o contribuinte opte por receber e-mail a cada NFS-e
emiüda, receber e-mail a cada NFS-e recebida, receber o XML no
e-mâil a cada NFS-e recebida, enviâr e-mail ao tomador de tora do
município a cada NFS-e emitiCa.

1

1.3.4.2 7

1.3.4.3 Permitir que o contribuinte inclua site, e-mail e frase de
seguranÇa na configuraÇão.

1

1.3.4.4 Permitir que o contribuinte cadastre as alíquotas padrões
referente os impostos federais.

1

1.3.4.5 Permitir que ao finalizar a emissão de nota Ílscal, a solução
disponibiliza área especÍfica para envio dos dados da emissão da
nota e possibilidade de cadastro de texto e remetente para o
envio por e-mail,

1

1.3.4.6 Perrnitir a inclusão de Logotipo em IPEG, respeitar.rdo o tamanho
máximo do arquivo em 1okb.

1

t.3.4.7 Permitir a inclusão de sub usuários no sistema controlando os
privilégios de acesso aos menus da empresa.

1

1.3.5 P rama rccc de RPS em lote via API
1.3.5,1 Permitir o sist€ma disponibilizar ao contribuin!e possibilidade de

integração com um programa emissor de RPS - Recibo Proúsório
de Serviços próprio das empresas para uiiiização regular,
possibilitando que o servidor a prefeitura realize a liberação do
uso.

Pontos Rccusa Accitc
1

Permitir que todas as regras de negócios da emissão dâ nota
fiscal de serviços digital sejam utilizadas na recepção do RPS -

Recibo Provisório de Serviço enlitido pelos sistemas próprios das
empresas atravez de XML.

1

1.3.5.3 Permitir realizar a integração do sistema próprio do contribuinte
com o servidor da Prefeitura, através da troca de inFormações viâ
serviço web, disponibilizado pela Prefeitura.
Demonstrar notâ Íiscal convertida de RPS em Nota frscal,
indicândo o número do RPS na nota.

7

1.3.5.+ 1
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1.3.6 Emissão de guiâ de ISS Pontos Recusa Aceite
1.3.6.1 Permitir ao contribuinte realizar a emissão online da guia de

recolhimento de tSS, podendo emitir uma única guia com
diversas notas da mesma competência.

1,

1,.3.6.2 Permitir ao contribuinte selecionar quais Notas Fiscais de
Serviços Digitais emitidas e recebidas dcverão scr consideradas
para pagamento na guia de ISS Próprio ou guia de ISS Retido na
I'onte a ser emitida.

1

1.3.6.3 Permitir o sistema apresentar na guia a somatória do valor total
do ISS a ser recolhido mediante as notâs fiscais selecionadas.

1,

1.3.6.4 Permitir o sistema realizar a correção do valor a ser recolhido
com os pârâmetros definidos para juros, multa e correção
monetária.

1

7.3.6.\ Permitir o Contribuinte consultar as Guias arravés de filtros como
período, situação das guias [Emitidas, Canceladas e Pagas].

1

1.3.6.6 Permitir a emissão do boleto do ISS via PIX e boleto registrado
automâticamente, realizando o registro e compensação de
pagamento de forma instantânea para os registros via PIX e após
a baixa bancária para os casos de boleto comum.

1.3.7 Nota Fiscal do Tomador Pontos Recusa Aceite
-1.3.7.1 Permitir ao contribuinte realizar a escrituração dos serviços

contratrdos de prestadores de íora do municÍpio que não
p0ssuem acesso atl sistema NFS-e,

1

1.3.7.2 Permitir reter o ISS de prestadores de Íora do município durânte
a escrituração de serviços,

1

t.3.7 .3 Permiür ao tomador imprimir o recibo de retenção do ISS para as

notas escrituradas com retenção.
1

1.3.8 Controle Íle câncelamento de Notas Fiscáis Digitais Pontos Recusa Aceite
1.3.8.1 Permitir que o cancelamento somente deva ocorrer quando a

notâ fiscal emitida não estiver vinculada a uma guia de ISS

emitidâ ou paga até a data de vencimento ou durante a

competência da elnissão, de acordo com a Legislação do
Município

1,

L3.4.2 0 sistema deverá permitir o cancelamento das notas fiscais
emitidas, Ievando em consideração as transações comerciais não
finalizadas, para isto, o sistcma deverá possibilitar a inclusão do
motivo do cancelarnento.

1

1.3.8.3 O sistema deve controlar o câncelamento de Notas l-iscâis
conforme as regras estabelecidas pela preÍêitura,
disponibilizando no e-mail de envio da nota fiscal link de consuita
para verificar a situação da nota fiscal c cm caso de
cancelamento, disponibilização do PDF da nota fiscal com tarja de
"cancelada".

1

1.3.9 Controle de tomadores de serviço não identificados - Diversos
Tomadores

Pontos Recusa Aceite

1.3.9.1 Como pré-requisito, o sistema deverá permitir a pârametrização
do uso do controle de tomador não identificado no município,
previsto em Regulamento
O sistema deverá âpresentâr na rotina de emissão dc nota,
exclusivo para a utilização do tomador não identificado.

1,

1.3.9.2 1

C
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Na emissão da nota fiscal o sistema deverá realizar a validação
das permissões de,JtilizaÇào do Tonradol nào ldentificadc para a

rnscaçao ,un,.'f, rmpeornqo a emrssao oas noras,scars para
os casos em que não haja a permissào.

I

1.3.10 Administrativo - Nota Fiscal de Serviços Digital Pontos Recusâ Aceite
1.3.10.1 Pcrmitir ao gestor realizâr a suspcnsão da cxigrbilidade do

crédito tribuúrio por Decisão Administrativa ou Judicial.

1

1,.3.10.2 Permitir ao gestor inciuir, alterar ou desativar registro de
benefícios para os contribuint€s, atribuindo tributações especiais
(lsenção e Imunidade) sem incidência de recolhimento.
Permitir ao gestor realizar o cancelamento da nota. fi:cal de
serviço digital administraüvâmente, registrândo o número de
processo administrativo e o motivo,

1

1.3.10.3 1,

1.3. 1 0.4 Permitir o cancelamento de notas fiscais e escriturâs de serviços
tomados, administrativâmente em lote, com a rreslna
ustiiicirtiva motivo I OCeSSO

1.3.11 Administrâtivo - CNAE e Lista de Servi OS

"l

Pontos Recusa Acêite
1.3.11.1 Pernritir no sistema a visualizaçâo de relatório de CNAEs, bern

como demonstrar os respectivos serviços vinculados para uso no
sistemâ.
Permitir no sistemâ â visuâlizâção de relatório de Serviços, bem
como demonstrar as respectivas CNÂES vinculados para uso no
sistema

1

1.3."t1.2 1

1.3.12 Administrativo - Guia de Recolhimento Pontos Recu sa Aceite
7.3.72.t Permitir o sistla pararnetl izar a qudntiddde máxirna de

arredo ndamentold iteiença contábrl) para a emrssao de guia de
recolhimento.

7

1.3.1,2.2 Permiür ao gestor configurar o valor de correção moneúria a ser
aplicada ao ISS/Taxas, de acordo com a Legislação do Município.

1

1,.3.1,2.3 Permitir o sistemâ a inciusão de valor referente à iuros de acordo
com a legislação do municipio.
Permitir ao gestor cadastrar o valor da UFM de acordo com a
legislação municipal e atualização para cálculo de taxas,
Permitir o sistema utilizar calendário vinculado à lista de feriados
do município parâ consideração na data de vencimento da guia
de recolhimento para um determinado ano fiscal,

1

1,.3.1,2.4 1

1.3.1,2.5 1

1.3.13 Relatórios Pontos Recusa Aceite
'1,.3.13.1 O sistema deverá permitir gerar e imprimir Relatório dr Notas

Fiscais de Serviços emitidas agrupadas por CNPI/CPF, que
apresenle informações como Valor da Nota !-iscal, Valor do
Serviço, Valor do ISS, podendo ser filtrado por período, por notas
pagas, entre outros.

1,

1.3.1,3.2 1

1.3.13.3 1

O sistema deverá permitir gerar Relatório que possibilite filtro
por informações tributárias, TRIBUTÁVEL, IMtJNE, ISENTO,
SUSPENSA POR DECISÂO JUDICIAL, SUSPENSA POR PRCCESSO
ADMINISTRATIVO, PARCELADO, para que seja possível lccalizar
CNP com notâs f ais nêssâs situâ e§

0 sistema dever itir gerar Relatório que possa ser tiltrado
es de ori em dos débitosor inform

.. iii.r,Ir,.:r:, ra_.,.:ii:
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O sistema deverá permitir gerar Relatório que seja possível
identificar contribuintes com base nos tipos de recolhimento,
identifi.cando contribuintes que fizeram retenções de ISS e estão
com DEBITO

0 sistema deverá disponibilizar uma lista de importações para
tacilitar o controle das cargas de arquivos da RFB, contemplando
pelo menos os seguintes câmpos de informações; d.rta do
processamento, competência do arquivo, para os casos de

uivos de eventos or eríodo, exibir também a dâta de efeitoa

O sistema deverá exibir uma lista de importações informar a

quantidade de arquivos importados com sucesso e as respcctivas
quantidades de arquivos em processamento ou processadtls com
erro.
Quando estiver utilizando a tela de consulta dos registros dos
arquivos importados da RFB, não pcrmitir a alteração dos nomes

uivos em Fun o da necessidade da manuten(.ão dâ

1,.3."13.4 1

1.3.13.5 O sistemâ deverá permitir gerâr Relatório que apresente
informaÇões de serviços prestados com ISS não Incidentes no
Município, competência e CNPI, utilizando filtro de período.

1

1.3.13.6 O sistema deverá permitir gerar Relatório que apresente o
Movimento Econômico das Notas Fiscais de serviços emiüdas por
contribuintes prestadores, utilizândo filtro de período e apenas
Notas Tribuúveis por op tantcs do Si mples Nacional.
O sistema deverá permitir a visualização e impressão em XLS de
relatório, contendo o faturamento do contribuinte, buscando por
período, inclusive com os totalizadores se o contribuinte e.{cedeu

o limite de faturamento para o regime que se enquadra.

1

t.3.1_3.7 1

1.3.13. B 1

1.3.13.9 O sistema deverá dispor de relatório para visualização enr tela e
XLS, para consulta de Débitos, permitindo seleção por perÍodo,
maiores devedores e intervalo de valores a ser consultado;

1

1.4 GERENCIAMENTO DAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL
1.4.1Cadastro de írnts e lm orta o dos al uivos da RFB Pontos Recusa A(eite
-l_.+.7.1

O sistema deverá realizar a importâção de arquivos do sist,ima do
Sinr les Nacional PGDAS-D.

1

\.4.7.2 O sistema deverá permiür o carregamento de arquivos da RFB,

demonstrando a evolução do processamento em termos
percentuais, possibilitando que seia feitâ a identificaç;ro dos

layouts dos referidos arquivos parâ importação, no front-end e

em tempo de execução pelo usuário gestor do sistema, Caso seja
necessária alguma programação para processamento de novos

arquivos a contratada deverá realizá-la para não haver
descontinuidade do trabalho da fiscalização do município

1

1,.4.1,.3 O sistema deverá possuir uma tela para visualização do corlteúdo
dos arquivos carregad os da RFB, de forma sjmples e amigá /el

7

7

1,4.1.5 1,

1.4.1.6 1

dos a
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0 sistema deverá permitir gerar relatório que apresente as

maiores diferenças de pagamento de ISS Próprio, baseado no
movimcnto de notas emitidas e não recolhidas pelos

contribuintes, utilizando Íiltro de período, identificatrdo <.ts

contribuintes em débito.

7.4.7.4
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integridade dos referidos arquivos e dados originais da RFB

1.4.2 Relatórios de Cruzamento entre os dados declarados na RFB e na
Nota Fiscal de Serviços Digitais

Pontos Recusa Aceite

1.4.2.1 O sistcma deverá apresentar um relatório online comparativo
totalizado por Contribuinte identificado pelo CNPf Raiz, entre os
valores de serviços declarados no DASN / PGDAS-D (Receita
Bruta de Mercadorias, Locação e ServiçosJ com os valores
informâdos no sistema da Nota Fiscal de Serviços Digitâis,
seguindo o modelo dc declaração do DÂSN / PGDÁS D c
apresentar as diferenças entre os nrovilrrentos declarados entre
os dois sistemas.

1

1.4.2.2 0 sistema deverá apresentar por nreio de filtros das atividades de
locaçâo, mercadorias e serviços, contemplando aitrda filtros por
tipo de operação (Apuração ou RetificaçãoJ, por pcrír,do de

transmissâo, por período de apuração e pelo número do recibo
para confrontar inÍormações do cruzamento.

7

0 sistema deverá realizar a soma das Notas Fiscais emitidas por
competência, como base parâ comparação dâs apurações
realizadas para identificação das diferenças.

1

1.4.2.4 o sistema deverá disponibilizar pelo menos dos seguintes
relatórios de gestão do SN: Faturamcnto do Contribuinte,
ConsulLar Notas Fiscais Emitidas e Recebidas de empresas
optântes do SN, consultâ de Declaração de Venda de Mercadorias
e lolha de Pagamentos, Consulta de Dados de Declaração PGDAS

e de Desenquadramento e Excllrsào.

1

L.4.2.5 0 sistema deverá demonstrar o detalhamento dos dados da
Receita Bruta de Mercadorias, Locação e Serviços com as Faixas
A, B e C de acordo com a declaração.

1

1.4.2.6 0 sistema deverá apresentar- felralnenta de Malha Fiscal que
possibilite a demonstrâção de relatório em tela, contendo as

ocorrências encontradas à partir do cruzamento de informações,
permitindo a realização de filtros por: período da ocorrência,
período de referência, a busca pelo CNPJ individual de
contribuinte, a busca pelo CNPJ de todos os contribuintes, de
ocorrência identificada, referência à qual tipo de arquivo íoi
utilizado para identificar a ocorrência, assirn como identificar as
empresâs que excederam os limites e sublimites do estado
quanto ao faturamento.

1

L.4.2.7 A ferramenta da Malha Fiscal contida no item 1.4.2.7 deverá
possibilitar ao fiscal de tributos municipais a permissão, a análise
e o gerenciamento das ocorrências que serão listadas de cada
contribuintes de acordo com as divergências de Receitâs Brutas
Apuradas (serviço, mercadoria e locação) que foram declaradas
pelo PGDAS e cruzadas com as declaradas no sistema de Nota
Fiscal Digital da Prefeitura,

1
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1,.+.2.4 O sistema deverá permitir o controle das ocorrências a exibidas
na Malha do município, a serem trãtadas por meio do SEI'ISC da
RFB, para que o fiscal do município identifique, anirlise e

posteriormente iníorme no próprio sistema da preíeitura por
meio de registro de status próprios identificando as ações de
controles fi scais realizadas.
O sistema deverá dispor de visualização geral em tela de todos os
regrstros em que houve alterações cadastrais e fiscais na lrase de
dados da Receita Federal do Brasil, a parür do carregamento dos
dados do Arquivo de Eventos por Período (EVE/PER), er.ibindo
as informações do CNPI, râzâo social, data de efeito, data da
ocorrência e a natureza do evento, os tipos de eventos occrridos
de ingresso e exclusão de empresas optântes do Simples Nacional
e de inclusão, desenquadramento e exclusão do SIMEI.

0 sistema deverá possibilitar a visualização em tela do relatório
dos dados processados individualmentc de cada CNPJ

iníormand<.r os efeitos sobre os registros da empresa optônte do
Simples Nacional, agrupando pelo CNPJ todos os eventos de
inclusão, exclusão e desenquadramento relacionados àquela
empresa.

1

1

1.4.2.t0 I

1-.+.2.11 Dispor de alteração na base de dados das empresas registradas
no sistema de forma automática a partir dos arqüivos
processados, atuâlizando o Regime Tributação, levanrlo em
consideraçã o a Data de Efeito do Reginre Tributação mais atual

1,

1,.4.2.12 1

'1.+.2.13 1

1,.4.2.14 1

1,.4.2.t5 1

1.4.2.t6 1

clas em resas ue ultra assaram o iimite de faturamento.
Dispor de Exportação dos arquivos no formato padrão pâra o
fiscal baixar e encaminhar ao aplicativo de Exclusão de
Contribuintes do Simples Nacional em l,ote, ao Sistema da ii.eceita

Federal do Brasil.
O sistema deverá dispor de funcionalidade de notiÍicaçáo que
permita ao servidor alertar o contribuinte que possuir dilerença
em faturamento de serviços com ISS devido no mutricípio,
apurada entre o PGDAS-D e NFS-E, notificando-o para
re lariza ao,

,a:f) :,!l r :, t:,.-,,I,, :r':-. .,. I:1,i: ., !ii)!J" :r :,ii. :.- rit"i|a );r rirz llii

RuadaRio\ennelho'01 Ce iro ln1 L0l]. (.Ll']:arE-i2,l oil Uldortdo úo CêÍaias PA

t.4.2.9

O sistema deverá dispor de área para que eventos próp|ios do
município, relacionados à Faturamento de empresas do Simples
Nacional, assim como enquadradas do MEI, seiam analisadas,
permitindo o controle de documentos entregues, enviados,
inclusão de motivos para cada situação, assim como
encaminhamento do evento para o rol de empresas que devem
compor o documento de notificação da Receita Federal qranto a

faturamento excedido.
Dispor de geração e recepção, no sistcma, os lotes de evenlos com
ârquivos no formato .TXT contendo informações de
desenquadramento ou exclusão de regime do Simples Ntcional

O sistema deverá identificar através de relatório os contribuintes
que por ultrapassâgem do Iimite em aLé 20o/o e em mâis quc 20%,
que deverão ser excluÍdos do SN.
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t.+.2.17 O sistema deverá realizar a gestão automática de notas fiscais
emiüdas com o Regüne Simples Nacional, para empresas
excluÍdas de formâ retroativâ, de forma que a empresa fique
automaticamente com débitos relaüvos às notas fiscais emitidas
com lss PRÓPRIo.

2

t.4.2.t4 Deverá permitir a importação e processamento de arquivos do
Simples Nacional da Receita Federal. Após o processamento, o
sistema deverá gerar o arquivo de resposta no padrão
especificado pela Receita Federal.

1

1.5 DECLARAçÃO DE INSTITUIçÕES FINANCEIRAS
1.5. 1 Características Gerais
1.5.1. 1 Dispor de ferramenta na web que possibilite às instituições

financeiras do município, o processamento da Declaração Digital
de Serviços das Instituições Financeiras/Padrão ABRÁSF no
sistemâ da prefeitura, o qual deve estar parametrizado com as

contas do Plano de Contas C0SIF/BACEN devidamente
associados aos itens da lista de serviços dâ Lei Complementar ne
LL6 2003

Pontos Recusa Aceite
1

'1.5.7.2 Dispor de demonstrativo de valores do ISS Mensal a Pâgâr, após o
processâmento da DlF, contendo os valores de ISS associados aos

códigos do Plano de Contas COSIF e os respectivos itens da Lista
de Serviço da Lei Complementar ne 1L6/2003 para possibilitar a

geração do boleto de pagamento via PIX e boleto comum.

1

1.5.1.3 O sistemâ deverá registrar de forma exclusivamente digitâl âs

declaraçôes fiscais das lnstituições Financeiras com a
possibilidade de visualização de protocolo a qualquer momento.

1

1.5.1,.4 Dispor de ambiente web que permita ao servidor do município
visualizar as informações das Declarações das lnstituições
Financeiras, inclusive identificando os respectivos itens da Iista
de serviÇo associados aos códigos financeiros do Plano de iontas
COSIF/BANCEN.

1

1.5.1" 5 Dispor de Manual de Orientação às Instituições Financeiras para
o processarnento da Declaração de [nstituições Financeiras.

1

1,5.2 Parâmetros
L.5.2.l O sistema deverá permitir o upload de Legislação

di onibilizando-o ara dorvnload no rio sistema

Pontos Recusa Aceite
1

1..5.2.2 0 sistema deverá permitir o cadastro de regra para cálculo de

Juros, Multa e Átuâlização Monetária para cálculo das Guias do
ISS,

1

t.5.2.3 O sistema deverá permitir o uploâd de Brasão e Logotipo da
Prefeitura que serão apresentados no sistema e nos relntórios
gerados com saída em PDF.

1,

1.5.2.4 O sistema deverá permitir a inclusão de convênios bancártos das
contas do município.

1

t.5.2.5 O sistema deverá permitir o cadastro de perÍodo de ent ega de
declaração de instituições financ€iras aceitas pelo sistema.

1

7.5.2.6 1,O sistema deverá permitir
secretarias municipais e

onibilizando-o no sistema

de endereços das
de atendrmento,

a inclusão
centrais

di
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1.5.2.7 O sistema deverá permitir a configuração do tempo de sessão dos
contribuintes e sel vidores, determitrando o seu período nráxinto.

1

1,5.3 Operações permitidas às lnstituições Financeiras Pontos Recusa
1.5.3.1 0 sistema deverá permitir que a Instituição Financeira vincule

Representante Legal pâra que este acesse o sistema DIF e realize
as declarações e emissão de Cuia do ISS

1

1.5.3.2 O sistema deverá permitir a importação de arquivo de declarâção
do Módulo de Informações Comuns da Instituição Financeira com
validação de layout e apresentação de críLicas de acordo com o
padrão ABRASF'.

1

1.5.3.3 0 sistema deverá permitir importar arquivo do Módulo de
Apurâção Mensal com validação de layout e âpresentação de
críücas de acordo com o padrão ABRASF.

1,

1.5.3.4 O sistema deverá permitir que o usuário visualize as etapas de
preenchimento das in[ormaÇões para cada módulo

1

1.5.3.5 0 sistema deverá emitir protocolo de envio, indicando o
recebimento das informações do Contribuinte a serem
processadas bem como o resumo da declaração entregue.

1,

1.5.3.6 O sistema deverá permiür acompanhamento dos arquivos de
declarações através de status para as importaçôes realizadas do
Módulo de Apuração Mensal,

I

L.5.3.7 0 sistema deverá permitir ao contrjbuinte consultar a declaração
de apuração mensal do ISS, o resumo da declaração entregue,

7

1.5.3.8 O sistema deverá permitir ao Contribuinte consultar as Cuias
através de filtros como período, situação das guias [Emitidas,
Canceladas e Pagasl.

I

1.5,3.9 0 sistema deverá exibir o Valor Principal do ISS que será
recolhido por cada Dependência.

1,

2. ADMINISTRA O DA ATIVIDADE FISCAL
2.1 Emissão de Ação Fiscal I (Processo Administrativo Fiscal) PoÍltos Recusa Aceite
2.1.1 O sistema deverá permitir ao Ccstor da Fiscalizâção, a realização

da programação da Fiscalização insluintlo os contribuintes que
deverão ser fiscâlizados por cada fiscal, por meio de atos
designatórios, Cada Ação Fiscal deverá possuir numeração única,

1

2.r.2 O sistema deverá permitir ao Gestor da Fiscalização, o registro
dos atos designatórios para definir a programação da fiscalização
contendo o Tipo de Fiscalização, com base no descumprimenl"o
das obrigações tributárias relativas aos tributos a serem
fiscalizados.

.1

2.1.3 O sistema deverá permitir ao Gestor da Fiscalização, o registro da
programação da fiscalização contemplando a seleção do perÍodo
a ser fiscalizado, o Íiscal responsável e os demais participantes.

1

2.1.4 O sistema Ceverá permitir ao Gestor da Fiscalização, a pré-
visualização da programação da fiscalização antes da efetiva
geração do processo administrativo fiscal, cabendo ao fiscal
assumir o processo, o qual não poderá sofrer mais alteraçôes por
parte do gestor da fiscâlização.

1

2.1.5 1O sistema deverá permitir ao Gcstor da Fiscalização a inclusão da
o Fisca! de forma individual ara cada fiscal

I{uâ dâ Rio vennel ho ' {) I Cenrro knl loar.CIP: 63524100 f:ld(Ífldo do C ajâíPA
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movels com utador tablets celulares, etc.

2.7.6 1

2.7.7 O sistemâ deverá permitir o acesso ao gestor da fiscalização para
realizar a distribuição das Ações Fiscais aos fiscais individuais ou
em equipes previamente selecionadas e que façam parte da
programação da Íiscalização.

1

2.2 Permitir a Ccnsulta Digital de Açãc Fiscal iPontos Re€usa Aceite
2.2.1, O sistema deverá permitir ao Gestor da fiscalização, a c(,nsulta

das Ações Fiscais em andamento, as realizadas e canceladas, por
fiscal, por contribuinte, por número do processo.

1

2.2.2 0 sistema deverá permitir ao fiscal rle tributos, a consulta das

ações fiscais que estão ou estiveram sob sua responsab:iidade,
pendente de abertura em andamento e cont luÍdas,
possibilitando a consulta por número do ato desigratório,
contribuinte e pela situação do processo.

7

O sistema deverá permitir ao Cestor da fiscalização, consultar o
Histórico de Ações Fiscais realizadas anteriormente,
possibilitando consultas por contribuinte, número do processo,
fiscal e situação da fiscalização.

1

2.2.1 O sistema deverá permitir ao gestor da Flscalização, o fiscal e

contribuinte a consultar digrtal dos processos de fiscaLzação,
permitindo e impressão integral de todos os doculnentos
utilizados que compõem o processo da fiscalização
0 sistema deverá apresentar em tela única o fluxo de da Ação
Fiscal contemplandor Termo de lnício, lntimação, Apuração,
Lançamento do Crédito e Encerramento da Fiscalização.

1

1

2.3 Prorrogaçâo de Ação Fiscal Pontos Recusa Aceite
2.3.1 0 sistema deverá possuir um controle do prazo limite para

prorrogação da Ação Fiscal, conforme legislâção municipal
0 sistema deverá permitir ao Gestor da fiscalização prí'rrogar
uma Ação Fiscal solicitâda e iustificada pelo Fiscal, desde dc que o
pedido de prorrogação seja realizado antes do prazo de
vencimento originário.

1,

1

2.3.3 O sistema deverá bloquear a prorrogação da fiscalização após o
vencimento do prazo para sua conclusão.

1

2.3.4 No momento em que o fiscal solicitar a prorrogação de p) azo da
fiscalização, o sistema deverá informar automaticamente o
contribuinte sobre o novo razo da A ão Fiscal

2.4 Execu o da Fiscal o

1

Pontos Recusa Aceite
2.4.1, O sistema deverá registrar a ciência da notiÍicação enr meio

digital e possibilitar que o fiscal execute o registro da ciência em
meio físico.

2

2.4.2 1

,, I i:.. , ;:j 'i J -:rr)ij.) :i.rrir) i).: lrl.',:l!r:ril ri.,,':lr:
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0 sistema deverá permitir o acesso por meio de senha ou
certificado digital, ao gestor da fiscalização e a todos os fiscais
cadastrados na ferramenta por meio de vários dispositivos

2.2.5

0 sistema deverá permitir ao Fiscal a visualização da Cata da
ciência em meio físico e digital, datas e situaçáo da
ciência/entrega da Ação Fiscal distribuída, permitindo a sua

visualização pelo gestor da fiscalização, fiscâl de tributos e o

contribuinte,
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2.4.3 0 sistema deverá dispor de funcionalidade de envio de
documentos, via domicílio tributário eletrônico, visualização na
área de processos do suieito passivo, e registro da entrega em
meio físico pelo fiscal, os documentos gerados durante o processo
de fiscalização [Termo de lnício, lntimâções, Temro de
Encerramento, Autos de Infração, etc.J

7

2.4.4 0 sistema deverá permitir ao Fiscal a lavratura do Termo de
Início da Ação Fiscal (TIAF) aos sujeitos passivos contidos na
programação fiscal distribuída pelo gestor da fiscalizaÇão.

1

O sistema deverá permitir ao gestor da fiscalização, ao fiscal, e ao
contribuintc o download do proccss
0 sistema deverá permiür âo FiscâI, a lavratura dâ intimação da
ação fiscal distribuída para que o Contribuinte possa curr,prir âs

exigências solicitadas pela autoridade fiscal. Deve possibilitar
inclusive, aos contribuintes, a juntáda de documentos eyigidos
pelas autoridades fiscais, via sistema e em meio digital.

1

2.4.6 7

2.+.7 O sistemâ deverá permitir ao Fiscal, o registro do Recebimento de
Documentos solicitados no Termo de Início e de Intimâçõcs, parâ
comprovar a entrega pelo Contribuinte,

1

2.+.4 O sistema deverá permitir ao Fiscal, apurar os c-éditos
tributários apresentando automaticamente os débitos de ISS

contidos no sistemâ e permitindo a inclusão de eventuais
diferenças apuradas das notas fiscais de serviço emitida e

recebidas, bem como, pâgamentos efetuados.

1

2.4.9 O sistema deverá possibilitar a realização do cálculo automático
do valor principal do tributo, atualização monetária, juros de
mora e valor totâl Devido.
0 sistema deverá permitir ao Fiscal a lavratura do Autos de
infração de obrigação principal, vinculando aos débitos de ISS

apurados de forma automáticâ pclo sistema ou a inclusão manual
de diferenças apuradas. O Auto de Infração deverá contemplar no
mÍnimor O Motivo da Autuaçáo, o Dispositivo lurídrco da
0brigação infringida, o Dispositivo lurídico da Pen;rlidade
infringida, o Percentual da Multa Iníiingida e Valor, o Valor
Principal, o Valor da Correção Monctária c Valor total do r\uto de
InÍração.

1

2.4.70 1

2.4.t7 0 sistema deverá permitir ao Fiscal, a lavratura do Autos de
Infração de Obrigação Acessória da Ação Fiscal distlibuída,
contemplando no Mínimo: Identificação da Obrigação Acessória
quc motivou a autuação; Descrição do Motivo da Autuação;
Dispositivo lurÍdico da Obrigação infringida; Disposiüvo JurÍdico
da Penalidade inftingidaj Quantidade de lnÍiingências cometidas;
Valor uniüírio da infringência cometida; Valor total do Auto de
Infração.

1

2.4.12 0 sistema deverá permitir o envio üa domicílio tributário
eletrônico, de Auto de Ínfração de Obrigação Principal e

Acessória, bem como, o registro pelo fisca) da dâta ciência na
hipótese de entrega em meio físico.

1,

2.4.\3 1

Encerramento da A ão Fiscal.
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O sistema deverá permitir ao Fiscal, a lavratura do'Iermo de
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2.4.74 0 sistema deverá permiür ao Fiscal, o download em PDF no
processo digital, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal corn a
ciência do Contribuinte.

1

2.+.1,5 O sistema deverá permitir ao Fiscal, o registro dos dados da
ciência do Contribuinte no Termo de Encerramento, para
concluir a fiscalização da Ação Fiscal distribuída.

1,

2.5 AplicâÇão de pena lidades Pontos Recusa Aceite
2.5.7 0 sistema deverá dispor de ferramentas para procedimentos de

aplicações de penalidades ao descumprimento de obrigações
tributárias a pessoas físicas e jurídicas

7

2.5.2 0 sistema deverá dispor de registro de configurações das
infrações que serão aplicadâs como: nome, fundamentação }egal,
descrição da penalidade, valor da infração, tempo para contagem
do prazo a partir da notificação, tipos de documentos solicitados
e modelos de documentos gerados,

I

2.5.3 O sistema deverá dispor do registro de uma penalidade para
aplicação de multa a partir dos dâdos: tipo de auto-infração, valor
do tributo, tipo de infração, valor da penalidade.

7

2.5.4 O sistema deverá dispor de cálculo automático a partir da escolha
da infração em UFM ou porcentagem em cima do valor do tributo
informado.

1

2.5.5 O sistema deverá dispor da aplicação de desconto a partir da
antecipação da data do pagamento anterior ou até o vencinlento.

1

2.5.6 O sistema deverá dispor de registro de multa a partir de um valor
apurado em um processo de fiscalizaÇào.

1

2.5.7 O sistema deverá dispor de notificação e intimação dâs infrâções
aplicadas ao contribuinte.

1

2.5.8 O sistemâ deverá dispor do acompanhando dâs notificações e
intimações registrando a entrega das mesmas e controlando o
prazo.

2

2.5.9 O sistema deverá dispor de acompanhamento do prazo de
entrega dos documentos solicitados.

1

2.5.1,0 O sistema deverá dispor do lançamento do débito a partir da
aplicação da infração.

1

2.5.71, O sistema deverá exibir alertâ caso ainda não esteiam cumpridos
os passos anteriores, no momento do lançamento do débito.

1

2.5.1,2 0 sistema deverá dispor do registro de contestação pelo
contribuinte do valor aplicado e consequentemente a suspensão
temporária do prazo de quitação do débito.

2

2.5.13 O sistema deverá dispor da revisâo da contestação permifindo ao
agente fiscal registrar o deferimento ou indeferimento a partir do
resultado da contestação.

1

0 sistema deverá dispor do cancelamento do débito a partir do
deferimento da contestação.

1

2.6 Fiscalização Tributária Pontos Recusa Aceite
2.6.1, Possibilitar a localização do contribuinte através dc uma

interface fácil e amigável.
1

2.6.2 O sistema deverá ser capaz de incluir outras situações, de acordo
com a demanda do corpo de fiscalização.

7
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2.6.3 No sistema em caso de inobservância às respectivas intimações
por parte dos contribuintes, o ISS auxilia ao corpo de fiscalização
na emissão do Auto de infração digital.

,],

2.6.4 0 sistema deverá ter a existência de módulo de administração
que registre os eventos associados tanto às intimações quanto
aos Autos de Infração Digitais,

1

2.7 Ambiente rlos Servidores Públicos P(tntos Aceite
2.7.L 0 sistema deverá permitir ao gestor da prefeitura a inativação de

usuário do domicílio tributário eletrônic-o.
1

0 sistema deverá disponibilizar relatório analítico de pessoas

físicas e jurídicas que fizeram adesão ao domicflio tributário
eletrônico, assim como a data da âdesão, permiündo ao gestor
realizâr a emissão em XLS e PDF do relatório.

7

2.7.3 o sistema deverá disponibilizar relatório sintético de mensagens
do domicílio tributário eletrônico, sendo possível visualii:ar em
tela (Mensagern/Notificação), por tipo de cadastro (pessoa física
ou jurídical, por número da notificaçào e tipo de notificação.

1

2.7.4 O sistema deverá permitir que o agente fiscal promova a 6eração
de Notificação Digital de Debitos para os contribuintes
prestadores que emiürem Notas tributáveis no municÍpio e não
recolheram o ISS.

1

3. SISTEMA DE GESTÃO DO IPTU
3.1. Configurações

Pontos Recusa

3. L.1 Deverá possibilitar a realização do cãdastro e mapeamento de
todas as informações referentes à localização dos imóveis
cadastrados no sistema. Dentre os dados, o sistemâ deverá
permitir a gestão e mapeamento dos bairros, edifícios,
logradouros e loteamentos, utilizados no preenchimento do BCI

1

3.7.2 Deverá possibilitar a configuração e manutenção dos parâmetros
que cercam o preenchimento do BCI, tais como: Tipos de
Construção, Tipos de Revestimento, Pedologias, Padrões
Construtivos, Materiais de Parede, Padrões de Edifício,
lnstalâções Sanitárias, Delimitações, Disposições, Alinhanlentos,
Conservações e Estruturâs

1

3.1.3 Deverá permitir configurar todas as seções / setores fiscais de
determinado municÍpio e informar o valor [em UI-MJ de câda
S o setor fiscal

3. t.4 Deverá permitir, para cada seção/ setor íiscal cadastrado,
informar os serviços disponíveis para o contribuintc naquela
determinada se o setor flscal:

3.1.5 Permitir configuração e rnanutençãc dos dadcs dos iogra,iouros,
tais como: Código de ldentincação, Nome, Decreto ou Lei, dentre
outros dados.

3.1.6 Permitir o registro online de todas as nlanutençôes de
atualizações cadastrais efetuadas, possibilitândo o regstro
histórico das manutençõcs (Rcgistro dc log das pri,rcipais
alte oes

1,

.l

1

3.t.7 Permitir a configuração e a manutenção web dos dados da Face
de Quadra por exemplo: Referência Cadastral: Logradouro,
Loteamento; lnfraestrutura: Á uâ, Es to, Rede Elétrica,

tJc,i)r.ír,,:'_P.ycqÍa«lrJâ,r,..,r.r,::irsúba.o,.xr,oct§â§{,?,]í.rr;:ilr)
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Paümentação, dentre outras; Serviços: Coleta de Lixo, Limpeza
Pública, Conservação de Via, dentre outros;

3.1.8 Permitir o cadastro e a manutenção online de parâmetros que
compõem a Plântâ Genérica de Valores - PGV por um dos
se uintes se ntos: zona fiscal ou o lo adouro,

3.1.9 Possuir mecanismo que permile a parametrização online dos
valores dos âtributos tsoletins Imobiliários, relativos às
informações do terreno, da edificação e da Face de quadra, de
modo a possihilitar que o cadâstro técnico seja alterado sem a

ncccssidadc dc mudan no códi da a lica o
3.2. Cadastro

I

1

3.2.1 Dispor de funcionalidade para realização do cadastro BCI dos
bens itnóveis do municípJo, bem como seus proprietários,
locatários e demais informações sobre o terreno, enrlereço,
Iocalização e edificação do referido imóvel.
Deverá possibilitâr também que seja informâdo, de maneira
manual, o valor venal do imóvel.

1

3.2.3 Utilizar como identificador único o número da
Imobiliária para cadastramento web dos imóveis.

Inscrição 1

Impedir a duplicidade de registro de imóveis corn a mesma
Inscrição Imobiliária.

1,

3.2.5 Dispor de funcionalidade para realização do cadastro e

atualizâção online do Boletim de Cadastro Imobiliário [B{il] dos
bens imóvcis do município, bem como seus proprictários,
locatários e demais informações sobre o [erreno, endereço,
localiza ção e edificação do reÍerido imóvel

7

3.2.6 Permitir o cadastramento e alteração online dos dadcs das
edificações (Boletim Predial) e suas vigências. Por Exemplo:
Referência Cadastral: Inscrição Imobiliária; Caracteríslica da
Edificação: Uso (Residencial, Comercial, Índustrial, HDspital,
Misto e etc), Tipologia (Residencial, Comercial, Serviços ê etc.),
Conservação, Ano Construção, Padr'ão de Construçãc (ex:
Precária, Popuiar, Fino etc.l ; Area da Edificação
Permitir via web informâr o Padrão da Construção manualtnente

1

3.2.7 1

3.2.4 Permitir o cadastramento e alteração online dos dados dos
imóveis prediais e territoriais IBoletim TerritorialJ. T,po do
Imóvel: Territorial ou Predial; Locâlização do lmóvel:
Logradouro, Número, Complemento, CEP, Bairro, Loteamento,
Quadra e Lote; Características do Imóvel: Patrimônio/Categoria
[Particular, Municipal, Estadual, Federal, Religioso), Situação
Tributária (Normal, Isento de lmposto e e!c.], dcntre outras;
CaracterÍsticas do Terreno: Situação do Terreno na Quadra (Meio
de Quadra, Encravado, lnterno, Esquina e etc.J, Top(,grafia,
Pedologia, dentre outras; Dimensões do Terreno; Área do Lote,
Testadas e suas medidas. idenüficação da face de quaCra do
endereço do imóvel; Por Exemplor Refcrência Ca(iastral:
lnscrição Imobiliária;

1
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3.2.9 Permitir o cadastro e manutenção online do Endereço de
Correspondência (Entrega), possibilitando informar, se for o
caso, se é o mesmo do de localizaçâo do imóvel, ou de algurna das
pessoas vinculadas, evitando digitação desnecessária.

1

3.2.10 Permitir o relacionamento dos imóveis com pessoas físicas e/ou
jurídicas, qualificando: proprietário, ocupante, possuidor, dentre
outras qualificações.

1

3.2.1,1, Permitir consultas web a partir de um argumento de pesquisa, ou
da combinação de vários, por exernplor inscrição imobiliária ou
CPF/CNPJ.

1

Permitir o cadastro e a manutenção online dos dados dos imóveis
em condomínio vertical ou horizontal;

1

1,

3.3 Lânçamento Pontos Recusa Aceite
3.3.1, Deverá possibilitar, a partir do cadastro de BCl, realizar o cálculo

do valor venal do imóvel.
1

3.3.2 Deverá possibilitar o lançamento dos valores referentes aos
valores de IPTU, por contribuinte, com base nos dados de BCI
cadastrados no sistema.

1

Efetuar o cálculo das parcelas do IPTU considerando o valor
mínimo, a quântidade máxima de parcelas, a data escolhida para
o vencimento e o desconto diferenciado para cota única e
parcelada.

1

3.3.4 Possuir rotina de simulação (total ou por lote de cadastros) do
lançamento dos tributos imobiliários, armazenando as

informações da simulação do lançamento e permitindo análise e
homologaçào prévia à sua [ormalização.

1

3.3.5 Efetüar o lançâmento totâl ou por lote de cadastro do IPTTJ; 1

1.3.6 Calcuiar os acréscirncs legais [atua]izaçãc monetária, juros e

multa de mora) do tributo ou parcelas, para emissão de guias de
débitos vencidos.
Permitir o registro e consulta da memória de cálculo do IPTU,
com todas as variáveis utilizadas no cálculo. Por exemplo: Valor
Venal do Imóvel, Valor Venal da Edificação, Valor Venal do
Tereno, Testâdâs utilizadas, área construída, área do terreno e

valor do imposto,

1

Possuir em uma única funcionalidade, informações ou
possibilidade de acessar informações relativas ao lançamento do
IPTU do exercício e a situação financeira de um imóvel, com a

possibilidade da emissão de guia para pagamento, informâções
necessárias: dados do imóvel, memória de cálculo do IPTU,
valores para paganrento, valores das dívidas vencidas do intóvel.

1

3.3.9 Possuir rotinas de idenüficação de inconsistência de dados na
avaliação do valor venal e no cálculo do IPTU por imóvel,
permitindo ânálise e corrêção das inconsistências, bern como
listagem dos cadastros inconsistentes.

4. MÓDULOS TECNOLÓCICOS DISPONíVEIS AOS CONTRIBUINTES E

CONTENCIOSO

PontÍ!s Recusâ

4.1 Disponibilizar a todos os contribuintes Lutoriais de como utilizal
os módulos via dispositivo móv€is e internet.

1

'|,.,irl:.,:.:i Â)c j/rii ir'(rr) L{i.,rr r'5iiillr:.r i,r't.1-.ir !f§la;:,( i.r'.li'
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3.2.'1,3 Permitir a consulta da Ficha Cadastral do Imóvel.

1,
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Permitir que o contribuinte emita documentos diversos
(Comprovante de lnscrição Cadastral, dentre outros], via
internet, com QR-CODE, dos cadastros de pessoa física e iurídica,
conforme o Códi Tributário Munici al

O sistema deverá disponibilizar o web site com ambiente de
homologação e produção para gestão da dívida ativa municipal,
utilizando base de dados cadastrais e de dívidas integra(la com
outros sistemas municipais, contemplândo áreâ para acesso ao
sistema, informações sobre legislação, seryiços mais utilizados,
fale conosco, FA etc
Possibilitar a consulta online dos créditos tributários passÍveis de
inscrição em dívida âtiva, cujo vencimento .iá foi ultrapassado
pelos seguintes filtros: Natureza tributária, Origem da Dívida,
pelos dados dos contribuintes, por período de Vencin'lento e
Com etência e or maiores devedores
Permitir a notificação online em lote ou individual dos c.éditos
tributários vencidos em Dívida Ativa aos Contribuintes (['essoa)
via domicílio tributário eletrônico e o o ara entre fís,ca.
Permitir o acompanhamento da notificação online, como também
o cancelamento ou suspensão da notificação dentro do prazo,
além do controle de entrega possibilitando a alteração dc e-mail
elo domicílio tributiário eletrônico ou re istro de ( ntre

4.2 1

4.3 Possuir opção de verificação online e pública dâ autent:cidade
dos documcntos cmitidos

1

4.4 Possuir funcionâlidade rrara consultas do processo via web
Deverá ser disponibilizado âos contribuintes ferramentas para
realizar o envio de documentos em íormato digital, solicil"ados
pelas intimações reâlizâdas pelas autoridades públicas
municipais.

1

4.5 1

Dispor de área exclusivâ para acesso pelos contribuintcs, âos
lançamentos dos créditos tributários do ISS provenientes de auto
de infração e possibiliú-los a realização da impugnacão do
lançamento por meio de ferramentas do próprio sistema, dentro
do prazo previsto na legislação municipal.

I

4.7 1

4.8 Disponibilizar na área do contencioso Rscal digitâI, ferramenta
digital para o contribuinte realizar o pagamento, o parcelamento
ou a impugnaçâo do tributo lançado
Disponibilizar na árca do contencioso fiscal digital, o accsso aos
contribuintes a todas as inÍormaçôes necessárias para garcntir o
acompanhamento do Processo Administrativo Fiscal Digital
(PAFl, viabilizando o cumprimento do devido processo legal.

1

4.9 1

4.t0 Permitir que o contribuinte consulte sua situação fiscal referente
aos débitos com valores atualizados.

1

5. DIVIDA ATIVA ONLINE
5.1 Funcionalidades Relacionadas à Divida Ativâ Online Pontos Recusa Aceite
5.1.1 2

5,t.2 1

5.1.3 1

5.t.4 1

rn),.:1rrr::r 'rr:1.t,/tL,l\:. r'.'i:;,i: , ,1ú.l..:.. ir It.ra,-r.r ritu?j, )r, /..' ,.1,
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4.6 Deverá ser disponibilizada área específicâ pârâ acesso exclusivo
dos contribuintes para recebimento das intimações, notificações,
comunicados e üabilizar, contemplando o controle e a va,idação
das datas da ciência e entrega de documentos, nos tennos da
legislação municipal.
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manual (física) e o acompanhamento do histórico.

5.1.5 Permitir a inscrição automática em dívida ativa para os créditos
tributários e não-tributários após vencimento do prazo de
notificação.

7

5.1.6 Perrnitir a inscrição em dívida ativa pâra parcelarnentos
interrompidos por inadimplência.

1

5.L.7 Permiür a inscrição dos créditos rribuúrios vencidos em Dívida
Ativa, selecionando os créditos por Contribuinte (Pessoa), por
Natureza Tributária e Não-tribuúria, por Inscrição Imobiliária e

por lnscrição Mobi liária.

1.

5.1.8 Realizar a inscrição em díüda ativa automática dos cr"éditos
tributários com prazo de notificação expirado.

1.

5.1.9 Permitir a geração automáüca e possibilitar a geração manual do
Liwo da Dívida Ativa.

1.

5.1.10 Permitir a geração automática do Termo cle DÍvida Ativa |ara os

créditos inscritos em díüda ativa,
1

5.1.1 1 Permitir a geração individual ou em lote das Certidões em DÍvida
Aüva pela pesquisa através de filtros: Natureza de Dívida,
Número de Inscrição, Ano de Exercício, intervalo de valor es dos
débitos e Dados do Contribuinte.

1

5.t.'1.2 Permitir o acompanhamento dos registros em certidão de dÍüda
ativa, possibilitando: Cancelamento da Certidão em Dívida Ativa e

a Atualização dos valores do débito na Certidão em Dívida Ativa.

1,

5.1.13 Permitir a emissão do Termo de Inscrição, do Livro da Dívida
Ativa e Certidão em DÍvida Aüva - CDA's em formato PDF.

1

5.1.1,4 Permitir a aplicacão de diversos índices de atualização
monetária, individualizando-os em função da natureza do crédito
tributário.

1

5.1.1 5 Permiür o controle da dívida ativa, indicando a situação de todos
os créditos tributários, apresentando os valores de cálculo

fprincipal, atualização monetária, juros e multa de moraJ.

1.

5.2 Parcelamento de Créditos Tributário - Administrativrr
5.2.1. Possibilitar ao gestor de tributos, administrar de forma ccmpleta

os parcelamentos feitos pelos contribuintes na prefeitura,
verificando se o mesmo está pago ou não, calculando
automaticamente multa e do crédito

Pontos Recusa Aceite

1

Ía.l Permitir o controle de regras de parcelamento (tipos de
parcelamentos): Configurar número mínimo e máximo de
parcelasj configurar valor mínimo da parcela.

1.

5.2.3 Permitir solicitação de parcelamento a partir da consulta de
inscrições com saldo de crédito tributário, obedecendo às regras
definicias no módulo de parcelamento.

1.

5.2.4 Permitir a realização da simulação do valor de parcela e do
parcelamento dieitâ1.

1

5.2.5 Permitir a emissão do terrno de conÍissão de dÍvida com
assinatura de certificado dieital.

1

l:rí:io§,{r.,i,íJ' -&i,'ü que Íc{}â') vcjü,t} rl gsrbo$r. s n}âc Cü .§É§.1{*tr1íp.,4 ,slãr.
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6.1.2. Teste 2 - Sistema Web Responsivo de Licenciamento Munieipal

5.2.6 Permiür a emissão de boletos de parcelas com registro, com
cálculo automático de correção monetária, juros de mora e multa
penal para emissão de parcela fora da data de vencimento e nos
termos da legislação municipal.

1.

5.2.7 Permitir cancelamento de parcelamento por inadimplência,
gerando um débito com origern parcelamento descurnprido,
abatendo os pagamentos efetuados.

1

5.2.8 Permitir reparcelamento de créditos tributários controlando de
forma parametrizável a quantidade de vezes que um débito foi
parcelado.

L

5.2.9 Permitir controlar o parcelamento de créditos tributários de
forma que o pagamento em ordem cronológica daslarcelas.

1.

5.2.10 Permitir emissão de extrato de parcelamento indicando a

situação de pagamento das parcelas.
1,

TOTAL 300

AMOSTRA DE PRODUTO
Item Descrição

7 PTATAFORMA DE IICE NCIAJT{ E NTO M U NI CI PAL (AM BI EN TAL,
SANITÁRIO, URBANÍSTICO E LOCALIZAçÃO)

7.2 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAT E

PARAMETRIZAÇÕES

Pontos Recusa Aceite

1..2.1 Deverá ser disponibilizado um ambiente de produção e outro de
homologação do sisterna web de licenciamento municipal que

deverá operar integrado com o sislema Integrador Pará da

JUCEPA/REDESIM viabilizando o recebimento, via webservice, de
processos de viabilidade, constituição e baixa de empresas. Deve-se

üabilizar a recepção e respostas automáticas e manuais aos
processos originados na Junta Comercial üa REDESIM.

2

t.2.2 O sistema web de licenciamento municipal deverá realizar a

distribuição automática dos processos recepcionados da Junta
Comercial aos órgãos municipais competentes (Secretaria Meio

Ambiente, Finanças e Vigilância Sanitária) e disponibilizar o acesso

aos contribuintes por meio de protocolo único.

2

1.2.3 O sistema web deverá possuir Declaração Municipal Digital que
contemple informações das áreas ambientais, sanitárias,
urbanísticas, dentre outras informações necessárias para realização
do licenciamento digital das empresas.

1

L.2.4 O sistema web deverá possuir Declaração Digital para permitir o

cadastramento de diferentes tipos de resposta para as perguntas
cadastradas pelas secretarias municipais de meio ambiente,fazenda
e departamento de vigilância sanitária: múltipla escolha, escolha
única e texto liwe.

I

7.2.5 O sistema web deverá possibilitar o cadastro e o âcesso

individualizado e exclusivo aos servidores pertencentes a cada

secretaria municipal, permitido que cada servidor cadastrado tenha
acesso para tramitação, aos processos de sua cornpetência,
possibilitando ainda aos servidores das demais secretarias

1.
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envolvidas, a consulta aos status dos processos

1,.2.6 1

7.2.7 0 sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite a

utilização de protocolo único para traÍnitação do processo de
constituição de empresa provenientes da Junta Comerctal, para
acompanhamento dos processos entre as secretarias municipais
viabilizândo a resoluçâo das pendências process uats.

1

1.2.8 0 sistema dcverá dispor de funcionalidade quc possibilite a

utilização de protocolo único para tramitação do processo de
alteração de dados constitutivos da Junta Comerciâ1, para
acompanhamento dos processos entre as secretarias nlunicipais
viabilizando a resolução das pendências rocessuais

2

1,.2.9 Sistema deverá trabalhar de maneira integrada às plataformas de
gestão tributária da prefeitura, de maneira que as informações
provenientes das ações realizadas no protocolo advindos rla lunta
Comercial se reflitam na base mobiliária da prefeitura de maneira
âutomáEica.

t.2.1,0 A plataforma deverá realizar o envio das informações para o serviço
web do lntegrador Estâdual, através de integração úa APl, rom base

na finalização dos processos.

1

1,.2.71 A plataforma deverá realizar o envio das informações para o serviço
web do lntegrador Estadual, atrâves de integração via APl, tle forma
automática, a partir da definição da prefeitura municipal.

7

7.3 CONFIGURAçÕES DO SISTEMA Pontos Recusa Aceite
1.3.1 Sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores

municipais configurarem os parâmetros de cobrança das raxas de
licenciamento Ambiental em conformidade às legislações
perti nentes
Sistema deverá dispor de íuncionalidâde que permita aos servidores
municipais configurarem os parâmetros de cobrança das iaxas de

licenciamento Sanitário em conformidade às legtslações pertinentes

1

7.3.2 1

1.3.3 Sistema deverá dispor de [uncionalidade que permita aos servidores
municipais configurarem os parâmetros de cobrança das taxas de
licenciamento Urbanístico em conformidade às legislações
pertinentes

1

1.3.4 O sistema deve permitir a configuração dos códigos de receitas
vinculados aos tipos de receitas e tipo de documento de arrecadação.

1

1.3.5 1O sistema deve permitir a configuração dos parâmetros das licenças
emitidas pela plataforma, com a possibilidade de edição de Data
InÍcio e Fim da Vigência, Cabeçalho, Obrigações da Licença e texto
Sumário da Licen

Ruadâ Rio v.nDclho 0l L!]rLro knr l0ir.(:l:l): ôlia:Jr)0u lrldorndo Jo C.üâiá.t l/\

O sistema online deverá permitir, por meio do cadastramento de
respostas automáticas, a classificação das atividades de baixo, médio
e alto risco com base na legislacão federal e municipal.
possibilitando o licenciamento âutomático das atividades de baixo
risco e a tramitação do processo 10070 digital para atividades de alto
risco,

2
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t.3.6 0 sistema deve permiür a configuração dos parâmetros das licenças
ambienrais (LP, LI, L0, LOC, LIO, DL,t erc.), Urbanísticas [ê,lvar.á de
Construção, Demolição, Reforma e Habite-se], Sânitárias e

Localização e Funcionamento (Certificado de Inexigibilidade, Alvará
de Funcionamento Provisório e Definiüvo) ativando e desâtivando
as licenças que estejâm ou não em uso pelas secretarias
competentes.

1

1.3.7 O sistema deverá permitir a inclusão de convênios bancários das
contas arrecadadoras do municÍpio.

1

1.3.8 O sistema deverá dispor de área onde o serúdor pode cadastrar
tipos de documentos a serem solicitados durânte o processo de
regularização das empresas e autônomos.

1

1.3.9 Sistema deverá dispor de ambiente de configuração, inr:lusão e

disponibilização de dúvidas ou perguntas frequentes, a ser
disponibilizado no próprio sistema.
O sistema deverá dispor de ambiente de comunicaçâo (|a)e
Conosco] eÍ]tre os contribuintes e as secretarias envolvidas,
permitindo ao contribuinte realizar questionamentos selecionando
uma secretaria especÍfica, para que os servidores insiram as
devoluüvas às requisições.

1,

1.3.10 1

1.3.11 O sistema deverá dispor de ambiente de configuração da Home, conr
possibilidade de edição de Logotipo, Brâsão, Imâgens de Fundo,
Inserção de Comunicados, informações Adicionais, entre outros.

1

7.3.1,2 0 sistema deverá dispor de firncionalidade que permitâ ao servidor
municipal habilitado a inclusão e edição dos dados das secretarias,
como endereço, horário de funÇionamento, coDtatos, e-mail,
assinaturas que necessitem ser impressas nos documentos oficiais,
entre outros.

1

1.4 FUNCIONALIDADES CERAIS Pontos Recusa Aceite
L.4.1, Sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos seryidores

municipais gerarem protocolos de licenciamento (renovação anuâl
de licenças) em lote ou individual, para lançar a taxa de localização e

frlncionamento para Pessoas Físicas e |urídicas.

1

r.4.2 Sistêma deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
cadastrarem Unidades Dependentes [Ponto de Âpoio) pala o seu
consecutivo lançamento do processô de licenciamento.

1

1,.+.3 A plataforma deve dispor aos seryidores municipais relatório de
situação de processos, permitindo consultâs a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários (Ne Pl'otocolo,
CPF/CNPI, Tipo de Lançamento, Secretaria Municipal, Status de
Pagamento e informâções de PerÍodo), permitindo download em
formatos XLS e PDF.

1,

1.4.4 A plataforma deve dispor aos servidores municipais rela:ório de
movimentações do processo, permitindo consultas a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários [Nq P|otocolo,
Servidor Responsável, Departamento, Tempo de Análise e

informaçôes de PeríodoJ

1

1.4.5 1A plataforma deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado criar PerÍis de Usuários, assim como suas ahibuições

erfis at.rs ,suários

.r:),.:r ,r:.tr'i.:,r. rrr,i,,i,,i,r,.i,j,iirtúrl)aÍr.r|rii-,.:.:jliÀril)i:i!:t,!:a,
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competentes

1,.4.6 O sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado visualizar todos os usuários cadastrâdos e com perfil no
sistema para eventual edição ou inabilitação.

7

7.4.7 O sistema deverá dispor de luncionalidade que permita
servidores imputarem débitos de diversas naturezas
contribuintes, ünculados ou não à um protocolo específico.

ao§
aos

1.4.8 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita âos
servidores municipais analisarem as solicitações de credenciamento
parâ utilização da plataforma de emissão de notas fiscais da
prefeitura. Possibilitando que os servidores analisem os doc'rmentos
necessários por meio disital, aprovando ou reprovando a solicitação,

L.4.9 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
municipal habilitado, incluir uma secretâria municipal à um
processo específico em função de determinada necessidade de
licenciamento não prevista anteriormente.

1

0 sistema deverá dispor de funcionalidade de notificação dos
servidores, por meio de alertas nã plâtafbrmâ, no ato de resolução
ou devolutiva por parte do contribuinte das pendencias geradas,
sejam estas documenl.ais ou Ílnanceiras.

1

1.4.11 O sistema deverá enviar via domicílio tributário eletrônico
noüficações aos contribuintes no ato da configuração e geração de
pendencias financeiras realizadas pelos servidores municipais.

1,

1,.4.72 Permitir a emissão do boleto das taxas emitidas pela plataforma via
PIX e boleto registrado automaticamente, possibiljtar ainda o cálculo
automático da correção monetária, juros e multas, após o
vencimento do boleto.

1

1.4.13 Permitir o registro e compcnsação de pagamento de Forma
instantânea para os registros via PIX e após a baixa bancária para os
casos de boleto comum.

1

1.1.1,4 0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitâdo realizar o processamento do arquivo relorno bancário
para a realização da baixa de pagamento, demonstrando em formato
de planilha os arquivos processados na plataforma, por ondem
cronolóqica.

1

7.4.75 O sistema deverá apresentar indicadores der Viabilidade automáLica;
Licenças automáticas para atividades de Baixo risco A; Licença
automática para atiyidades de Baixo risco B; Licença on-line para
atividades de Alto risco.

1,

1.4.16 O sistema deve realizar o cálculo automático dos valores rcfercntcs à

Taxa de l,ocalizâção e FuncionameÍrto, inclusive em casos de
proporcionalidade com base na data do fato gerador, nos temos da
legislação municipal.

1

1.5 CREDENCIAMENTO PARA ACESSO A PLÁTAFORMA Pontos Recusa Aceite
1.5,1 Possuir cadastro web com identificador único ICNP]J de todas as

pessoas juridicas que de alguma forma se relacione com o münicípio,
registrando seus documentos de idenüficação, telefone, celular e

endereçosrfisico e digital, para contato e envio de correspondências

1

RLrada Riolernelho'01 Ccnlro Lnr l0l:r (-1'l':ó.B52.1-Í00 irldorrclodoC.rrrias,l'A
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1,

1,.4.L0
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1.5.3

fisicamente e ao domicílio tributririo eletrônico.

Possuir cadastro web com identificador único associando c, CPF do
Responsável Legal e Sócios com os seus respectivos CNP.fs 1e todas
as pessoas jurídicas de direito público e privado estabelecidas no
território do município, incluindo o cadastro de pessoas estrangeiras
que demandarem serviços de prestadoras do município, registrando
seus documentos de identifica o, telefone e endere
0 login de acesso de usuários pessoa fisica deverá ser permitido
mediante efetivação de credenciamento com certificaçãu digital
liberado pcr autcridade certiflcaCcra Co !CP-Brasil (e-CPF) ,,'u senha
de acesso, o qual permitirá a confirmação do domicílio tt ibutáno
eletrônico, nos termos da le sla munici al.
O sistema deverá dispor de mecanismo de scgurança criptografada
com certificado de garantia de privacidade das informações de
acesso ao domínio oficial do site.

1

-L5.2
1

1.5.4 7

1.5.5 O sistema deverá dispor de TeCAPTCHA na área de cadastro e acesso 1

1.5.6 Permitir o cadastro e manutenção do Endereço de Entrega de
correspondências, possibilitando informar, se for o caso, se é o
mesmo do Endereço Localização da empresa e/ou autônomo, ou de
alguma das pessoas responsáveis vinculadas, evitando digitaçâo
desnecessária,

-1 
.5.7 Permitir o cadastramento digital e a manutenção dos d;rdos das

empresas, tais como: nomefrazão social, nome fantasia, CNPf,
endereço localizaão, telefones, e-mail, dâtâ constituição- regime
feder natureza urídica, ol:te em esa, vt ncias e etc.

1

1

1.5.8 Permitir o cadastro e manutenção online e integrada â
REDESIM/JUCEPA do quadro societário das empresas, identificândo
e qualificando os responsáveis (sócios, sócios-administradore§,
administradores e etc.] e suas respectivas participaçôes e vigências
data de inÍcio e fim

I

1.5.9 O sistema deverá dispor de funcionalidade que possibilite a
integração com a base cadastral dos profissionais aurônomos
constantes na ferramenta de gestão tributária da prefeitura, de
maneira â possibilitar a geração processos de licenciamento e

emissão de alvará,

vigências, concedidos às e rCSAS

1

1.5.10 1

1.5.11 Permitir o cadastramento e manutençâo digital das ativjdades e
ocupações principais e secundárias, bem como suas v gências,
baseada nas CNAEs exercidas elas em resas.

1,

1,.5.72 Possibilitar a realizâção do recadastramento digital de todos as
pessoas jurídicas de direito público e priyado estabelecidas no
município, e viabilizar a atualização automática do cadastro por
meio do processamento dos eventos de atualização cad:stral da
REDESIM/IUCEPA e Receita Federal do Brasil,

1

', :t' :). : r:!.'t/ .ir:ir:r") iri'.i.):r. :rl_.^;'r,-/(r..'-ri.
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Permitir o cadastramento e manutenção online das pessoas turÍdicas
imune, isentas ou que estejam com exigibilidade suspensa por
decisão administrativa ou judicial, bem como, as suas respectivas
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REGULARIZAÇÃO
2.1 Análise de Viabilidade Pontos Recusa Aceite
2.t.1 0 sistema deverá recepcionar e processar os eventos de Análise de

Viabilidade da lunta Comercial do Estado, üa APt de integração.
7

2.r.2 O sistemâ deverá exibir, em formato de tela de sistema, todos os
eventos de Viabilidade Locacional, contendo as informações de
CNPJ/CPF, tipo de âção, dâtâ do recebimento, número do protocolo.
Bem como a cronometragem do tempo de atendimento,

1

2.1.3 o sistema deverá dispor de funcionalidade que aprove
automaticamente as Análises de Viabilidade após decorrido o prazo
máximo de análise estabelecidos pelos Termos de Cooperação
Técnica da Juntâ Comercial.

1

2.1.4 0 sistema deverá dispor de área onde servidor de uma ou mais
secretarias responsáveis possam analisar os dados das Viabilidades,
bem como incluir parecer favorável ou desfavorável à requisição.

1,

2.1.5 O sistema deverá dispor de funcionalidade de consulta e

acompanhamento, por partê dos contribuintes, da sua Viãbilidade
Locacional.

1

2.L.6 o sistemâ deverá dispor de funcionalidade que permita aos
servidores e contribuintes imprimirem o resumo da sua Viabilidade
Locacional.

1

Licenciamento de Empresas Recusa Aceite
2.2.1, 0 sistema deverá recepcionar e processar os eventos de constituição,

alterâÇão e baixa do integrador estadual da REDESIM.
1,

2.2.2 0 sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite a tramitação
de protocolos de renovações anuais de licenças municipais.

1

2.2.3 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite a tramitação
de protocolos de licenciamento das unidades dependentes [ponto de
apoiol para obtenÇão de suas respectivas licenças municipais.

1

2.2-4 | O sistema deverá possibilltâr s trâmitação digital dos processos de
alteração (Eventos REDESTM: 101,1-02, 202, 2i4,2A4, 209, 2L0, 211,
220, ZLA, 279, 221, 225, 222, 24A, 226, 230, 232, 244, 233, 247, 249,
257,26L,301,302,232, 407 , 412, 413, 517,60r,701, 801, 803), em
meio digital, entre emprecndedorcs c a Secretarias Municipais de
Meio Ambiente, Vigilância Sanitiíria e de Finançâs.

2

2.2.5 O sistema deverá dispor dc automaçâo que reconheça e categorize o
tipo de processo analisando o conjunto de eventos,
Íinâiizando/aprovando em casos de eventos que não necessitem de
análise do servidor da prefeitura.

2

2.2.6 O sistemâ deverá dispor de automação para processos de alteração
que realize a liberação automática de alvará de funcionamento,
analisando o histórico de processos, pagamentos e análises de
servidores anteriores ao processo por meio de inteligência artificial.

2

2.2.7 Sisiema deverá gerar uma inscrição municipal para cada nova
empresa, preenchendo automaticamente a fichâ cãdastrâl da mesma
com os dados recebidos no protocolo de constituição, após a

finalização do processo pelâs secretarias competentes.

1,

empresa constituÍda no cadâstroSistema deverá inserir a nova
econômico do sistema tributário

2

',.i1..r:.,, I',ilt li , ii r .-r . 1. i.,:rr r: ".:i,i()j::r ,j|i.|1. 'llili;f1,:(ir,
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2.2.9 Sistema deverá classificar automaücamente o risco geral do
protocolo em alto, médio ou baixo, de acordo com o maior risco dos
CNAEs presentes no protocolo da empresa, e de acordo com a

leeislação municipal, estadual ou federal.

2

2.2.L0 Sistema deverá emitir, automaticamente, alvará de funcionarnento
provisório para os protocolos classificados como Baixo Risco B ou
Médio Risco.

2

2.2.1.1. Sistema deverá emitir, automaticamente, certificado de

inexigibilidade de licenciamento o para os protocolos classificados
como Baixo Risco A.

2

a n 4aL.L. AL O sistema deverá possuir funcionalidade para configuracão pelo

servidor do municÍpio, dos parâmetros para emissão de Licença de
Localização e Funcionamento.

1

2.2.13 O sistema deverá exibir em formato de telas todos os protocolos
gerados ou recepcionados pela plataforma, organizando-os de

maneira cronológica e contendo pelo menos os campos: CNPJ; Nome
Empresarial ou Razão Social; Tipo de Processo, flata do
Recebimento,

1

2.2.74 Permitir consultas web de informações do processo a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplo:
CNPJ; Tipo de Evento; Grau de Risco, Tipo de Processo, N" do
Protocolo

1

2.2,15 Permitir consultas web de informações de pendencias dos
protocolos a partir de um argumento de pesquisa, ou da combinação

de vários, por exemplo: Processos com Taxas Pagas, em Débito,
Isentos, Canceladas, Não Tributáveis entre outl'as. Bent como
processos com Pendencias Documentais Validadas, Pendentes,
Indeferidas e Canceladas.

1

2.2.L6 Permitir consultas web de informaçôes da análise dos serviclores a

parür de um argumento de pesquisa, ou da combinação d ' vários,
por exemplo: Responsável Pela Análise, Situação da Análise,
Indicação de Encaminhamento de Processos,

-t

a 1 a',L.L, L I Permiür consultas web de informações de períodos a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, retornando o

recorte temporal que deseja ser analisado pe lo servidor

1

2.2.18 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite aos

servidores municipais, quando necessário, üsualizem o processo

sem a possibilidade de edição e [rami[ilção.

2

2.2.19 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite aos

servidores municipais, quando necessário, editar os processos de

licenciamento, automaticâmente, vinculando-os ao seu login de

acesso, tornando assim o servidor o atual responsável pelo
protocolo.

1

2.2.20 1O sistema deverá exibir, em cada protocolo, informações dos dados
do processo (Ex.: Tipos de Eventos, Data do protocolo, entre outros),
dados da Pessoa Jurídica (Nome, Tipo de Empresa, Natureza f urÍdica,
Inscrições, Endereço, Documento Fiscal, Informações dos Sócios,

InformaçÕes Adicionais, entre outros) Obieto Social, Atividades
Econômicas e as Secretarias Envolvidas no Processo.

Iicft§ q.r;ii.t' 'p';}lü qu(,i f{}dk}r vÊ-Jr}}I} § $íJd)frfir. $ r}tdê di} S[N]fSIl íÊ",r Í$f*.
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2.2.21 0 sistema deverá exibir, em cada protocolo, a lista das atividades
CNAES exercida pelo contribuinte, indicando automatica:nente o

Grâu de Risco atribuÍdo âo pÍocesso bem como à cada atividade
CNAE.

1

2.2.22 O sistema deverá dispor de ferramentâ de consulta dãs pendenciâs

vinculadas ao Corpo de Bombeiros, dirctamente no sistema do
Integrador Estadual REDESIM

1

2.2.23 0 sistema deverá dispor de ferramenta de consulta do andanento do
processo entre as secretarias envolvidas, visualizando o histórico de
análise, pendencias documentais e status de pagamento

1

2.2.24 0 sistemâ deverá recepcionar e processar os eventos de baixa do
integrâdor estaduâI, atualizando automaticâmente a sua Situação

Cadastral na base mobiliária da Prefeitura.
O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
municipal, consultar as informâções de resumo do aadastro
mobiliário da empresa

1

1

2.2.27 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o

envio de documentos pelo servjdor, para retorno de resolução de

endências documentais

1,

2.2.28 O sistema deverá exibir um histórico das solicitações documentais,
bcm como as análises realizadas pelos servidores e as informações
rel"()rnadas elos contribuintes

1

2.2.29 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que pos§ibilite o

envio de Termo de Compromisso Ambiental pelo servidor, para

retorno de resolução por parte do contribuinte.
O sistema deverá possuir funcionalidade para configural:ão pelo
servidor do município, dos parâmetros para emissão de l,icenças

Ambientais [LP, LI, LO, LIO, DLA, CILA, LOC, LAS, etc)

0 sistema deverá possuir funcionalidade para configuracão pelo

servidor do município, dos parâmetros para emissão da Licença

Sanitária M unicipal, por departamento.

1

2.2.30

2.2.31, 1,

2.2.32 o sistema deverá possuir funcionalidade para configurâção pelo
servidor do município, dos pârâmetros para emissão da Licenças
tjrbanÍsticas (Alvará de Construção, Demolição,

Reforma/Amp liaçãol
O sistemâ deverá possuir funcionalidade para configuração pelo

servidor do município, dos parâmetros pâra emissão do Habite-se
Municipal.

'1,

2.2.33 7

2.2.34 O sistemâ deve disponibilizar íuncionalidade que permitam aos

servidores emitirem as licenças correlatas e consecutivamente
disponibilizar para download para o servidor e con tr ibu in te

1

2.2_35 O sistema deverá dispor de funcionalidade que rcgistre a data, hora
e o servidor que emiliu o alvará no processo,

1

O sistema deverá dispor de Funcionalidade de Cassar Alvará,
inserindo sua respectiva justificativa pelo ato, e indisponibil zando o

download do documento peto contribuinte

1

2.2.25 0 sistema web deverá possuir írncionaiiiade que pcssi)iiite ao

servidor das secretarias solicitar documentaÇões de forma digital
para o empreendedor no processo de licenciamento de
estabelecimentos.

I-a,i,itrr.I !rr;r(, ilri ir(:., rrrí1,-)r .r t{Jiite:i) i, ,raio í: r'f\ilaf 
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2.2.37 0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos
servidores realizarem análises, incluindo pareceres favoráveis ou
desfavores, com a possibilidade de anexação de documentos. Bem
como disponibilizar, em uma linha histórica, todas as análises já

inseridas.

1

))24 O Sistema deverá dispor de funcionalidadc que, em caso de alguma
informação de análise inserida com algum equívoco, o servidor
possa ocultar sua análise e consecutivamente inserir uma err ata.

1.

2.2.39 O sistema deverá permitir o encaminhamento de processos de

regularização entre os departamentos de cada secretaria para
consolidação do fluxo de licenciamento municipal. Bem como
disponibilizar, em uma linha histórica, com to;-ios os
encaminhamentos já realizados.

1.

2.2.40 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita
servidores imputarem débitos de diversas naturezas
contribuintes, únculados à um protocolo específico.

ao§
aos

t

2.2.41, O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos

servidores do município enviarem notificações e comunica';ões aos

contribuintes, registrando um histórico dess4q 4o!!I!!4ç0e§. _

1

2.3 Licenciamento de Profissionais Autônornos Pontos Recusa Aceite
2.3.1 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite a trirmitação

de protocolos de licenciamento municipal de proftssionais
autônomos.

1.

2.3.2 Sis[ema deverá classificar automaticamente o risco geral do
protocolo em alto, médio ou baixo, de acordo com o maior risco dos
CNAEs presentes no protocolo da empresa, e de acordc' com a

legislação municipal, estaduai ou ferierai

2

2.3.3 Sistema deverá emi[ir, automaticamen[e, alvará de funcionamento
provisório para os protocolos classificados como Baixo Risco B ou

Médio Risco,
Sistema deverá emitir, automaticamente, certificado de

inexigibilidade de licenciamento o para os protocolos classificados
como Baixo Risco A.

2

2.3.4 2

2.3.5 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo

servidor do município, dos parâmetros para emissão de Licença de

Localização e Funcionamento.

1.

2.3.6 0 sistema deverá exibir em formato de telas todos os protocolos
gerados ou recepcionados pela plataforma, organizados de maneira
cronológica e contendo pelo menos os campos: CPF; Norne; Tipo de

Processo, Data do Recebimenlo.

1

? ?7 Permiür consultas web de informações do processo a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplo:
CPF; Tipo de Evento; Grau de Risco, Situação de Processr.r, N" do
Protocolo

1

2.3.8 Permitir consultas web de informações da análise dos servidores a

parür de um argumento de pesquisa, ou da combinação de vários,
por exemplo: Responsável Pela Análise, Situação da Análise,
IndicaÇão de Encaminhamento de Processos.

1

2.3.9 Permitir consultas web de informações de períodos a partrr de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de Lqriqs,lg!g4444q !

,J,
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recorte temporal que deseja ser analisado pelo serüdor

2.3.1,0 O sistema deverá dispor de ferrâmenta que possibilite aos
servidores municipais, quando necessário, visualizem o processo
sem a possibilidâde de edição e tramitação.

1

2.3.17 0 sistema deverá dispor de ferramenta quc possibilite aos
servidores municipait quando necessário, editar os processos de
licenciamento, automaticâmente, vinculando-os ao seu login de
acesso, tornando assim o servidor o atual responsável pelo
protocolo.

1

2.3.'1,2 O sistema deverá exibir, em cada protocolo, informaçõcs dos dados
do processo (Ex.: Tipos de Eventos, Data do protocolo, entre outros),
dados da Pessoa Física (Nome, Inscrição, Endereço, Documento
Fiscal, Informações Adicionais, entre outros), Atividades Econômicas
e as Secretarias Envolvidas no Processo.

1

2.3.73 0 sistema deverá exibir, em cada protocolo, a lista das atiüdades
CNAES exercida pelo contribuinte, indicando automâticamente o

Grau de Risco atribuído ao processo bem como à cada atividade
CNAE,

1,

2.3.1,4 o sistema deverá dispor de ferrâmenta de consulta do andamento do
proçesso entre as secretarias envolvidas, visualizando o histórico de
ânálise, pendencias documentais e status de pagamento

1

2,3.75

2.3.76

O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
municipal, consultar as informações de resumo do cadastro
mobi liário do rofissional autônomo
0 sistema web deverá possuir funcionalidade que possibilite ao

servidor das secretarias solicitâr documentaçóes de íorma digltal
para o profissional autônomo no processo de licenciamento

1

1

2.3.1,7 o sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o
enüo de documentos pelo scrvidor, para retorno de resolução de
pendências documentais

2.3.74 O sistema deverá exibir um histórico das solicitaçÔes documentais,
bem como as análises realizadas pelos servidores e as informações
retornadas pelos contribuintes.

1

2.3.19 O sistema web deverá dispor de funcionalida<ie que possibilite o

envio de Termo de Compromisso Ambiental pelo servidor, para
retorno de resolução por parte do contribuinte.

1

2.3.20 O sistema dêverá possuir funcionâlidâde para configurâção pelo

servidor do município, dos parâmetros para emissão de Licenças
Ambientais (LP, LI, LO, LlO, DLA, CILA, LOC, LAS, etc.J

2

2.3.27 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo
servidor do município, dos parâmetros para emissão da Licença
Sanitária M unicipal, por departamento
O sistemâ deverá dispor dc funcionalidade que permita aos

servidores realizarem análises, incluindo pareceres favoráveis ou
desfavores, com a possibilidade de anexação de documenlos. Bem
como disponibilizar, em unra linha histórica, todas as análises já

inseridas.

1

2.3.22 1

10 Sistema deverá dispor de funcionalidade que, em caso de alguma
ão de análise inserida com al me uÍvoco, o servidorinforma

'I .,,. ii.r.: .-::-. , ii tir'ri ir' 'i.-l
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2.3.24

encaminhamentos realizados

possa ocultar sua análise e consecutivamente inserir uma errata

O sistema deverá permitir o encaminhamento de processos de
regularização entre os departamentos de cada secretaria para
consolidação do fluxo de licenciamento municipal. Bem como
disponibilizar, em uma linha histórica, com todos os

1

2.3.25 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita
servidores imputarem débitos de diversas naturezas
contribuintes, únculados ou não à um protocolo especíÍico.

aos
aos

1

Contribuintes [Pessoas lurídicas e Profissionais Autônolnos) P0ntos Recusa Aceite
2.4.t O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao

contribuinte selecionar o protocolo quc deseja tramitar no
momento.
O sistema deve permitir âo responsável legal da empresa â inclusâo
de sub-usuários no sistema para rramitação dos processos.

1

2.4.2 1

2.4.3 O sistema deve disponibilizar ao contribuinte tela que permita
acompanhar o histórico de movimentação realizado no protr,colo,

2

2.4.4 O sistema deve dispor de âmbiente que permita ao coltribuinte
visualizar e tramitâr todas as pendcncias de todos os protocolos
pertencentes ao mesmo.
O sistema deve dispor de funcionalidade que perntita ao

contribuinte realizar o preenchirnento de forntulát io
autodeclarâtório em resposta às perguntâs inseridâs pelas
secretarias municipais, onde o sistema automaticamente, a depender
do respondido, rcalizará a reclassificaçãô do risco dâ atividade
econômica.

i

2

2.4.6 0 sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o
envio de documentos pelo empreendedor, solicitados pelas
secretarias para solução de pendências documentais.

1

2.4.7 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possribilite o

envio de Termo de Conduta ou Compromisso Ambiental, solicitado
ela secretaria do Meio Ambiente para soluçãoil

0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita a emissão
digital, pelo empreendedor, do boleto da taxa de fiscalização
sanitária com registro e PIX, para pagamento pelo contribuinte.

1

2.4.8 1,

0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita a emissão
digital, pelo empreendedor, do boleto da taxa de fiscalização
ambiental com rcgistro e PlX, para pagamento pclo contrjbuintc.
O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita a emissão
digital, pelo empreendedor, do boleto da taxa de locâlizâção e

funcionamento com registro e PlX, para pagamen'"o pelo
contribuinte.

1

2.4.70 1

2.+.1'1, 1

2

0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita a emissão
digital, pelo empreendedor, do boleto de taxâs de diversas n..rturezas
com re stro e PIX, ra a ento elo contribuinte,
0 sistema web deverá dispor de ambiente de consulta de
Iicenciamento pela empresa, permitindo a emissão digrt2l 

",ão das lice as liberadas or cada secretariavisualiz

}1:rii.ii.'. Ir.:il'.;r, 'ir' r. !:.1!rir.''(rr'rar':).riir:.;.i.r !t'rrr','1.::lt
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0 sistema também deverá funcionar de maneira integrada com os
outros sistemas previstos neste edital e possibilitâr que os usuários
acessern com uma única senha,
PLATAFORMA MOBILE - APP

0 sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado visualizar todos os usuários cadastrados e com oerfil no

arâ eventual edi ão ou inabilita ao

2.4.1,3 1

2.5 Pontos Recusa Aceite
2.5.1 Possuir ambiente de Desenvolümento/Homologação e Produção dâ

Unidade de Suporte Técnico (UST) para uso do App de
Licenciamento Municipal (Disponibilizados nas lojas Google Play-
Android e App Store-i0s] pârâ acesso dispositivos móveis do tipo
celulares, smartphone e tablet.

3

2.5.2 O aplicativo deverá apresentar indicadores de; Viabilidade
automática; Licença automática para atividades de Baixo risco A;
Licença automática para atividades de Baixo risco B; Licença digitâl
para aüüdades de AIto risco.

1

2.5.3 Deverá permitir o envio
comprobatórios solicitados
processo de licenciamento.

de arquivos, fotos e documentos
pelas secretarias municipais para o

1,

2.5.4 O aplicativo deverá possibilitar a geração e disponibilização das
guias de pagamento das taxas relacionadas à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.

1

2.5.5 O aplicativo deverá possibilitar a geração e disponibilizição das
guias de pagamento das taxas relacionadas à Vigilância Sanitária.

1

2.5.6 0 aplicativo deverá possibilitar a tramitação dos processos de
Constituição, Alteração, Renovação e Baixa, em meio digital, entre
empreendedores e â Secretariâs Secretaria Municipal rle Meio
Ambiente e Secretâria Municipalde Finanças.

1

2.5.7 Deverá possibilitar que o contribuinte consulte a baixa do
pagamento para emissão eletrônica dos certificados.
Deverá dispor de ambiente de consulta de licenciamento pela
empresa, permitindo a visualização das licenças liberadas pelas
Secretarias,

I

2.5.8 1

Plataforma de
Municipal

Licenciamento de Transporte e Trânsito

3.1 CONFIGURAçÕES DO SISTEMA Pontos Rêcusâ Aceite
3.1.1 Deyerá ser disponibilizado um ambiente de produção e outro de

homologação do sistema web de licenciamento de Transporte e

Trânsito Municipâl que deverá operâr integrâdo com sistemas de
licenciamento e tributiário da prefeitura,

2

3.1.2 Sistema deverá dispor de funcionâlidade que permita aos servidores
municipais configurarem os parâmetros de cobrança das taxas em
conformidade às legislaÇões pertinentes

,1

3.1.3 O sistcma dcverá dispor de ambiente de configuração da Home, com
possibilidade de edição de Logotipo, Brasão, Imagens dr. Funrlo,
Inserção de Comunicâdos, informações Adicionais, entre outros.

1

3.1.4 A plataforma deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado criar Perfis de Usuários, assim como suas atribuições
sistêmicas e consecutivamente vincular tais perfis aos usuários
competentes.

1

3.1.5 1

sistema

Rüad.rRio!crrncllro'01 Cc'rtto krrr l0(l.CEl': 63i2-1- ar0 Il.lorido do C.rrâiâs'Pr\
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1

3.1,.7 o sistema deve dispor de funcionalidade que permitâ ao servidor
habilitado cadastrar Modelos de Veículos

1

3.1.8 O sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado cadastrar Cores de Veículos
O sistema deve dispor de funcionalidade qtle permita ao servidor
habilitado cadastrar Tipos de Serviços a serem tramitados pela
platalorma

1

3.1.9 1

3.1.10 O sistemâ deverá permitir o upload de legislação disponi bilizando 'a
para download no próprio sistema.

1

3.1.1 1 O sistema deverá permitir o upload de Manuais disponibilizando-as
para download no próprio sistema.

1

3.2 CADASTRO Pontos Recusa Aceite
3.2.7 O sistema deverá permitir ao permissionário ou autorizatário,

pessoa física (condutôr profissional autônonlo) ou jurídica
(empresa], confirmar e complementar informações cadastrais,

realizar o credenciamento gerando o login e senha;

1

3.2.2 O sistema deverá possibilitar ao servidor municipal a realização do
deferimento e validação do cadastro dos motoristas e resp,lnsáveis
de veículos seja pessoâ tísica (condutor profissional autônômo] ou
pessoa jurídica (empresaJ;

1

3.2.3 O sistema deverá dispor de tela onde os servidores visualizem uma
lista de contribuintes câdastrados na plataforma;

1

3.2.4 O sistema deverá dispor de ferramentas de busca e filtragem para
otimizar as pesquisas dos servidoresj

1

0 sisterna deverá dispor de ferramenta em que o contribuinte possa

realizar o cadastro de condutores vinculados;
1,

3.2.6 O sistema deverá dispor de ferramenta em que o contribuinte possa

realizâr o cadastro dos veículos vinculâdos;
2

3.3 srnvrços r rnÁúrrE DE PRocEssos Pontos Recusa Aceite
3.3.1 0 sistema deverá possibilitar â realização do licenciamento de

trânsporte aos permissionários e autorizatários de veÍculos com

base na legislação municipal

2

possa acompanhar o andamento do seu processo.
1

Permitir ao servidor âcompanhar o histórico das soljcitações
registradas na ferramenta, possibilitando revisar as informaçôes
registradas em cada solicitação e acomp anhar seu status

1

3.3.4 0 sistema web deverá possuir funcionalidade que possibilite ao

servidor municipal solicitar documentãções de forma digital para o

contribuinte no processo de licenciamento

1

3.3.5 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o

envio de documentos pelo servidor, para retorno de resolução de
endências documentais,

1

3.3.6 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o

envio de documentos pelo contribuinte, solicitados pelas secretarias
ara solu ão de endências documentais

1

3.3.7 O sistema deverá possibilitar aos servidores a realização de análise 1

i,fiirr rir:'.: rr,;rr-';rr1,'krrr)r lnilrr r sirl|iJ,r) irr)rií)aril üili, n), iar isi.!
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3.3.8 O sistema deverá possibilitar aos servidores incluírem pareceres
sobre os processos.

').

3.3,9 O sistema deverá informar e notificar os serüdores sobre o

vencimento de CNHs e demais documentos dos condutores com data
de validade para uma melhor gestão do licenciamento.

1

3.3.11 Permitir a emissão online de certificado de regularidade cadastral da
pessoa física, iurídica e do veículo;

2

3.3.1.2 Permitir a emissão online do Certificado de Autorização de Tráfego
(CATI e demais serviços relacionados,

2

200

3.3,10 O sistema deverá permitir a emissão online dos boletos pelos
contribuintes, das taxas de transporte com registro bem como
possibilitar a ieitura do QR Cocie do PIX para compensação
instantânea,

TOTAL

1

7. Ata de Avaliação Técnica

7.1. Comissão de Avaliação deverá registrar na ala de avaliação técnrca, quais lestes forarn submetidos à avaliação. Ao

final, a Comissão deverá apresentar relatório da quanridade de rtens aceitos e recusados para a ponderação da

pontuação, conforme a ata de avaliação técnica a seguir:

7.1.1. Ata de Avaliação Técnica da Plataforma de Gestão Fazendária

ATA DE AVALIAçÃO TÉCNICA - TESTE 1

Aos __ dias do mês de 2,022, a Comissão dc Avaliação designada pela Portaria na 
-/ 

2022 analisará a

solução apresentada pela licitante melhor classificada no Pregâo, quanto ao atendimento dos requisitos
técnicos contidos no Termo de Referência. O trabalho concretiza-se obietivamente pela análise dos

requisitos apresentados pelo licitante na prova de conceito, a seguir:
AMOSTRA DE PRODUTO
1JLATAFORMA DE GESTÃO ÉN7EruOÁNM
1.1 Cadastro Mobiliário
Item
t.t.L Cadastro Online lntegrado de Pessoas Físicas e lurídici!§ Pontos Recusa Aceite
L,I,7,L Possuir ferramenta web responsiva para realizar a gestão do

cadastro com identificador único/chave prirnária (CPF ou ílNP|) de
todas as pessoas que de algum modo se relacionem com o

município, sejam elas físicas ou jurídicas, para acesso a todas as

plataformas de serviços digitais, registrando seus docurnentos de
identificação, telefone, celular e endereços: fÍsico e eletrônico (e-
mail), para contato e envio de correspondências.

1.

t.1.1..2 Possuir ferramenta web responsiva para realizar a gestão do
cadastro com identificador único/chave primária associando o CPF

do Responsável Legal e Sócios com os seus respectivos CNPJs de

todas as pessoas jurídicas de direito público e privado
estabelecidas no território do municÍpio, para acesso a lodas as

plataformas de serviços digrtais, incluindo o cadastro de pessoas

esLrangeiras que demandarem serviços de presLadoras do

1

liil{{J{ 4t ãiJ' 'F{'}rü qu* íoir,1') vêJ.}r?] di' §r*Itei.:r. # f}}drÔ {t'r:} SfiNrít}Jl íêJ isk:
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município, registrando seus documentos de identificação, telefone
e endereço.

1.1.1.3 Possuir ferramenta web responsiva que realize a gestão de base de

dados única e centralizada de todas as pessoas físicas e rurídicas
para alimentar e retroalimentar as plataformas de serviços
digitais, evitando redundâncias e duplicidades cadastrais,
estabelecendo os vínculos de responsabilidade necessáric,:' com os

demais cadastros: econômico, imobiliário, dívida ativa e outros.

1

L.L.1..4 Dispor de ferramenta web responsiva para realizar a Perrrrissão do
registro de todas as manutenções de atualizações efetuadas no
cadastro de cada usuário pessoa física, possibilitando üxistir o
registro histórico das manutenções conr data, hora e usuário
responsável pela manutenção,

1

1. L.1.5 Perrnitir o registro web de todas as manutenções de atualizações
efetuadas no cadastro de cada usuário pessoa iurídica,
possibilitando existir o registro histórico das manutençóes com
data, hora e usuário responsável pela manutenção.

1"

1.1.1,.6 Permitir o registro web de todas as manutenções de atualizações
eÍ'etuadas no cadastro de cada usuário profissional auiônomo,
possibilitando existir o registro histórico das manutençóes com
data, hora e usuário responsável pela rnanutenção.

I

1.1.1.7 Permitir impressão web da ficha cadastral digital padr-onizada

contendo as informações de todos os cadastros vincttlados à

pessoa objeto da consulta, bem como a relação de

responsabilidade com esses cadastros a partir de um ou mais
argumentos de pesquisa (p. ex.: CPF, CNPJ, Nome ou RaZqq§qqtg l.

1"

1.1.1.8 Permitir consultas web e auditoria de dados históricos, com data
de início e fim das ocorrências, das pessoas físicas e seus

relacionamentos, de forma a manter a integridade referencial com
as demais informações da época.

L

1.t.1..9 O login de acesso web de usuários pessoa física deverá ser
permitida mediante efetivação de credenciamento com certificação
digrtal liberado por autoridade certificadora do ICP-Brasil (e-CPF)

ou senha de acesso, o qual permitirá a confirmação do domicílio
tributario eletrônico, nos [ermos da legislaçêq municipal.

1.

1.1.1.10 0 sistema deverá dispor de mecanismo web de segurança
criptografada com certificado de garantia de privacidade das

informações de acesso ao domín& dltlqlqe r{e.

I

1..t.1..t1 O sistema deve dispor de TeCAPTCHA na área de cadastro e acesso. 1.

L.L.1..L2 O sistema web deve garantir que os dados das pessc'as e as

informações contidas e transacionadas pelo usuário estejam
protegidas por sigilo fiscal e pelas normas da Lei Geral de Proteção
de Dados ILGPD),

1

1.1.1. L 3 0 sistema web deve disponibilizar destaque dos principais
serviços para acesso rápido dos usuários, legislação, fale -'onosco,
perguntâs frequentes, menu de serviços, termos de 1§r g

1.

J,iolÕs {i.,f$' 'r:{rr,Õ euü íc,rrr. r r/E{}r:} ü $ír$$ri?.. (l t}lí:,(J C{} S§§"Hil}§ ísr ísrâ...

Rua da Rio vennelho ' 0 l -- Centro km l00. CEP: ó8524-1100 - Eldorado do CarajávPA



rr! ra-

EtdiiYâilo
do Garaits

PREFEITURA DE ELDORÁDO DO CARA'ÁS
DEPARTAMENTO DE UCrrAçÃO - CRr,

de privacidade, outras informações e orientaçôes aos usuários.

1.1.1.14 Dispor de credenciamento digital ao profissional autônomo usando
o CPF ou cerüficado digitâ1, nos termos da legislação municipal.

1,

1.1,1.15 Dispor da possibilidade da consulta digit.al dâ situação do
credenciamenl"o do profi ssional autônomo.

1

Dispor de funcionalidade para validação/deferimento do
credenciamento digital, pelo servidor público, de pessoas jurídicas
e profi ssionais autônomos

1

1.1.2. Cadastro DomicÍlio Tributário Eletrônico Pontos Recusa Ac€ite
1.t.2.t o sistema deverá possibilitâr o envio automáüco e programado de

notiÍicação digital (Intimações, Autos de Infração, CDAs,

Comunicados) ou em lote aos e-mails dos contribuintes e registrar
àqueles que foram acionados pelo fisco municipal.

1

O sistema deverá exibir ícones para a Caixa Postal de cada usuál'io
cadastrado. Esses ícones devem indicar a quanticlade de

Mensagens e NotiÍicações pendentes de leitura. 0 sistema deve
permitir o acesso à Caixa Postal de cada cadastro a partir dos
Ícones de Notificação.

7

t.1.2.3 O sistema deverá exibir de íorma clara o tempo de sessão do
acesso à plataforma
0 sistema deverá permitir a emissão do resunto do cadastro do
CNPJ, âssim como o comprovante de situação para demonstração
de regularidade cadastral.

1

1,.t.2.+ 1

7.1.2.5 O sistema deverá dispor de mecanismo de segurança criptografada
com certificado de garantia de privacidade dâs informações de

acesso ao domínio oficial do site.

1

t.1,.2.6 O sistema deverá solicitar o aceite dos termos do domicÍlio
tributario eletrônico pelo usuário no primeiro acesso e ccncordar
sobre suas responsabilidades, para permitir o acesso ao âmbiente
de mensagens, alertas e noüficações

1

1.1.2.7 O sistemâ deverá enviar a confirmação do credenciamento
contendo o Termo de Credenciamento e do DOMTCÍLIO

TRIBUTÁRI0 ELETRÔNICO após a conclusão do credencianrento.

1

1.1.3 Câdâstro Mobiliário
1.1.3. 1 Possuir ferramenta que vincule cada estabelecimento das

empresas e profissionâis autônomos âo Cadastro de Contribuintes
Mobiliários o Mobiliária cada estabclccimentonscrl

Pontos Recusâ Aceite
7

1.1.3.2 Possuir cadastro online mobiliário, contendo dados dâs empresas e

profissionais autônomos (estabelecidos ou não no municÍpiol, que
são suieitos passivos de obrigação tributária instituÍda pelo
MunicÍpio, relacionados direta ou indiretamente com o iSS e/ou
Taxas Mobiliárias Publicidade e de Localiza o e Funcionaimento

l

I

1

1.1.3.3

Ituâúltio\§nnclho''í)l C!'n ro l.iDr l0o.CI'P: ()Bi2ii1r{l }.lilorndodo C:rrâilrs l'l\

t.1.1..t6

1-.1.2.2

1. 1.3.4

Permitir consultas online a partir de umâ informação de pesquisa,
ou da combinação de vários, por exemplo: nome/razão sociâI,
CPF/CNPJ, cidade, regime de tributação, sócio e representante

Permiür consulta online e impressão da Ficha de !nscrição
Iegal, situaÇão de cadastro.

Cadastral de empresas.
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Perrnitir o cadastro e manutenção online do Endereço de Entrega
de correspondências, possibilitando informar, caso seja diferente
do Endereço de Localização da empresa, estabelecimentos e/ou
autônom evitando desnecessária

Possibilitar a realização do recadastramento digitâl de todos as

pessoas jurídicas de direito público e privado estabelei.idas no
município, e viabilizar a atualização automática do cadastro por
meio do processarnento dos eventos de atualização cadastral da

REDESIM/JUCEPA e Receita Federal do Brasil, inclulndo os eventos
do Si Nacional,

1.1.3.5 7

1.1.3.6 Perrnitir o cadastramento digital e a manutenção dos dados das

empresas e profissionais autônomos, tais como: nomefrazã.o
social, nome fantasia, CPF/CNP!, endereço localização, telefones, e-
mail, data da constituição/início das atividades, regime de

Eributação, natureza jurídica, porte da empresa, vigências, situação
de CNPJ, situação tributária, etc.

1

1,.t.3.7 Permitir o relacionamento, bem como sua vigência (data dc início e

fim), das empresas estabelecidos no Município Lom os

Responsáveis Conúbeis,

L

1.1.3,8 Permitir o cadastro e manutenção online e integrada a

REDESIM/f UCEPA do quadro societário das ernpresas,
identificando e qualificando os responsáveis fsócios, sócios-
administradores, administradores e etc.) e suas respectivas
participaÇões e vigências (data de início e fim).

1.

t.t.3.9 Possuir mecanismo que identifique o regime tributário municipal
(lSS, Taxas, Publicidade etc.] das empresâs e profissionais
autônomos de forma automática e parametrizável.

I

1.1.3. L0 Possuir mecanismo de concessão de benefício fiscal fisenções e

imunidades) parametrizável.
t

1.1.3. 1 L Permiür o cadastrâmento e manutenção online das pessoas
jurídicas imunes, isentas ou que estejam com exigrbilidade
suspensa por decisão administrativa ou judicial, concedidos às

empresas e profissionais autônomos.

1

L.L,3.L2 Perrnitir o cadastramento e manutenção digltal dos regimes
rributários municipais, bem como suas vigências, a serem
atribuídos às empresas e profissionais autônornos.
Permitir o cadastramento e manutenção digital das atividades e

ocupações principais e secundárias, bem corno suas vigências,
baseada na CNAE Fiscal e Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO, respectivamente, exercidas pelas empresas e proftssionais
autônomos.

I

1.1.3.13 1

t.t.3.1.4 Permitir manter a situação cadastral das empresas e profissionais,
tais como: ativa, encerrada, paralisada, suspensa e baixada

Permitir a tramitação online do processo de encerramento das

atividades das empresas cadastradas no município, integrado à

REDESIM/lunta Comercial.

1

1.1.3. 15 1.

1.1.3.1"6 Possuir relatórios online do Cadastro Econômico por: Atividade
Econômica - CNAE, Enquadramento Tributário, Situação Cadastral
e Regime de Tributação.

1

1..1.3.77 I

das
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1.1.3. 1B Possibilitar a consulta pública na web do Comprovante de
Inscrição no Cadastra no Município de todas as pessoas jurídicas
de direito público e privada estabelecidas na cidade, informando o
status do cadastro fAtiva, Baixada, outros de interesse da
administração municipal) integrada com os eventos da

REDESIM/JUCEPA.
1..t.3,L9 Permitir o credenciamento digital a ser realizado pelo contribuinte

pessoa física/autônomo, usando o CPF ou certificado digital, nos
termos cia legislação municipal, para emissão da Nota Fiscal Avuisa
Dieital a ser expedida pela própria pessoa física

1

7.t.3.20 Permitir a funcionalidade para o servidor público, realizar a

confirmação dos dados e o deferimento do cadastro de emissor de

Nota Fiscal Avulsa, sem a necessidade da presença do contribuinte.

t

1,.L.3.2t O sistema deve dispor de luncionalidade que demonstre, aos

servidores municipais, o histórico de forma simplificada das

alterações cadastrais ocorridas no Domicílio Tributário Eletrônico,
na área do estabelecimento, horário de funcionamento e regirne de
tributação.

1

l.? Lançamentos de Tributos M u niç,lpa §
1.2 Gestão Digital do lmposto Sobre Serfu Pontos Recusa Aceite
1.2.1. Efe[uar, a partir dos dados cadas[rais e de suas variáveis, o cálculo

automáüco para confirmação antes do efetivo lançamento digital
do ISS na forma Íixa para todos os profissionais autôttomos e

Sociedades Uniprofissionais, permitindo o lançamento unitário e

em lote e possibilitar a reemissão online do boleto do ISS de

qualquer profissional autônomo que não tenha sido pago na data
de vencimento.

1.

4 aa
L.L,L Possibilitar que os tomadores de serviços do município realizem as

retenções digitais do ISS dos serúços prestados por prestador de

outro municÍpio, cujo serviço se enquadre na hipótese de local da
prestação, nos termos da legislação municipal e federal.

1

1,2.3 Possibilitar o cadastro web de prestadores de outros municípios e

permitir a emissão de boletos de ISS para o município, dçr rol dos
serviços cujo tributo esteia definido como local da prestação nos

termos da leeislacão em vigor.

1.

t.2.4 Calcular os acréscimos legais [atualização rnonetária, juros e multa
de mora) do ISS.

1

7.2.5 Emiür^ relatório do lançamento do ISS por üpo de enquadramento,
situação tribuúria, situaÇão de pagamento e origem do tributo.

1

L.2.6 Dispor de ferramenta que realize a gestão cornpleta do lançamen[o
do ISS para os serviços constantes na Lei Complernentar ne

176/2003, possibilitando a emissão digital de nota tiscal de

serviços realizando o controle automático daquelas que geram

obrigações de pagamento do ISS Próprio a pagar ao município
(regra do estabelecimento do prestador) e a outros ntunicípios
(regra do local da prestação], contidas no artigo 3' da Lei

Complementar 116/2003 e legislação municipal, identificando por
meio do item da lista de serviço cujo ISS deve ser recolhido pelo
tomador no local da prestação, por meio das notas fiscais emitidas
pelo sistema.

1.

íjürss,n'riia,'"furür?uefode:vdJâ,7) risçrt§crrt. orlcêdrlS§&HÜÊÍêrBlü..
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1,.2.7 Dispor de funcionalidade para emissão digital de nota fiscal de
seriços, sem a geração de débitos de ISS, por se tratar de
lançamento do ISS na forma Fixa.

1

1.3. NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRONICA
1.3.1 Credenciamento e Login Pontos Recusa Aceite
t.3.1..L Permitir o sistema disponibiliza pelo menos o web site com

ambiente de produção e outro de hornologação do sistema de nota
fiscal de serviço digital, com base de dados integrada com outros
sistemas municipais, con[emplando área para cadastro e acesso ao
sistema com certificado de segurança, informações sobre
legislação, serüços mais utilizados, fale conosco de FAQ.

1.

1.3.7.2 Permitir o sistema realizar o credenciamento de prestadores de

serviço emissores de Nota Fiscal Avulsq Dtgitat
1

1.3.1.3 Permiür o sistema dispor de mecanismo de segurança
criptografada com certificado de garantia de privacidade das

informações de acesso ao domínio oficial do site.

1

1.'3.1..4 Permitir o sistema web possui os controles exigidos pelas normas
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que os

dados das pessoas e as informações contidas e transacionadas pelo
sistema esteiam protegidas, inclusive por sigilo fiscal.

L

1.3,1.5 Perrnitir o sistema realizar o credenciamento de tomadores de
serviço - pessoas físicas e jurídicas.

1

t.3.1..6 Permitir o sistema dispor de ferramenta que possibilite o

Recadastramento digrtal de todas as pessoas jurÍdicas de direito
público e privado estabelecidas no município.

1.

1.3.1,.7 Permitir o sistema realizar o login com senha liberada durante o
credenciamento.

1

1.3.1.8 Após o cadastro, disponibilizar resumo de dados inseridos pela
pessoa fisica e/ou jurídica para confirmação.

1

7.3.1,.9 Enviar via DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO EI,ETRONICO informado
durante o cadastro as informações para realização da autorização
de acesso e deferimento de cadastro;

1

1.3.2 Emissão de Nota Fiscal de Serviços Digitais Pontos Recusa Aceite
1.3.3.2 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital com

cadastro de Tomadores de Serviços para futura identificação por
CPF/CNPI ou documento no caso de estrangeirq. 

-

1

1.3.3.3 Perrnitir que o prestador de serviços realize a emissão de Nota
Fiscal de Serviços Digital apenas com as atividades provenientes
do cadastro do contribuinte, controlando de forma autotnática a

relaÇão CNAE X Serviço de acordo com as alÍquotas dornunicípio.

1

L.3.3.4 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital com
controle da retenção ou não na fonte do ISS com base em lista de

tomadores substitutos conforme definido pela legislação do
município,

1

1.3.3.5 Demonstrar a existencia de nota fiscal de serviço digrtal com
controle da Isenção, ou imunidade ou Exibilidade Suspensa do ISS

nos casos em que o Contribuinte tenha esse registro em seu

Cadastro Econômico.

L
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1.3,3.6 Permitir o sistema a emissão de nota fiscal de serviço digital com
dedução da base de cálculo, quando se tratar de serviços de
intermediâção e agenciamento, identificando o CPF/CNPJ do
prestador, número e vâlor da nota e valor da dedução.

7

1.3.3.7 1

1.3,3.8 Permiür o sistemâ a emissão de nota Íiscal de serviço digital com
numeraÇão sequencial e incremental.

1

1,3.3.9 Permitir a solicitação para emissão de nota âvulsa via sistema 1

1.3.3.10 Permitir a liberação da nota avulsa de forma automática após
compensação de pagamento.

Dispor de funcionalidade para que os Profissionais Autônomos
realizem a emissão da Nota Fiscâl de Serviços Digitâis Avulsa,
desde que esteja em situação regular com o pagamento de iSS Fixo.

1,

r.3.3.11 1

1.3.3.1,2 Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão de Nola Fiscal
de Ser\iços Digital e o controle automático das alÍquotâs do ISS das

empresas optantes do Simples Nacional, com base na Receitâ Bruta
Acumulada dos últimos 12 meses, conforme a Lei Complementar
nq 155/2016
Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão de Nclâ Fiscal

de Serviços Digital, realizando a notificação automática de
desenquadramento do regime para o exercício posterior, riuando a
Receita Bruta Acumulada do MEt/Simples Nacional ultrapassar o

limite em até 200%, conformc a Lei Complementar ne 123/2006.

1

1.3.3.13 7

1.3.3.14 Dispor de funcionalidade que possibilite a emissão de Nota Fiscal

de Serviços Digital, realizando a notificação automática de exclusâo
do regime do Simples Nacional/MEl quando a Receita Bruta
Acumuladâ dos últimos 12 meses ultrapassar 200lo do sublimite
regional, conforme a Lei Complementar ne 1.55/201"6.

1

1.3.3. 15 Permitir que o tomador de serviço substituto ou responsável
tributiário, rcalize a retenção do ISS dos prestadores quc se

enquadrem na regra prevista no Art.4q da Lei Complementar nq

11,612003.

1

L.3.3.16 Permitir que o tomâdor de serviço substituto tributário, aceite üa
sistema as notâs fiscais avulsas emitidas contra ele para efeito de
retenção do lSS, desobrigando o prestador do cumprimento da
obrigação de pagamento do imposto

1

1.3.3.77 O sistema deve limitar a emissão de notas fiscais de serviços para
empresas optantes do SN e SIMEI, apenas para as atividades
CNAES permiüdas e impossibilitar a emissão para as impeditivas,
conforme definido por Resolução do CCSN

1

1.3.3.18 1

1.3.3.r9 1

Pontos Recusa Aceite

Permitir o sistema o envio de e-mail individual informandrr sobre a

emissão ou sobre o recebimento de Notas Fiscais de Serviços
Digitais para o endereço eletrônico, informado pelo Prest.ador de
Serviços ou pelo Tomador de Serviços, de acordo com a

con fi IA o escolhida no erfil
Permitir o contribuinte reâlizar a impressão das Notas Fiscais de
Scrvi Di tais cmitidas ou reccbidas.

1.3.3 Funcionalidades Diversas

.,r.,r-:,., ir.,í,...r.rr..,.: r.;Í,'r..íil)i.:, r;r:i..rir.r1\1r,|iili.r'\1.
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Permitir o sistema a visualização em tela de itens que compõem as

informações da Nota Fiscal de Serviços Digital antes da eíetiva
emissão da Nota.
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1.3.3.1 Perrnitir ao contribuinte Tomador de Serviços consultar a

veracidade/autenticidade da Nota Fiscal de Serviços Digital
recebida através de um conjunto de informações como: CNPJ do
Prestador, Número da Nota Fiscal de Serüços Digital, código de
verificaÇão e código da imagem de segurança.

1.

1.3.3.2 Permitir o sistema apresentar Livro Fiscal Digital contemplando as

Notas Fiscais de ServiÇos Digitais emitidas por Competêncta.
1.

1.3.3.3 Permitir o sistema no ambiente contribuinte, exportar (arquivos
XLS e/ou XMLJ as Notas Fiscais de Serwiços Digitais.

L

1,3.3.4 Permitir ao contribuinte consultar as Notas Fiscais de Serúços
Digitais emitidas e recebidas através de filtros como: Tributação,
Status da Nota (Normal, cancelada etc.), período, por prestador de

serviços ou por tomador de serüço§.
1,3,3.5 Perrnitir a consulta dos contribuintes nomeados como Subsütutos

Tributários na Horne, área administraüva dos servidores públicos
e área das empresas.

1

1..3.3.6 Permitir a consulta do histórico de Tributações oriundas do
cadastro econômico da empresa na área administrativa dos
servidores públicos.

1

r.3.3.7 Possuir funcionalidade de cortsulta aos prestadores de serüço de

dentro e de [ora do município, do Recibo de Retenção na Fonte, e

consulta de autenticidade do Recibo de Retenção na F'onte.

L

1.3.4 Configuração da Empresa Pontos Recusa Aceite
t.3.4.L Permitir que o contribuinte visualize as informações cadastrais da

empresa como: Inscrição Municipal, CNPf, Razão Social, Nome
Fantasia, Endereço, Atividades CNAE em seu arnbiente.

1.

L.3.4.2 Perrnitir que o contribuinte opte por receber e-mail a cada NFS-e

emitida, receber e-mail a cada NFS-e recebida, receber o XlúL no e-

mail a cada NFS-e recebida, enviar e-mail ao lomador de fora do
município a cada NFS-e emitida.

L

1..3.4.3 Permitir que o contribuinte inclua site, e-mail e frase de segurança

na configuraÇão.

1

t.3.4.4 as alíquotas padrõesPermitir que o contribuinte cadastre
referente os impostos federais.

1

7.3.4.5 Permitir que ao finalizar a emissão de nota fiscal, a solução

disponibiliza área específica para envio dos dados da emissão da

nota e possibilidade de cadastro de texto e remetente para o envio
por e-mail.

1

1,.3.4.6 Permitir a inclusão de Logocipo em fPEG, respeitando o 'amanho
máximo do arquivo em 1Okb.

1,

L.3.4.7 Permitir a inclusão de sub-usuários no sistema conErolando os

os de acesso aos menus da

1.3.5 de RPS em lote via API

L

Pontos Recusa Aceite
1.3.5.1 1.Permitir o sistema disponibilizar ao contribuinte possibilidade de

integração com um programa emissor de RPS - Recibo Provisório
de Serviços próprio das ernpresas para utilização regular,
possibilitando que o servidor a prefeitura realize a liberação do

uso.
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L.3.5.2 Permitir que todas as regras de negócios da emissão da nota fiscal
de serviços digital seiam utilizadas na recepção do RPS - Recibo
Proúsório de Serviço emitido pelos sistemas próprios das
empresas através de XML.

t

1.3.5.3 Permitir realizar a integração do sistema próprio do contribuinte
com o servidor da Prefeitura, através da troca de informações via
serviÇo web, disponibilizado pela Prefeitura.

1

1..3.5.4 Demonstrar nota fiscal convertida de RPS em Nota fiscal, indicando
o número do RPS na nota.

1

1.3.6 Emissão de guia de ISS Pontos Recusa Aceite
1.3.6.1 Permitir ao contribuinte realizar a emissão online da guia de

recolhimento de ISS, podendo emitir uma única guia com diversas
notas da mesma competência.

1.

1,.3.6.2 Permitir ao contribuinte selecionar quais Notas Fiscais de Serviços
Digitais emitidas e recebidas deverão ser consideradas para
pagamento na guia de ISS Próprio ou guia de ISS Retido na Fotrte a

ser emitida.

1

7.3.6.3 Permitir o sistema apresentar na guia a somatória do valor total do
ISS a ser recolhido mediante as notas fiscais selecionadas.

1.

1,.3.6.4 Permitir o sistema realizar a correção do valor a ser recolhido com
os parâmetros definidos para iuros, multa e correção monetária.

1.

1.3.6.5 Permitir o Contribuinte consultar as Guias através de filtros como
período, situaÇão das guias [Emitidas, Canceladas e Pagas).

L

1..3.6.6 Permitir a ernissão do boleto do ISS via PIX e boleto registrado
automaücamente, realizando o registro e compensação de
pagamento de forma instantânea para os registros via PIX e após a

baixa bancária para os casos de boleto comum.

1

1.3.7 Nota Fiscal do Tomador Pontos Recusa Aceite
1.3.7.1 Permitir ao contribuinte realizar a escrituração dos serviços

contratados de prestadores de fora do município que não possuem

acesso ao sistema NFS-e.

1

L.3.7.2 Permiür reter o ISS de prestadores de fora do município durante a

escrituração de serviços.
1.

1..3.7.3 Permitir ao tomador imprimir o recibo de retenção do ISS para a§

notas escrituradas com retenção.
1.

1.3.8 Controle de cancelamento de Notas Fiscais Digitais Pontos Recusa Aceite
1.3.8.1 Permitir que o cancelamento somente deva ocorrer quando a nota

fiscal emitida não estiver ünculada a uma guia de ISS emitida ou
paga até a data de vencimenlo ou durante a cotrrpetência da
emissão, de acordo corn a Legislação do Município

1.

1,.3.8.2 0 sistema deverá permitir o cancelamento das notas fiscais
emitidas, levando em consideração as transações cornerciais não
finalizadas, para isto, o sistema deverá possibilitar a inclusão do
motivo do cancelamento

1

1.3.8.3 O sistema deve controlar o cancelamento de Notas Fiscais
conforme as regras estabelecidas pela prefeitura, disponibilizando
no e-mail de envio da nota fiscal link de consulta para verificar a

situação da nota fiscal e em caso de cancelamento, disponibilização
do PDF da nota fiscal com tarja de "cancelada".

1

1.3.9 Controle de tomadores de serviço não identificados - Diversos Pontos Recusa Aceite
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Tomadores
1.3,9.1, Como pré-requisito, o sistema deverá permitir a parametrização

do uso do controle de tomador não identificado no município,
previsto em Regulamento.

1.

1.3.9.2 O sistema deverá apresentar na rotina de emissão de nota,
exclusiyo para a utilização do tomador não idenrificado,

1.

1.3.9.3 Na emissão da nota fiscal o sistema deverá realizar a validação das
permissões de utilização do Tomador não Identificadc para a

lnscrição Municipal, impedindo a emissão das noLas fiscais para os

casos em que não haja a permtssão.

1

1.3.10 Administrativo - Nota Fiscal de ServiÇos Digital Pontos Recusa Aceite
1.3.10.1 Permitir âo gestor realizar a suspensão da exigibilidade do crédito

tributario por Decisão Administrativa ou Judicial.

1

1..3.L0.2 Permitir ao gestor incluir, alterar ou desativar registro de
benefÍcios para os contribuintes, atribuindo tributações,:speciais
0senção e Imunidade) sem incidência de recolhimento.

1

1.3.10.3 Permitir ao gestor realizar o cancelamento da nota fiscal dc serviço
digrtal administrativanlente, registrando o número de orocesso
administrativo e o motivo.

1.

7.3.1.0.4 Permiür o cancelamento de notas fiscais e escrituras de serviços
tomados, administrativamente em lo[e, com a mesma

i ustificativa/moüvo/p rocesso.

1.

l.S.ll Administrativo - CNAE e Lista de Serviços Pontos Recusa Aceite
1.3.11.1 Permitir no sistema a üsualização de relatório de CNAEs, bem

como demonstra[ os repectivos setwiços vinculados para uso no
sistema.

1

L.3.71.2 Permitir no sistema a visualização de relatório de Servi,:os, bem
como dernonstrar as repectivas CNAES vinculados para uso no
sistema

7.3.12. Administrativo - Guia de Recolhimento

1.

Pontos Recusa Aceite
L.3.1.2.r Permitir o sistema parametrizar a quanüdade máxima de

arredondamento (diferença conuábil) para a emissão de guia de
recolhimento.

1.

1,.3.72.2 Permitir ao gestor configurar o valor de correção monerária a ser
aplicada ao ISS/Taxas, de acordo com a Legislação do Muntcípio.

1.

1,.3.12.3 Permitir o sistema a inclusão de valor referente à juros de acordo
com a legislação do município.

L

t.3.12.4 Permitir ao gestor cadastrar o valor da UFM de acordo com a

legislação municipal e atualização para cálculo de taxas.
L

L.3.12.5 Permitir o sistema utilizar calendário vinculado à lista de feriados
do município para consideração na data de vencimento da guia de
recolhimento para um determinado ano fiscal.

1.

1.3.13 Relatórios Pontos Recusa Aceite
1.3.13. L 1O sistema deverá permitir gerar e imprimir Relatório cie Notas

Fiscais de Serviços emitidas agrupadas por CNP|/CPF, que
apresente informações como Valor da Nota Fiscal, Valor do Serviço,
Valor do lSS, podendo ser filtrado por período, por notas pagas,

entre ouEos.
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O sistema deverá permitir gerar Relatório que possibilite filtro por
informações tributárias, TRIBUTAVEL, IMUNE, ISENT0, SUSPENSA

PoR DECISÂo JUDICIAL, SUSPENSA POR PROCESSO

ADMINISTRATIV0, PARCELAD0, para que seia possível localizar
CNPJ com notas Íiscais nessas situações.

7

1.3.13.3 0 sistema deverá permitir gerar Rclatório que possa ser filtrado
por informaÇões de origem dos débitos

1,

1.3.',t3.4 o sistema deverá permitir gerar Relatório que sejâ possível
identificar contribuintes cont base nos tipos de recolhimento,
identificando contribuintes que fizeram retenções de ISS e estão
com DÉBITo

1

.1.3.13.5 O sistema deverá permitir gerâr Relâtório que apresente
informações de serviços prestados com ISS não lncidentes no
Município, competência e CNPI, utilizando filtro de período.

1

O sisterna deverá permjtir gerar Relatório que apresente o
Moümento Econômico das Notas liiscais de serviços emitidas por
contribuintes prestadores, utilizândo filtro de período e âpenâs
Notas Tribuúveis por optantes do Simplcs Na cional.

1

O sistema deverá permitir a visualização e impressão em XLS de
relâtório, contendo o faturamento do contribuinte, buscando por
perÍodo, inclusive com os totalizadores se o contribuinte excedeu o
limite de Fâturamento para o regime que se enquadra.

1

1.3.13. B O sistema deverá permitir gerar relatório que apresente as

mâiores diferençâs de pagamento de ISS Próprio, baseado no
movimento de notas emitidas e não recolhidas pelos contribuintes,
uülizando filtr-o de período, identificando os contribuintes em
débito.

1

1.3.13.9 0 sistema deverá dispor de relatório para üsualização em tela e

xLS, para consulta de Débitos, permitindo seleção por perÍodo,
maicres devedores e intervalo de valores a ser consultado;

1

1.4 GERENCIAMENTO DAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL
1.4.1 Cadastro de lâyouts e lmportação dos arquivos da RFB Pont0s Recusa Aceite
1.4.1,.1 0 sistema deverá realizar a importâção de arquivos do sistema do

Sirnples Nacional PGDAS-D

1

7.4.1.2 O sistema deverá permitir o carregamento de arquivos da RFB,

demonstrando a evolução do processarnento em termos
percentuais, possibilitando que seja feita a identificação dos
layouts dos referidos arquivos para importação, no front end e em
tempo de execução pelo usuário gestor rlo sistema. Clso seia
necessária alguma programaçào para processamento d-' novos
arquivos a contratada deverá realizá-la para nãc haver
descontjnuidâde do trabalho da fiscaliTaÇão do município.
O sistema deverá possuir uma tela para visualização do conteúdo
dos arquivos carregados da RFB, de forma simples e amigável,

1

t.4.7.3 1,

,.4.L.+ 1

1.3.13.6

O sistema deverá disponibilizar uma lista de importaçóes para
facilitar o contÍole das cargas de arquivos da RFB, conternplando
pelo menos os seguintes campos de informâçÕes: lata do
processamento, competência do arquivo, para os casos de arquivos

or eríodo, exibir também a data de efeitode eventos

,,t,i..:,..| -ir"f.: 
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t.+.1..5 0 sistema deverá exibir uma lista de importações informar a

quantidade de arquivos importados com sucesso e as respectivas
quântidades de arquivos em processamento ou processados com
erro.

1

1.4.7.6 Quando estiver utilizando a telâ de consulta dos registros dos
arquivos importados da RFB, não permiür a alteração dos nomes
dos arquivos em função da necessidade da manutenção da
integridade dos referidos arquivos e dados originais da RFB.

1

1.4.2 Relatórios de Cruzamento entre os dados declarados na REB e na
Nota Fiscal de Serviços Digitais

Pontos Recusa Aceite

1.4.2.1 0 sistema deverá apresentar um relatório online comparativo
totalizâdo por Contribuinte identificâdo pelo CNPJ Raiz, ent!'e os

valores de serviços declarados no DASN / PGDAS-D (Receita Bruta
de Mercadorias, Locação e Serviços) com os valores in[orlnados no
sistema da Nota Fiscal de Serviços Digitais, seguindo o modelo de
declaração do DASN / PCDAS-D e apresentar as diferenças entre os

movimentos declarâdos entre os dois sistemas.

1

1.4.2.2 0 sistemâ dcverá apresentar por meio de filtros das atividades de

locação, mercadorias e serviços, contemplando ainda filtros por
tipo de operação [Apuração ou Retificação), por perÍodo de
transmissão, por período de apuração e pelo número do recibo
para confrontar informações do cruzamento.

1

1.4.2.3 O sistema deverá realizar a soma das Notas Fiscais emitidas por
competência, como base para comparação das apurações
realizadas para identificaçã o das diferenças.
O sistema deverá disponjbilizar pelo menos dos seguintes
relatórios de gestão do SN: Faturamento do Contribuinte,
Consultar Notas Fiscais Emitidas e Recebidas de empresas
optantes do SN, consultâ de Declaração de Venda de Mercadorias e
Folha de Pagamentos, Consulta de Dados de Declaração PGDAS e

de Desenquadramento e Exclusão.

1

7.4.2.4 1,

t.4.2.5 O sistema deverá dêmonstrar o detalhamento dos dados da Receita
Bruta de Mercadorias, Locação e Serviços com as Faixas A, B e C de
acordo com a declaração
O sistema deverá apresentar ferramenta de Malha Fiscal que
possibilite a demonstração de relatório em telâ, contendo ãs

ocorrências encontradas à pârtir do cruzamento de inÍbrmações,
permiündo a realização de filtros por período da ocorrência,
período cle referência, a busca pelo CNPJ indiradual de
contribuinte, a busca pclo CNPJ dc todos os contribuintes, dc
ocorrência identificada, referência à qual tipo de arquivo foj
uülizado para identificar a ocorrência, assim como identificar as

empresas que excederanr os limites e sublimites do estado quanto
âo faturamento.
A ferramenta da Malha Fiscal contida no item 1.4.2.7 deverá
possibilitar ao fiscal de tributos municipais a permissão, â análise e

o gerenciamento das ocorrências que serão listadas de cada

contribuültes de acordo com as divet gências de Receitas Brutas
Apuradas (serviço, mercadoria e locação) que foram declaradas
pelo PGDAS e cruzadas com as declaradas no sistema de Nota

1

1,.4.2.6 1

1,.+.2.7 1
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Fiscai Digitai da Preíeitura.

1.4.2.A O sistema deverá permiür o controle das ocorrências a exibidas na
Malha do municÍpio, a serem tratadas por meio do SEFISC da RFB,

para que o fiscal do município identifique, analise e

posteriormente informe no próprio sistema da prefeitura por meio
de registro de status próprios identificando as ações de controles
fiscais realizadas.

1

1.4.2.9 0 sistema deverá dispor de visualização geral em tela de todos os

registros em que houve alterações cadastrais e fiscais na base de
dados da Receita Federal do Brasil, a partir do carregamento dos
dados do Arquivo de Eventos por Período [EVE/PER), exibindo as

informações do CNPJ, razão social, data de efeito, data da

ocorrência e a natureza do evento, os tipos de eventos ocot'ridos de

ingresso e exclusão de empresas optantes do Sintples Nacional e de
inclusão, desenquadramento e exclusão do SIMEL

1.

L,4,2,L0 O sistema deverá possibilitar a visualização em tela do relatório
dos dados processados individualmente de cada CNP| inf<rrmando
os efeitos sobre os registros da empresa optante do Simples
Nacional, agrupando pelo CNPJ todos os eventos de inclusão,
exclusão e desenquadramento relacionados àquela empresa.

1

1..4.2.71 Dispor de alteração na base de dados das empresas registradas no
sistema de forma automática a partir dos arquivos processados,
atualizando o Regime Tributação, levando em consideração a Data

de E[eito do Regime Tributação mais atual.

1

1,.4.2.L2 O sistema deverá dispor de área para que eventos próprios do

município, relacionados à FaLuramento de empresas do Simples
Nacional, assim como enquadradas do MEI, sejam analisadas,
perrniündo o controle de documentos entregues, enviados,
inclusão de moüvos parâ cada situação, assirr como
encaminhamento do evento para o rol de empresas que devem
compor o documento de notificação da Receita Federal quanto a
faturamento excedido.

1.

1.+.2.t3 Dispor de geração e recepção, no sistema, os lotes de evetttos com
arquivos no formato .TXT contendo informaçôes de

desenquadramento ou exclusão de regime do Simples Nacional das

empresas que ulLrapassaram o limite de faturamento.

1

t.4.2.1.4 Dispor de Exportação dos arquivos no formato padrão para o fiscal
baixar e encaminhar ao aplicativo de Exclusão de ContribtLintes do
Simples Nacional em Lote, ao Sistema da Receita Federal dtt Brasil.

1,

t.4.2.L5 O sistema deverá dispor de funcionalidade de notificação que
permita ao servidor alertâr o contribuinte que possuir diferença
em faturamento de serviços com ISS devido no município, apurada
entre o PGDAS-D e NFS-E, notificando-o para regularizaçáo.

1

1..4.2.L6 O sistema deverá identificar através de relatório os contribuintes
que por ultrapassagem do limite em até 20o/o e em mais que20o/o,

que deverão ser excluÍdos do SN.

1.
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7.4.2.t7 O sistema deverá realizar a gestão automática de notas fiscais
emitidas com o Regime Simples Nacional, para empresas excluídas
de forma retroativâ, de forma que a empresa Rque
automaticamente com débitos relativos às notas fiscais emitidas
com ISS PRóPRTO.

2

1..+.2.19 Deverá permitir a importação e processamento de arquivos do
Simples Nacional da Receità Federal. Após o processamento, o
sistêmâ deverá gerar o arquivo de resposta no padrão especificado
pela Receita Federal.

1

1.5 DECLARÂÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1.5.1 Ca racterísticas Gerais Pontos Recusa Aceite
1.5.1.1 Dispor de ferramenta na web que possibilite às instituições

financeiras do município, o proccssamcnto da Declaração Digital
de Serviços das lnstituições Financeiras/Padrão ABRÁSF no
sistema da prefeitura, o qual deve estar parametrizado com as

contas do Plano de Contas COSIF/BACDN devidamente associados
aos itens da lista de serviços da Lei Complementar ne |L6/2OO3.

I

t.5.7.2 Dispor de demonstrativo de valores do ISS Mensal a Pagar, após o
processamento da DIF, contendo os valores de ISS associados aos
códigos do Plano de Contas COSIF e os respectivos itens dâ Lista de
Serviço da Lei Complementar ne 116/2003 para possibilitar a

gerâção do boleto de pagamento via PIX e boleto comum.

7

1.5.1.3 0 sistema deverá regiskar de forma exclusivamente digital as

declaraçôes fiscais das Instituiçôes Financeiras com a poss;bilidade
de visualização de protocolo a qualquer momento
Dispor de ambiente web que permita ao servidor do nrunicípio
visualizar as informações das Declarações das tnstituições
Financeiras, inclusive identificando os respectivos itens da lista de
serviço associados aos códigos financeiros do Plano de Contas
COSIF/BANCEN,

1

t.5.1,4 1

i .5.1.5 Dispor de Manual de orientação às Instituições Financeiras pâra o
rocessamento da Declara ão de Institui ões Financeiras

1.5.2 ParâÍn€tros
1.5.2.1 0 sistema devêrá permitir o upload de Legislação

dis onibilizando-o ara dorvnload no ro rio sisterna

1

Pontos Aceite
1,

L.5.2.2 O sistema deverá permiür o cadastro de regra para cálculo de

Juros, Multâ e Atualizaçâo Monetária para cálculo das Guias dq I§§.
I

\.5.2.3 o sistema deverá permitir o upload de Brasão e Logôtipo da

Prefeitura que serão apresentados no sistema e nos relatórios
gerados com saída em PDF.

1

1,.5.2.4 0 sistema deverá permitir a inclusão de convênios bancários das

contas do município.
1

1.5.2.5 O sistema deverá permitir o câdastro de período de enl:rega de
declaração de instituições financeiras aceitas pelo sistema.

1

1.5.2.6 O sistema deverá permitir a inclusão de endereços das secretarias
municipais e centrais de atendimento, disponibilizando-o no
sistema.
O sistemâ deverá permitir a configuração do tempo de sessão dos
contribuintes e servidores, determinando o seu perÍodo máximo.

1

1,.5.2.7 1,

1.5.3 Operações permitidas às lnstituições Financeiras Pontos Recusa Aceite
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1.5.3.1 0 sistema deverá permitir que a Instituição Financeira úncule
Representante Legal para que este acesse o sistema DIF e realize as

declaraçôes e emissão de Cuia do ISS

1

7.5.3.2 O sistema deverá permitir a importação de arquivo de declaração
do Módulo de Informações Comuns da Instituição Financeira com
validação de layout e apresentação de críticas dc acordo com o
padrão ABRASF.

7

1.5.3,3 O sistema deverá permitir importar arquivo do Módulo de
Apuração Mensal com validação de layout e apresentação de
críticas de acordo com o padrão ABRÁSF.

1

1.5.3.4 O sistema deverá permitir que o usuário visualize as etapas de
preenchimento das informações para cada módulo

1

1,5.3.5 O sistema deverá emitir protocolo dc cnvio, indicando o

recebimento das informações do Contribuinte a serem processadas
bem como o resumo da declaração entregue,

i

1,5,3.6 O sistema deverá permitir acompanhamento dos arquivos de
declarações através de stâtus para as importações realizadas do
Módulo de Apuração Mensal.

1

1.5.3.7 O sistema deverá permitir âo contribuinte consultar a declaração
de apuração mensal do lSS, o resumo da declarâção entregue,

1

1.5.3.8 O sistema deverá permitir ao Contribuinte consultar as Cuias
através de Rltros como perÍodo, situação das guias (Emitidas,
Canceladas e Pagas).

7

1.5.3.9 O sistema deverá exibir o Valor Principal do ISS que será recolhido
por cada Dependência.

1

2. ÁDMINISTRÁçÃO DA ATIVIDADE FISCAL
2.1Emissão de Ação Fiscal I (Processo Administrativo Fiscal) Pontos Recusâ Aceite
2.1.1 O sistema deverá permitir ao Gestor da Fisca)ização, a realizaçâo

da programação da Fiscalização incluindo os contribuintes que

deverão ser fiscalizados por cada fiscal, por meio de atos
designatórios. Cada Açâo Fiscal deverá possuir numeração única.

1

2.1.2 O sistema deverá permitir ao Gestor da Fiscalização, o regjst[o dos
atos designatórios para definir â programação da fiscalização
contendo o Tipo de Fiscâlizâção, com base no descumprimcnto das

obrigações tributárias relativas aos tributos a serem fiscalizados.

1

2.t.3 0 sistema deverá permitir ao Gestor da Fiscalização, o registro da
proglamação da fiscalização contemplando a seleção do período a

ser fiscalizado, o fiscal responsável e os demais participantes.

1,

2.1,.4 O sistema deverá permitir ao Gestor da Fiscalização, a pré-
visualizâção da programação dâ fiscalização antes da efetiva
geração do processo administrativo fiscal, cabendo ao fiscal
assumir o processo, o qual não poderá solrer mais altera;ões por
parte do gestor da fiscaiização.

1

2.t.5 O sistema deverá permitir ao Gestor da Fiscalização a inclusão da
Ação Fiscal de forma individual para cada fiscal.

1

2.t.6 O sistema deverá permitir o acesso por meio de senha ou
certificado digital, âo gestor da fiscalização e a todos os fiscais
cadastrados na ferramenta por meio de vários disposiüvos móveis
ícomputador, tâblets, celulares, e!c.)

1

rrr ^;r, 
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2.L.7 0 sistema deverá permitir o acesso ao gestor da fiscalização para
realizar a distribuição das Ações Fiscais aos fiscais individuais ou
em equipes previâmente selecionâdâs e que façam parte da
programação da fi scalização,

1

2.2 Permitir a Consulta Di tâl de o Fiscal
2.2.1, O sistema dcvcrá permitir ao Cestor da fiscalização, a consulta das

Ações Fiscâis em andamento, as reaiizadas e canceladas, por fiscâ1,
or contribuinte, or número do rocesso

Pontos Recusa Aceite
1

2.2.2 0 sistema deverá permitir ao fiscal de tributos, a consulta dâs
ações fiscais que estão ou estiverâm sob sua responsabilidade,
pendente de abertur4 em andamento e concluídas, possibilitando
a consulta por número do ato designatório, contribuint,] e pela
situação do processo
O sistema deverá permitir ao Gestor da fiscalização, consultar o

Histórico de Ações F'iscais realizadas anteriormente, possibilitando
consultas por contribuinte, número do processo, fiscal e situação
da fiscalização.

1

2.2.3 1

O sistema deverá permiür ao gestor da fiscalização, o fiscal e

contribuinte a consultar digitâl dos processos de fiscalização,
permitindo a impressão integral de todos os doctlmentos
utilizados que compõem o processo da fiscalização.

1

2.2.5 0 sistema deverá âpresentar em tela única o fluxo de da Ação
Fiscal contemplando: Termo de Início, Intimaçâo, Apuração,
Lançamento do Crédito e Encerrâmento da Fiscalização.

1

2,3 Prorrogação de Ação Fiscal Pontos Recusa Accite
2.3.1, O sistemâ deverá possuir um controle do prazo limite para

prorrogação da Ação Fiscal, conforme legislação municipal
1

2.3.2 0 sistemâ deverá permitir ao Gestor da Fiscalização prorrcgar uma
Ação Fiscal solicitada e iustificadâ pelo Fiscal, desde cre que o
pedido de prorrogação seja realizado antes do prazo de
vencimento or narlo
0 sistema deverá bloquear a prorrogação da fiscalização após o

vencimento do Í azo ara sua conclusão
2.3.4 No momento em que o fiscal solicitar a prorrogação de Jrrazo da

fiscalização, o sistema deverá in[ormar automatican]ente o

contribuinte sobre o novo azo da A o I,iscâI.

2.4 Execu o da Fiscaliza o

1

1

1

Pontos Recusa Aceite
2.4.1, O sistema deverá registrar a ciência da notiÍicação em meio digital

e possibilitar que o fiscal execute o registro da ciência cm meio
físico.
O sistema deverá permitir ao Fiscal a visualização da data da
ciência em meio físico e digital, datâs e situação da ciência/entrega
da Ação Fiscal distribuÍda, permitindo a sua visualiza{.ão pelo
sestor da fiscalizaÇão, fiscal de tributos e o contribuinte.

2

1,

12.4.3 O sistema deverá dispor de íuncionalidade de envio de
documentos, üa domicílio tributário eletrônico, visualização na
área de processos do sujeito passjvo, e registro da entrega em meio
físico pelo fiscal, os documentos gerados durante o proresso de
fiscalização (Termo de Início, Iniiinaçôes, Termo de Encet amento,
Autos de lnftaçâo, etc.J
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2.+.4 0 sistema deverá permitir ao Fiscal a lavratura do Termo de lnício
da Ação Fiscal (TIAF) aos su.ieitos passivos contidos na
programação fiscal distribuÍda pelo gestor da fiscalização.

1

2.4.5 O sistema deverá permitir âo gestor da fiscalização, ao fiscal, e ao
contribuinte o download do processo integral da nscalização.

1

2.4.6 0 sistema deverá permitir ao Fiscal, a lavratura da intimação da
ação fiscal distribuÍda parâ que o Conribuinte possa cumprir as

exigências solicitadas pela autoridade fiscal. Deve possibilitar
inclusive, aos contribuintes, a juntada de documentos exigidos
pelas autoridades fiscais, via sistema e em meio digital.

1,

2.4.7 0 sistema deverá permitir ao Fiscâl, o registro do Recebimento de
Documentos solicitados no Termo de Início e de Intimaçôes, para
comprovar a entrega pelo Contribuinte,
0 sistema deverá permtir ao Fiscal, apurar os créditos tributários
apresentando automaticamente os débitos de ISS contidos no
sisêma e permitindo a inclusão de eventuais diferenças apuradas
dâs notas fiscais de serviço emitida e recebidas, bem como,
pagamentos efetuados.

1

2.4.8 L

2.4.9 O sistema deverá possibilitar a realização do cálculo automático do
valor principal do tributo, atualização monetária, juros de mora e

valor total Devido.

1

2.4.70 O sistemâ deverá permitir ao [,'iscal â lavratura do Autos de

infração de obrigação principal, vinculando aos débitos de ISS

apurados de forma automática pelo sistema ou a inclusão manual
de diferenças apuradas.0 Auto de Infração deverá contemplar no
mínimor O Motivo da Autuação, o Disposiüvo lurídico da 0brigação
iníringida, o Disposiüvo furídico da Penalidade infringida, o
Percentual da Multa lnfringida e Valor, o Valor Principal, o Valor da
Correção Moneúria e Valor total do Auto deJnfrag&.

1

2.4.77 O sistema deverá permitir ao Fiscal, a lavratura do Autos de

In[ração de 0brigação Acessória da Ação Fiscal distribuída,
contemplando no Mínimo: Identificâção da Obrigação Acessória
que motiyou a autuação; Descrição do Motivo da Autuaçãoj
Dispositivo lurídico da obrigação infringida; Dispositivo Jurídico
da Penalidade infringidaj Quantidade de Infringências cometidas;
Valor unitário da in[ringência cometida; Valor tota] do Auto de
ln[raçào,

1,

2.4.12 O sistema deverá permitir o envio via domicÍlio tributário
eletrônico, de Auto de Infração de Obrigação Principal e Acessória,
bem como, o registro pelo fiscal da data ciência na hipótese de
entregâ em meio físico.

1

2.+.73 0 sistema deverá permiür ao Fiscal, a lavratura do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal.
O sistema deverá permitir ao Fiscal, o download em PDF no
processo digital, o Termo de Encerramento da Ação Fiscrl com a

ciência do Contribuinte.
O sistema deverá permiür ao Fiscal, o registro dos dados da ciência
do Contribuinte no Termo de Encerramento, para corcluir a

Rscalização da Ação Fiscal distribuída.

1

2.4.1,4 1

2.+.75 1

Pontos Recu sa Aceite
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2.5.7 0 sistema deverá dispor de íerramentas para proce<iimentos de
aplicações de penalidades ao descumprimento de obrigações
tributárias a pessoas físicas e iurídicas

1

aÍaL,J.L O sistema deverá dispor de registro de configurações das infrações
que serão aplicadas como: nome, fundamentação legal, descrição
da penalidade, valor da infração, tempo para contagem do prazo a

par[ir da notiÍicação, tipos de documenLos solicitados e modelos de
documentos gerados.

1.

2.5.3 O sistema deverá dispor do registro de uma penalidade para
aplicação de multa a partir dos dados: tipo de auto-infração, valor
do tributo, tipo de infração, valor da penalidade.

1.

2.5.4 O sistema deverá dispor de cálculo automático a partir da escolha
da infração em UFM ou porcentagem em cima do valor do tributo
informado.

7

2,5.5 O sistema deverá dispor da aplicação de desconto a partir da
antecipaÇão da data do pagamento anterior ou até o vencimento.

1

2.5.6 O sistema deverá dispor de registro de multa a partir de um valor
apurado em um processo de fiscalização.

1.

2.5.7 O sistema deverá dispor de notificação e intimação das infrações
aplicadas ao contribuinte,

1.

2.5.8 O sistema deverá dispor do acompanhando das notificações e

intimações registrando a entrega das mesmas e controlando o
prazo,

aL

) q,a O sistema deverá dispor de acompanhamento do prazo de entrega
dos docurnentos solicitados.

1.

2.5.1.0 O sistema deverá dispor do lançamento do débito a partir da

aplicação da infração.
1

2.5.11 O sistema deverá exibir alerta caso ainda não estejam curnpridos
os passos anteriores, no momento do lançamento do débito.

1

- É 4a
L.J, LL O sisLema deverá dispor do registro de contestação pelo

contribuinte do valor aplicado e consequentemente a snspensão
temporária do prazo de quitação do débito.

2

2.5.L3 O sistema deverá dispor da revisão da contestação permitindo ao
agente fiscal registrar o deferimento ou indeferimento a partir do
resultado da contestação.

1

2.5,1,4 O sistema deverá dispor do cancelamento do débito a parür do
deferimento da contestação.

L

2.6 Fiscalização Tributária Pontos Recusa Aceite
2.6.1 Possibilitar a localização do contribuinte através de uma rnterface

fácil e amigável,
1.

nra
L.O.L O sistema deverá ser capaz de incluir outras situações, de acordo

com a demanda do corpo de fiscalização.
1.

2.6.3 No sistema em caso de inobservância às respectivas intimações
por parte dos contribuintes, o ISS auxilia ao corpo de fiscalização
na emissão do Auto de infração dieital.

1

2.6.4 O sistema deverá ter a existência de módulo de administração que
registre os eventos associados tanto às intimações quanto aos

Autos de Infração Dieitais.

L

2.7 Ambiente dos Servidores Públicos Pontos Recusa Aceite
2.7.1 O sistema deverá permitir ao gestor da prefeitura a inativaÇão de 1.

f:tí)r$s ,,i:t ii.:,, "§.'tirf.(] ú$j(:, í.x}í):l fst§rrr rr s(J}b{r,{} . $ suro Cs SÊN}J*IT isr,ísta}.
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usuário do domicílio tributário eletrônico.
2.7 .2 0 sistema deverá disponibilizar relatório analítico de pessoas

fisicas e jurídicas que fizeram adesão ao domicílio tributário
elerônico, assim como a data da adesão, permitindo ao gestor
realizar a emissão em XLS e PDF do relatório.

1

2.7.3 O sistema deverá disponibilizar relatório sintético de mensagens
do domicÍlio tributário eletrônico, sendo possível visuaiizar em

telã [Mensagem/Notificação), por tipo de cadastro [pessoa ísica
ou juídical, por número da noüficação e tipo de notificaçig.

1

2.7.4 O sistema deverá permitir que o agente fiscal promova a geração

de Notificação Digital de Débitos para os contribuintes prestadores
que emitirem Notas tributáveis no municÍpio e não recolheram o

ISS,

3. SISTEMA DE GESTÃO DO IPTU
3.1. Confi a es

1

Pont()s Recüsa Aceite

3.L.7 Deverá possibilitar a realização do cadastro e mapeamento de
todas as informações referentes à localização dos imóveis
cadastrados no sistema. Dentre os dados, o sistema deverá
permitir a gestão e mapeamento dos bairros, edifícios, logradôuros

1

e loteamentos, utilizados no reenchimento do BCI

Deverá possibilitar a configuração e manutenção dos parâmetros
que cercam o preenchimento do BCI, tais comoi Tipos de

Construção, Tipos de Revestinlento, Pedologias, PadrÔes

Construtivos, Materiais de Pârede, Padrões de EdiíÍcio, lnstalaçôes

Sanitáriâs, Dclimitações, Disposições, Alinhamentos, Conservaçõcs

e Estruturas

1,

3.1.3 Deverá permitir configurar todas âs seçóes / setores fiscais de

determinado município e informar o valor (em UFM) de cada

seção/ setor fiscal
Deverá permitir, para cada seção/ setor fiscal cadastrado, informar
os serviços disponíveis para o contribuinte naquelâ detcrminada
scção /setor fiscal;
Permitir configuração e manutenção dos dados dos logr'rdouros,
tais comor Código de ldentificação, Nome, Decreto ou Lei, dentre
outros dados.

1,

1,

3.1.5 1

3.1,6 Permitir o registro online de todas as manutenções de atuillizações

cadastrais efetuadas, possibilitando o registro histórico das

manutenções (Registro de lo dâs principais alteraÇões')

Permitir a configuração e a manutcnção rvcb dos dados da Face dc

Quadra por exemploi Reíerência Cadastral: Logladouro,
Loteâmentoj lnfraestruturai Água, Esgoto, Rede Elétrica,

Pavimentação, dentre outras; Serviços: Coleta de Lixo, Limpeza
Pública, Conservação de Via, dentre outros;

1

3.t.7 1

3.1.8 1,

3.1.9 7

3.1.2

Permitir o cadastro e a manutenção online de parâmetros que

compôem a Planta Genérica de Valores - PGV por um dos seguintes
SC mentos: zona fiscal ou se ao adouro
Possuir mecanismo que permite a parametrização online dos
valores dos atributos Boletins lmobiliários, relat vos às

informações do terreno, da edificação e da Face de quadra, de
ossibilitar ue o cadastro técnico se â altera(I11 sem âmodo a

'í':.)i i,:':r n-irir,' llri:1. 'a.r.;irl ,'ririrar:) t,,'i)i:cíir lia§li:ril ,:{-:r '§il:
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necessidade de mudança no código da aplicação

Permitir o relacionamento dos imóveis com pessoas físicâs €/ou
jurÍdicas, qualificando: proprietário, ocupante, possuidor, dentre

Permitir consultas web a partir de um argumento de pesquisa, ou
da combinâção de vários, por exemplo: inscrição imobiliáriâ ou
CPF CNP

Permitir o cadastro e a manuten o online dos dados dos imóveis

3.2. Cadastro
3.2.1 Dispor de funcionalidade para realização do cadastro BCI clos bens

imóveis do município, bcm como seus proprietários, locatários e

demais informações sobre o Lerreno, endereço, localização e

edificação do referido imóvel.

1

3.2.2 Deverá possibilitar também que seja informado, de maneira
manual, o valor venal do imóvel.

1

Utilizar como identificador único o número da inscrição
Imobiliária pâra cadastramento web dos imóveis.

1

3.2.4 lmpedir a duplicidade de rcgistro de imóveis com a mesma
Inscrição lmobiliária,
Dispor de funcionalidade para realização do cadastro e atualização
online do Boletim de Cadastro Imobiliário [BCIJ dos bens imóveis
do município, bem como seus proprietários, Iocatários e demais
informações sobre o terreno, endereço, localização e edificação do
referido imóvel.

1

3.2.5 1

Permiür o cadastramento e alteração online dos dados das

edificaçôes (Boletim Predial) e suas vigências. Por Exemplor
Referênciâ Câdastral: Inscrição Imobiliária; Carâcterística da
Edificagão: Uso (Residencial, Comercial, Industrial, [Iospital, Misto
e etc), Tipologia (Residencial, Comercial, Serviços e etc.),
Conservação, Ano Construção, Padrão de Construção (ex: Precária,
Popular, Frno, etc.l; Área da Edificação,

1

3.2.7 Permitir via web infbrmâr o Padrão da Construção manualmente 1

3.2.8 Permitir o cadastramento e alteração online dos dados dos imóveis
prediais e territoriais (Boletim TerritorialJ. Tipo do Imóvel:
Territorial ou Predial; Localização do Imóvel: Logt'adouro,
Número, Complemento, CEP, Bairro, Loteamento, Quadrir e Lotej
Características do Imóvel: Patrimônio/Categoria (Pirrticular,
Municipal, Estadual, Federal, ReligiosoJ, Situação Tt ibutária
(Normal, Isento de Imposto e etc.), dentre outras; Características
do Terreno: Situação do Terreno na Quadra (Meio de Quadra,
Encravado, Interno, Esquina e etc.), Topografia, Pedologia, dentre
outras; Dimensões do Tereno: Área do Lote, Testadas e suas

medidas. Identificação da face de quadra do endereço do imóvel;
Por Exemplo: Referência Cadâstral: Inscrição Imobiliária;

1

3.2.9 Permitir o cadastro e manutenção online do Endereço de
Correspondência (Entrega), possibilitando informâr, se for o caso,

se é o mesmo do de localização do imóvel, ou de alguma das
pessoas vinculadas, evitando digitação desnecessária.

1

3.2.7Í) 1

3.2.71 1

3.2.!2 1

',r,r-r i,. rr -.ir:i).ir'r' ;rlri....:;. rirltf 'rii 1:;.i;'
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em condomínio vertical ou horizontal;
3.2.1.3 Permitir a consulta da Ficha Cadastral do Imóvel. 1

3.3 LanÇarnento Pontos Recusa Aceite
3.3.1 Deverá possibilitar, a partir do cadastro de BCI, realizar o cálculo

do valor venal do imóvel,

4
T

3.3.2 Deverá possibilitar o lançarnento dos valores referentes aos

valores de IPTU, por contribuinte, com base nos dados de BCI

cadastrados no sistema.

1.

3.3.3 Efetuar o cálculo das parcelas do IPTU considerando o valor
mínimo, a quantidade máxima de parcelas, a data escolhida para o
vencimento e o desconto diferenciado pat'a cota única e parcelada.

1

3.3.4 Possuir rotina de simulação (total ou por lote de cadastros] do
lançamento dos tributos imobiliários, armazenando as

informações da simulação do lançamento e permitindo análise e

homologação prévia à sua formalizaçáo.

1.

3.3.5 Efetuar o lançarnento total oU plr lote de cadastro do 7

3.3.6 Calcular os acréscimos legais [atualização monetária, juros e multa
de mora) do tributo ou parcelas, para emissão de guias de débitos
vencidos.

1.

3.3.7 Permitir o registro e consulta da memória de cálculo do IPTU, com
todas as variáveis utilizadas no cálculo. Por exemplo: Valor Venal
do Imóvel, Valor Venal da Edificação, Valor Venal do Terreno,
Testadas utilizadas, área construída, área do terreno e valor do
imposto.

1.

3.3.8 Possuir em uma única funcionalidade, informações ou
possibilidade de acessar informações relativas ao lançamento do

IPTU do exercício e a situação Íinanceira de um imóvel, com a

possibilidade da emissão de guia parâ pagamento, inforrnações
necessárias: dados do imóvel, memória de cálculo do IPTU, valores
para pagamento, valores das díúdas vencidas do imóvel.

1.

3.3.9 Possuir rotinas de identificação de inconsistência de clados na
avaliação do valor venal e no cálculo do IPTU por imóvel,
permitindo análise e correção das inconsistências, bern como
listagem dos cadastros inconsistentes,

1.

4.MóDutos rnortoúclcos DIspoNÍvEIs Aos coNTRIBUINTES E

CONTENCIOSO

Pontos Recusa Aceite

4.t Disponibilizar a todos os contribuintes tutoriais de como uülizar
os módulos via dispositivo móveis e internet.

1

4.2 Permitir que o contribuinte emita documentos diversos

[Comprovante de Inscrição Cadastral, dentre outros), via internet,
com QR-CODE, dos cadastros de pessoa física e jurídica, conforme
o Código Tributário Municipal,

1

4.3 Possuir opção de verificação online e pública da autenticidade dos
documentos ernitidos

L

4.4 Possuir funcionalidade para consultas do processo via web 1

4.5 Deverá ser disponibilizado aos contribuintes ferrameni:as para
realizar o envio de documentos em formato digital, solicitados
pelas intimações realizadas pelas autoridades públicas municipais.

1
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Deverá ser disponibilizada área especílica para acesso exclusivo
dos contribuintes para r.ecebimento das intimações, notificações,
comunicados e üabilizar, contemplando o controle e a validação
das datas da ciência e entrega de documentos, nos te'mos da
le sla o munlcl al

Dispor de área exclusiva pâra âcesso pelos contribuintes, aos
Iançamentos dos créditos tributários do ISS provenientes de auto
de infração e possibilitáJos a realização da impugnação do
lançamento por meio de íerramentas do próprio sistema, dentro

Permitir a inscrição dos créditos tribuúrios vencidos er,r Dívida
Ativa, selecionando os créditos por Contribuinte (Pessoa), por
Nâtureza Tributária e Não-tribuúria, por Inscrição Imol'iliária e

o Mobiliária

4.6 1

4.7 1

4.8 Disponibilizar na área do contencioso fiscal digital, ferr'amcnta
digital para o contribuinte realizar o pagamento, o parcelamento
ou a impugnação do tributo lançado.

1

4.9 Disponibilizar na área do contencioso Íiscal digital, o acesso aos

contribuintes a todas as informaçôes necessárias Para gi'rantir o

acompanhamento do Processo Administraüvo Fiscal Digital (PAFI,
rocesso le I

1

4.10 Permitir que o contribuinte consulte sua situação fiscal referente
aos débitos com valores atualizados

5.D VIDA ATIVA ONLINE

1

5.1 Funcionalidades Relacionadas à Divida Ativa Online
O sistemâ deverá disponibilizar o web site com ambiente de

homologação e produção para gestão da dívida ativa municipal,
utilizando base de dados cadâstrais e de dÍúdas integrada com
outros sistemas municipais, contemplando árca para acesso ao

sistema, informações sobre legislação, serviços mai§ utilizarlos, fale

conosco, IAO etc.

Possibilitar a consulta <.rnline dos créditos tribuLários passíveis de
inscrição em dívida ativa, cujo vencimento já foi ultrapassado pelos

seguintes filtros: Natureza tributária, Origem da DÍvida, pelos

dados dos contribuintes, por perÍodo de Vencinrento e

Competência e por maiores devedores
Permitir a notificação online em lote ou inclividual dos crédilos
tribuúrios vencidos em DÍvida Ativa aos Contribuintes .Pessoa)
via domicílio tribu*ário eletrônico e op ra entrega íísica.

Pontos Recusa Aceite

5.1.1 2

5.1.2 1

5.1.3 1

5.1,.4 Permitir o acompanhamento da notificação online, como tâmbém o
cancelamento ou suspensão da notificação dentro do prazo, além
do controle de entrega possibilitando a alteração de e-mail pelo
domicflio tributário eletrônico ou registro de entregâ manual
(física) e o acompanhâmento do histórico

I

5.1.5 Permitir a inscrição automática em dívida ativâ para os créditos
tributários e não-tributários após vencimento do prazo de

Permitir a inscrição em dívida ativa para parcelementos
interrom idos or inadim iência.

1

5,1.6 1

5.1.7 1

or lnscri

, r:::i,r,;:.-.:,r: . .,1r. :., ir . i{,trr ., !íri)e:i) ir xri. ;:' aia;!ri:, : llr j5í1
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5.1.8 Realizar a inscrição em dívida ativa automática dos créditos
tribuúrios com prazo de notificação expirado.

1.

5.1.9 Permitir a geração automática e possibilitar a geração manual do
Livro da Dívida Ativa.

1.

5.1.10 Permitir a geração automálica do Termo de Dívida Ativa para os

créditos inscritos em díüda ativa.
1

5.1. 1 1 Permitir a geração individual ou em lote das Certidões ern Dívida
Ativa pela pesquisa através de filtros: Natureza de Dívida, Número
de lnscrição, Ano de Exercício, inLervalo de valores dos débitos e

Dados do Contribuinte.

I

5.L.1.2 Permitir o acompanhamento dos registros em certidão de dívida
ativa, possibilitando: Cancelamento da Certidão em DÍvida Ativa e

a Atualização dos valores do débito na Ccrtidão em Dívida Ativa,

1.

5. 1 .13 Permitir a emissão do Termo de Inscrição, do Livro da DíviCa Ativa
e Certidão em DÍvida Ativa - CDA's em formato PDF.

1

5.1.L4 Permitir a aplicação de diversos índices de atualização rnonetária,
individualizando-os em função da natureza do crédito tributário.

1

5.1.15 Permitir o controle da díüda ativa, indicando a si[ração de todos
os créditos tributários, apresentando os valores de cálculo

[principal, atualização moneúria, juros e multa de moral

L

5.2 Parcelamento Digital de Créditos Tfibt!!4!q:Administrativo Pontos Recusa Aceite
5.2.1, Possibilitar ao gestor de tributos, administrar de forma completa

os parcelamentos feitos pelos contribuintes na prefeitura,
verificando se o rnesmo está pago ou não, calculando
automaticamente multa e juros do crédito parcelado.

1.

Í11J. L,L Permitir o controle de regras de parcelamento (tipos de
parcelamentos): Configurar número mínimo e máximo de parcelas;

configurar valor mínimo da parcela.

1.

5.2.3 Permitir solicitação de parcelamento a partir da consulta de

inscrições com saldo de crédito tributário, obedecendo às regras
definidas no módulo de parcelamento.

1.

5.2.4 Permitir a realização da simulação do valor de parcela e do
parcelamento digital.

t

5.2.5 Permitir a emissão do termo de confissão de dívida com assinatura
de certificado digital.

1

5.2.6 Perrnitir a emissão de boletos de parcelas com registro, com
cálculo automático de correção moneúria, juros de mora e multa
penal para emissão de parcela fora da data de vencimento e nos
termos da legislação municipal.

L

5.2.7 Permitir cancelamento de parcelamento por inadirnplência,
gerando um débito com origern parcelamento descumprido,
abatendo os pagamentos efetuados.

1

5.2.8 Permitir reparcelamento de créditos tributários controlando de

forma parametrizável a quantidade de vezes que um débito foi
parcelado.

1

5.2.9 Permitir controlar o parcelamento de créditos tributários de forma
que o pagamento em ordem cronológica das parcelas: _

1

5.2.10 Permitir emissão de extrato de parcelamento indicando a situação
de pagamento das parcelas.

1

TOTAL 300
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Eldorado do Caraiás - PA, em _ de __de2022

Assinatura dos membros da Comissão de Avaliação

Servidor Titular da Comissão de,\valiação

Servidor Titular da Comissão de Avaliação

7.1.2. Ata de Avaliação Técnica do Sistema Web Responsivo de Licenciamento Municipal

ATA DE AVALIAçÃO TÉCNICA - TESTE 2

Aos dias_ do mês de _ de 2A22, a Comissão de Avaliação designada pela Portaria p 
-/ 

2022
analisará a solução apresentada pela Iicitante melhor classificada no Pregão, quanto ao atendimento dos

requisitos técnicos contidos no Termo de Referência. O trabalho concretiza-se objetivamente pela análise dos
requisitos apresentados pelo licitante na prova de conceito, a seguir:

AMOSTRA DE PRODUTO
Item DescriÇão
1. Plataforma de Licenciamento Municipal [Alnbiental, Sanitário,

Urbanístico e Localização)
1.2 IN COM O SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAT E

PARAMETRIZAÇÕES
Pontos Recusa Aceite

1..2.1. Deverá ser disponibilizado um ambiente de produção e outro de

homologação do sistema web de licenciamento municipal que deverá operar
integrado com o sistema Integrador Pará da JUCEPA/REDESIM viabilizando
o recebimento, via webservice, de processos de viabilidade, constituição e

baixa de empresas, Deve-se viabilizar a recepção e respostas automáticas e

manuais aos processos originados na f unta Comercial via REDESIM.

)

t.2.2 O sistema web de licenciamento municipal deverá realizar a distribuição
automática dos processos recepcionados da funta Comercial aos órgãos
municipais cornpetentes fsecretaria Meio Ambiente, Finanças e Vigilância
Sanitárial e disponibilizar o acesso aos contribuintes por meto de protocolo
único.

2

1..2.3 O sistema web deverá possuir Declaração Municipal Digital que contemple
informações das áreas ambientais, sanitárias, urbanísticas, dentre outras
informações necessárias para realização do licenciamento digital das

empresas.

I

L,2.4 O sistema web deverá possuir Declaração Digital para permiür o

cadastramento de diferentes tipos de resposta para as perguntas
cadastradas pelas secretarias municipais de meio ambiente, fazenda e

departâmento de vigilância sanitária: múltipla escolha, escolha única e texto
liwe.

1.

ijcõo§ ,fl i.ir' "F,:?ê iluü lô{r{)' vejt:r}} e sú,§cr:t . o ..i?cc Cs S€NHi}â íp./ ,slc
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1.2.5 0 sistema web deverá possibilitar o cadastro e o acesso individualizado e

exclusivo aos servidores peltencentes a cada secretaria municipal,
permitido que cada servidor cadastrado tenha acesso parâ tramitaçào, aos
processos de sua competência, possibilitando ainda aos servidores das
demâis secretarias envolvidas, a consulta aos status dos processos.

1

1..2.6 0 sistema online deverá permitir, por meio do cadastramento de respostas
automáticas, a classificação das atividades de baixo, médio e allo risco com
base na legislação federal e municipal, possibilitando o licenciâmento
automático das atividades de baixo risco e a tramitação do processo 1000/o

digitâl pâra atiüdâdes de alto risco.
0 sistemâ web dcverá dispor de funcionalidade que possibilite a utilização
de protocolo único para tramil"ação do processo de constittflção de empresa
provenientes da Junta Comercial, para acompanhamento dos processos

entre as secretarias municipais üabilizando a resolução das pendências
processuais.

0 sistema deverá dispor de funcionalidade que possibilite a utilização de
protocolo único para tramit;ção do processo de alteração de dados
constitutivos dâ Junta Comercial, para acompanhamento dos processos

entre as secretarias municipais viabilizando a resolução das pendências
processuais.

1,

1_.2.7 1

1,.2.8

1.2.9 Sistema deverá trabalhar de maneira inteÉirada às plataformas de gestão

tribuuíria da prefeitura, de maneira que as inFormações provenientes das

açôes rea)izadas no prolocolo advindos da lunta Comercial se reflitam na

base mobiliária da p reíeil-ura de maneira automática.

2

7.2.10 A plataforma deverá realizar o envio das informações para o serviço web do

Integrador Estadual, através de integração via API, com base na finalização
dos processos
A plataforma deverá realizar o envio das informações para r, serviço web do

Integrador Estadual, através de integração viâ API, de forma automática, a

parür dâ definição da prefeitura municipal

I

1.2.11, 1

1.3 CONFIGURAç ÕEs Do SISTEMA
Sistema deverá dispor de funcionalidade que permitâ aos servidores
municipais configurarem os parâmetros de cobrança das taxas de
licenciamento Ambiental em conformidade às legislaçôes pertinentes

Pontos Recusa Aceite
1

1.3.2 Sistemã deverá dispor de funcionalidade que permita aos
municipais configurarem os parâmetros de cobrança das
licenciamento Sanitário em conformidade às l n ent
Sistema dêverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
municipais configurarem os parâmetros de cobrança dâs taxas de
licenciamento Urbanístico em conformidade às legislações pertinentes

servidores
taxas de

ES

1

1.3.3 1

1.3.4 O sistema deve permilir a configuração dos códigos de reccitas vinculados
aos tipos de receitas e tipo de documento de arrecadação.

1

1.3.5 O sistema deve permitir a configuração dos parâmetros das licenças
emitidas pela plataforma, com a possibilidade de edição de Data Início e Fim
da Vigência, Cabeçalho, Obrigações da Licença e texto Sumárro da Licença.

1

7.3.6 O sistema deve permitir a configuração dos parâmetros das licenças
ambienrais (LP, LI, LO, LOC, LIO, DLA, etc.J, Urbanísticas (Alvará de
Construção, Demolição, Reforma e Habile-seJ, Sanitárias e Localização e

Funcionamento [Ccrtiticado de Inexigibilidade, Alvará de Funcionamento
Provisórjo e Definitivol âtivando e desativando as licenças que estqlam ou

1

ti.rr',:i:1. jlr,.1,;r., lirii,.irr', r;rrri.ii._iafrLt-:i,;ii'l;ii.l
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não em uso pelas secretarias competentes.

7.3.7 O sistema deverá permitir a inclusão de convênios bancários das contas
arrecadadoras do município.

1,

1.3.8 O sistema deverá dispor de área onde o servidor pode cadastrar tipos de
documentos a serem solicitados durante o processo de regularização das
empresas e autônomos.

1

1.3.9 Sistema deverá dispor de ambiente de configuração, inclusão e

disponibilização de dúvidas ou perguntas frequenLes, a ser disponibilizado
no próprio sistema

1,

1.3.10 0 sistema deverá dispor de ambiente de comunicação (Fale Conosco) entre
os contribuintes e as secretariâs envolvidas, permitindo ao contribuinte
realizar questionamentos selecionando umâ secretaria específic4 para que

os servidores insiram as devolutivas às requisiçõ CS

1

1.3.11 0 sistema deverá dispor de ambienle de configuração da Home, com
possibilidade de edição de Logol"ipo, Brasão, Imagens de Funrlo, [nserção de
Comunicados, informações Adicionais, entre outros.

1

7.3.1,2 0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
municipal habilitado a inclusão e edição dos dados das secretarias, como
cndereço, horário de funcionamento, contatos, e mail, assinaturas que

necessitem ser impressas nos documentos oÍlciais, entre out os.

I

7.4
L.4.1,

FUNCIONALIDADES GERÁIS
Sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
municipais gerarem protocolos de licenciamento [renovação anual de
licenças) em lote ou individual, para lançar a taxa de localização e

funcionamento ara Pessoas FÍsicas e urídicas

Pontos
1

Recusa Aceite

1.4.2 Sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos serüdores
cadastrarem tlnidades Dependentes (Ponto de Apoio) para o seu

consecutivo lançamento do processo de licenciamento.

1,

'1,.+.3 A plataforma rleve dispor aos serviclores municipais relal"ório de situação de
processot permitindo consultas a pârtir de um argumento de pesquisa, ou

da combinação de vários (Na Protocolo, CPF/CNPJ, Tipo de Lançamento,
Secretaria Municipal, Status de Pagamento e informaçôes de Período),
permitindo download em formatos XLS e P DF

1

L.4.4 A plataÍorma deve dispor aos servidores municipais relatório de
movimentações do processo, permitindo consultas a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários (No Pr<,tocolo, Servidor
Responsável, Departamento, Tempo de Análise e informações de Período

1

1.4.5 A platãforma deve dispor de funcionalidade que permita âo servidor
habilitâdo criar Perfis de tJsuários, âssim como suas âtribuições sistêmicas e

consecutivamente vincular tais perfis aos usuários çorype!g!

I

i.4.6 0 sistema deve dispor de funci<.rnaiiclarie que permita ao servidor habilitado
visualizar todos os usuários cadastrados e com perfil no sistema pâra
eventual edição ou inabilitaçâo

7

r.+.7 1O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
imputarem débitos de diversas naturezas aos contribuintci, vinculados ou

rotoc<.tlo es ecíllco.nao a um

r,.:rr;r,.::r:ir ','irl.'.:t!, i,:!ri,: r.rrr:'r r ',rrii)i.r':, i;.)rií iL'r ci il:i::ir rei ai.'i
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O login de acesso de usuários pessoa fisica deverá ser permitido mediante
efetivação de credenciamento com certificação digital liberado por
autoridade certificadora do ICP-Brasil (e-CPF) ou senha de acesso, o qual
permitirá a confirmação do domicílio tributário eletrônico, nos termos da

l.

1.4.8 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
municipais analisarem as solicitações de credenciamento para utilização da
plataforma de emissão de notas fiscais da prefeitura. Possibllitando que os
servidores analisem os documentos necessários por meio digital, aprovando
ou reprovando a solicitação.

1.

L.4.9 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
municipal habilitado, incluir uma secretaria municipal à um processo
específico em função de determinada necessidade de licenciamento não
prevista anteriormente.

1.

1.4.1,0 O sistema deverá dispor de funcionalidade de notificação dos servidores, por
meio de alertas na plataforma, no ato de resolução ou devolutiva por parte
do contribuinte das pendencias geradas, sejam estas documentais ou
financeiras.

1

1..4.L1, 0 sistema deverá enviar via domicílio tributário eletrônico notificações aos
contribuintes no ato da configuração e geração de pendencias financeiras
realizadas pelos servidores municipais.

1.

t.4.72 Permitir a emissão do boleto das taxas emitidas pela plataforma via PIX e
boleto registrado automaticamente, possibilitar ainda o cálculo automático
da correÇão monetária, iuros e multas, após o vencirnenLo do boleto.

1

1.4.1.3 Permitir o registro e cornpensação de pagamento de forma instantânea para
os registros via PIX e após a baixa bancária para os casos de i:oleto comuln.

1.

t.4.1.4 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado realizar o processamento do arquivo retorno bancário para a

realização da baixa de pagamento, demonstrando em formato de planilha os
arquivos processados na plataforma, por ondem cronológica,

1.

1..4.1,5 O sistema deverá apresentar indicadores de: Viabilidade automática;
Licenças automáticas para atividades de Baixo risco A; Licença automática
para atividades de Baixo risco B; Licença on-line para atividades de Alto
risco.

1.

L.4.L6 O sistema deve realizar o cálculo automático dos valores rr:ferentes à Taxa
de Localização e Funcionamento, inclusive em casos de proporcionalidade
com base na data do fato gerador, nos temos da legislação municipal.

1.

1.5 CREDENCIAMENTO PARA ACESSO A PLATAFORMA Pontos Recusa Aceite
1.5.1 Possuir cadastro web com identificador único (CNPJI de todas as pessoas

jurídicas que de alguma florma se relacione com o município, registrando
seus documentos de identificação, telefone, celular e endereços: físico e

digital, para contato e envio de correspondências fisicamente e ao domicílio
tributário eletrônico.

t

1,.5.2 Possuir cadastro web com identificador único associando o CPF do
Responsável Legal e Sócios com os seus respecrivos CNPIs de todas as

pessoas jurídicas de direito público e privado estabelecidas no território do
município, incluindo o cadastro de pessoas estrangeiras que demandarem
serviços de prestadoras do município, registrando seus documentos de
identificaÇão, telefone e endereço.

1.

1.5.3 t

ljioií.ls dt.ri-r 
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0 sistema deverá dispor de área onde servidor de uma ou mais secretarias
responsáveis possam anâlisar os dados das Viabilidades, bem como incluir

areccr favorável ou desfavorávcl a rc uisi
O sistema deverá dispor de funcionâlidâde de consulta e acompanhamento,

or arte dos contribuintes, dâ sua Viabilidade Locacional
O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores e

contribuintes im rimirem o resumo da sua Viabilidade Locacional

1

1.5.5 O sistema deverá dispor de TeCAPTCIIA na área de cadastro e acesso, 1

1.5.6 Permitir o cadastro e mânutenção do Endereço de Entrega de
correspondôncias, possibilitando informar, se for o caso, se é o mesmo do
Endereço l,ocalização da empresa e/ou autônomo, ou de alguma das pessoas
responsáveis vinculâdâs, evitando digitação desnecessária.

1

1,.5.7 Permitir o cadastramento digital e a manutenção dos daclos das empresas,
tais como: nomefrazáo social, nome fântasia, CNPJ, endereço localização,
telefones, e-mail, data constituição, regime federal, nâtureza jurídica, porte
empresa, vigências e etc.

I

1.5.B Permitir o cadastro e manutenção online e intcgrada a RED[SIM/JUCEPA do
quadro societário das empresas, identificando e qualincando os
responsáveis [sócios, sócios-administradores, administradoi es e etc.J e suas
IE ectivas artici a oes e vt cias data de início e finr

1.5.9 O sistema deverá dispor de funcionâlidade qLre possibilite a integraçào com
a base cadastral dos profissionais autônomos constantes na ferramenta de
gestão tributária da prefeitura, de maneira a possibilitâr a gcração processos
de licenciamento e emissâo de alvará.
Permitir o cadas[ramento e manutenção online das pessoas jurídicas imune,
isentas ou que estejâm com exigibilidade suspensl por decisão
administrativa ou judicial, bem como, as suas respeciivas vigências,
conced idos às em resas.

1

1

I

Pcrmitir o cadastramento e manutcnção digital das atiüda(les e ocupações
principais e secundárias, bem como suas vigências, baseada nas CNAEs
exercidas elas em rCSAS

r.5.72

z REGULA
?.1 Análise de Viabilidadê
2,t.7 O sistema deverá recepcionar e processâr os eventos de Análise de

Viabilidade da unta Comercial do Estado, via API de inte a()

1

1

Pontos R€cusa Aceite
1,

2.t.2 O sistema deverá exibir, em formato de tela de sisteDra, todos os eventos de
Viabilidâde Locacional, contendo as informações de CNPJ/Cl'F, tipo de ação,

data do recebimento, número do protocolo, Bem como a cronomctragcm do
tempo de atendimento,

1,

0 sistema deverá dispor de funcionalidade que aprove autLrmaticamente as

Análises de Viabilidade após decorrido o prazo máximo de análise
estabelecidos pelos Termos de Cooperaçào Técnica da Junta Comercial.

1

I

1

2.7.6 1

:i ': trr'-rr r'' lr
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It

O sistema deverá dispor de mecanismc de segurança criptogÍafada com
certificado de garantia de privacidade das informações de acesso ao domínio
oficial do site,

1.5.10

1.5.11

Possibilitar a realização do recadastramento digital de todos as pessoas
jurídicas de direito público e privado estabelecidas no muni(Ípio, e viabilizar
a atualização automática do cadastro por meio do pro, essamento dos
eventos de atuâiização cadastral da REDESIM/fUCEPA e Receita Federai cio

Brasil,

2.1-.3

2.7.5
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2.2 Licenciamento de Empresas Pontos Recusa Aceite
2.2.7 O sistema deverá recepcionar e processar os eventos de constituição,

alterâção e baixa do integrador estadual da REllESlM.
1,

2.2.2 0 sistenra deverá dispor de ferranenta que possibilite.r tramitação de
protocolos de renovações anuais de licenças municipais.

1,

2.2.3 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite i] tramitação de
protocolos de licenciamento das unidades dependentes (ponto de apoio)
para obtenção de suas respectivas licenças municipais.

1

2.2.4 0 sistema deverá possibilitar a tramitação digital dos processos de alteração

fEventos REDESIM: 1-01,L02, 202, 214, 204, 209, 270, 211, 220, 214, 219,
22 r, 225, 222, 24A, 226, 230, 232, 244, 233, 247, 249, 257, 267, 30L, 3 02,
232, 407, 412, 413, 577, 607,707, B0l,803), em meio digital, entre
empreendedores e â Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Vigilâ»cia
Sanitária e de Finanças.

2

2.2.5 O sistema deverá dispor de automação que reconheça e categorize o tipo de
processo analisando o conjunto de eventos, finalizando/aprovando em casos

de eventos que não necessitem de análise do servidor da plg&{!lla:

2

2.2.6 O sistema deverá dispor de automação para processos de alteraçào que
realize a liberação automática de alvará de funcionamento, analisando o
histórico de processos, pagamentos e análises de servidores ânteriores ao
processo por meio de inteligência artificial.

I Sirt"." deverá gerar uma inscrição municipâl para cada novâ empresa,

lpreenchendo automaticamenLe a ficha cadastral da mesma com os dados

I recebidos no protocolo de conshtuicão, após a finalização do processo pelas

i secretariâs competcntes.

2.2.7 1

Sistema deverá inserir ã novâ empresa constituída no cadastro econômico
do sistema tributário
Sistema deverá classificar automaticamente o risco geral do protocolo em
alto, médio ou bâixo, de acordo com o maior risco dos CNAEs presentes no
protocolo da empresa, e de acordo com a legislação municipal, estadual ou
federal.

2

2.2.70 Sistema deverá emitir, automaticamente, alvârá de funcionamento
provisório para os protocolos classificados como Baixo Risco B ou Médio
Risco,
Sistema deverá emitir, automaticamente, certillcado de inexigibilidade de
licenciamento o para os protocolos classificados como Baixo Risco A

2

2.2.11 Z

2.2.72 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
municÍpio, dos parâmetros para emissão de Licença dc Localização e

Funcionamento.

1

2.2.13 O sistema deverá exibir em formâto de telas todos os protocolos gerâdos ou
recepcionados pela plataforma, organizândo-os de maneira cronológica e

contendo pelo menos os campos: CNPJ; Nome Empresat ial ou Razão Social;
Tipo de Processo, Data do Recebimento.
Permiür consultas web de informações do processo a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplor CNPJi

Tipo de Evento; Grau de Risco, Tipo de Processo, No do Protocolo

1

1

2.2.75 1Permitir consultas web de informações de pendencias dos protocolos a

partir de um argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por
exemplo: Processos com Taxas Pagas, em Débito, lsentos, Canceladas, Não
Tributáveis entre outras. Bem como rocessos com Pendencias Documentais

i:r r,.i,rr;,,: ,, i,,r.i. : , ,,.. a -t.j .ii trr')i 1rl,!ii
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Validadas, Pendentes, Indeferidas e Canceladas.

2.2.76 Permitir consultas web de informações da análise d os servidores a partir de
um argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplo:
Responsável Pela Análise, Situação da Análise, Indicação de
Encaminhamento de Processos.

1,

n 1 1nL.L. t I Permitir consultas web de informações de períodos a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, retornando o recorte
temporal que deseia ser analisado pelo servidor.

I

2.2.L8 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite aos servidores
municipais, quando necessário, visualizem o processo sem a possibilidade
de edição e tramitaÇão.

L

2.2.1.9 O sisterna deverá dispor de ferramenta que possibilite aos servidores
municipais, quando necessário, editar os processos de licenciamento,
automaticamente, únculando-os ao seu login de acesso, tornando assim o

servidor o atual responsável pelo protocolo.

L

2.2.20 O sistema deverá exibir, em cada proLocolo, informações dos dados do
processo [Ex.: Tipos de Eventos, Data do protocolo, entre outros), dados da
Pessoa furídica (Nome, Tipo de Empresa, Natureza lurídica, lnscrições,
Endereço, Documento Fiscal, Inforrnações dos Sócios, Informações
Adicionais, entre outros) Objeto Social, Atividades Econômicas e as

Secre[arias Envolvidas no Processo.

L

2.2.21 O sistema deverá exibir, em cada protocolo, a lista das atividades CNAEs
exercida pelo contribuinte, indicando automaticamente o Grau de Risco
atribuÍdo ao processo bem como à cada atividade CNAE.

1.

aaaa O sistema deverá dispor de ferramenta de consulta das pendencias
vinculadas ao Corpo de Bombeiros, diretamente no sistema do Integrador
Estadual REDESIM.

O sisterna deverá dispor de [erramenta de consulta do andamento do
processo entre as secretarias envolüdas, visualizando o histórico de análise,
pendencias docurnentais e status de pagamento.

1.

aaaaL.L.L J I

2.2.24 O sistema deverá recepcionar e processar os eventos de baixa do integrador
estadual, atualizando automaticamente a sua Situação Cadastral na base
mobiliária da Prefeitura.

L

1n1ÍL.L.LJ O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita ao servidor
municipal, consul[ar as informações de resumo do cadastro mobiliário da
empresa.

I

2.2.26 O sistema web deverá possuir funcionalidade que possibilite ao servidor das
secretarias solicitar documentações de forma digital para o empreendedor
no processo de licenciamento de estabelecimentos.

I

O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o envio de
documentos pelo servidor, para retorno de resolução de pendências
documentais.

1

2.2.24 O sistema deverá exibir um histórico das solicitações documentais, bem
como as análises realizadas pelos servidores e as informações retornadas
pelos contribuinies.

L

2.2.29 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possililite o envio de
Termo de Compromisso Ambiental pelo servidor, para retorno de resolução

T
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por parte do contribuinte.

2.2.30 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
município, dos parâmetros para emissão de Licenças Ambientais [LP, LI, LO,

LIO, DLA, CILA, LOC, LAS, CtC).

.)

1'' a1 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração oelo servidor do
município, dos parâmeEros para emissão da Licença Sanitária Municipal, por
departamento.

L

a)41 0 sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
município, dos parâmetros para emissão da Licenças UrbanÍsücas (Alvará de
Construção, Demolição, Reforma/Ampliação).

L

2.2.33 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
município, dos parâmetros para emissão do Habite-se Municipal.

t

2.2.34 O sistema deve disponibilizar funcionalidade que permitant aos servidores
emitirem as licenças correlatas e consecutivamente disponibilizar para
download para o servidor e contribuinte.

1,

2.2.35 O sistema deverá dispor de funcionalidade que registre a data, hora e o
servidor que emitiu o alvará no processo.

L

2.2.36 O sistema deverá dispor de Funcionalidade de Cassar Alvará, inserindo sua

respecüva justificaüva pelo ato, e indisponibilizando r-, download do
documento pelo contribuinte.

1

1121 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
realizarem análises, incluindo pareceres favoráveis ou desfavores, com a

possibilidade de anexação de documentos, Bem como disponibilizar, em
uma linha histórica, todas as análises já inseridas.

1.

2.234 O Sistema deverá dispor de funcionalidade que, em caso de alguma
informação de análise inserida com algum equívoco, o servidor possa

oculLar sua análise e consecutivamente inserir uma errata.
))20 O sistema deverá permitir o encaminhamento de processos de regularização

entre os departamentos de cada secretaria para consolidação do fluxo de
licenciamento municipal. Bem como disponibilizar, em umã linha histórica,
com todos os encaminhamentos já realizados.

1.

2.2.40 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
imputarem débitos de diversas naturezas aos contribuintes, vinculados à um
protocolo específico,

1.

2.2.41. O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores do
municÍpio enviarem notificações e comunicações aos contribuintes,
registrando um histórico dessas notificações.

1

2.3 Licenciamento de Profissionais Autônomos Pontos Recusa Aceite
2.3.1. O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite a tramitação de

protocolos de licenciamento municipal de profissionais autônomos.
1

,21 Sistema deverá classiÍicar automaticamenle o risco geral cio pro[ocolo em
alto, médio ou baixo, de acordo com o maior risco dos CNAEs presentes no
protocolo da empresa, e de acordo com a legislação municrpal, estadual ou
federal.

2

2.3.3 Sistema deverá emiür, automaticamente, alvará de funcionamento
provisório para os protocolos classificados como Baixo Risco B ou Médio
Risco.

2

2.3.4 Sis[ema deverá emitir, automaticamente, certiÍlcado de inexigibilidade de
licenciamento o para os protocolos classificados como Baixo Risco A.

2
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2.3.5 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
município, dos parâmetros para emissão de Licença de Localização e
Funcionamento.

1.

2,3.6 O sistema deverá exibir em formato de telas todos os protocolos gerados ou
recepcionados pela plataforma, organizados de maneira cronológica e

contendo pelo menos os campos: CPF; Nome; Tipo de Processo, Data do
Recebimento.

I

2.3.7 Permitir consultas web de inforrnações do processo a partir de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplo: CPF; Tipo
de Evento; Grau de Risco, Situação de Processo, N" do Protocolo

1.

2.3.8 Permitir consultas web de informações da análise dos servidores a partir de
um argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, por exemplo:
Responsável Pela Análise, Situação da Análise, Indicação de
Encaminhamento de Processos.

L

2.3.9 Permitir consultas web de informações de períodos a parür de um
argumento de pesquisa, ou da combinação de vários, retornando o recorte
temporal que deseja ser analisado pelo servidor.

1.

2.3.1,0 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite aos servidores
municipais, quando necessário, visualizem o processo sem a possibilidade
de edição e tramitação.

1.

2.3.1,1 O sistema deverá dispor de ferramenta que possibilite aos servidores
municipais, quando necessário, editar os processos de licenciamento,
automaticamente, vinculando-os ao seu login de acesso, tornando assim o
servidor o atual responsável pelo protocolo.

1

2.3.72 O sistema deverá exibir, em cada protocolo, informações dos dados do
processo [Ex.: Tipos de Eventos, Data do pro[ocolo, entre outros), dados da
Pessoa Física [Nome, lnscrição, Endereço, Documento Fiscal, Informações
Adicionais, entre outrosJ, Atiüdades Econômicas e as Secretarias Envolvidas
no Processo.

1.

2.3.73 O sistema deverá exibir, em cada protocolo, a lista das atividades CNAEs

exercida pelo contribuinte, indicando automaticamente o Grau de Risco
atribuído ao processo bem como à cada atividade CNAE.

L

2.3.1.4 O sistema deverá dispor de ferramenta de consulta do andamento do
processo enlre as secretarias envolvidas, visualizando o histórico de análise,
pendencias documentais e status de pagamento.

L

2.3.L5 O sistema deverá dispor de funcionalidade que perrnita ao servidor
municipal, consultar as informações de resumo do cadasü,t mobiliário do
profissional autônomo.

1.

2.3.1.6 O sistema web deverá possuir funcionalidade que possibilite ao servidor das
secretarias solicitar documentações de lorma digital para o proÍissional
autônomo no processo de licenciarnento.

1

2.3.1,7 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o envio de
documentos pelo servidor, para retorno de resolução de pendências
documentais.

1.

2.3.18 O sistema deverá exibir um histórico das solicitações documentais, bem
como as análises realizadas pelos servidores e as informações retornadas
pelos contribuintes.

1

2.'3.19 O sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o envio de
Termo de Compromisso Ambiental pelo servidor, para retorno de resolução
por parte do contribuinte.

1
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2.3.20 O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
município, dos parârnetros para emissão de Licenças Antbientais (LP, LI, LO,

LIO, DLA, CILA, LOC, LAS, etc.l.

2

2.3.21, O sistema deverá possuir funcionalidade para configuração pelo servidor do
município, dôs parâmetros para emissão da Licença Sanitária Municipal, por
departamento.

1

2.3.22 o sistema deverá dispor de funcionalidade que permitâ aos servidores
realizarem análises, incluindo pareceres favoráveis ou desfavores, com a
possibilidade de anexação de documentos. Bem como disponibilizar, em
uma linha histórica, todas as análises iá inseridas.

1

0 Sistema deverá dispor de funcionalidade que, em saso de alguma
informâção de ânálise inserida com algum equívoco, o servidôr possâ
ocultar sua análise e consecutivamente inserir uma errata.

1

2.3.24 0 sistema deverá permitir o encaminhamento de processos de regularização
entre os departamentls de câda secretaria para consolidação do fluxo de
licenciamento municipal, Bem como disponibilizar, em uma linha histórica,
com tôdos os encâminhamentos já realizados.

1

0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos servidores
imputârem débitos de diversas naturezas aos contribuintes, vinculados ou
não à um protocolo específico.

1

2.4 Contribuintes (Pessoas f uridicas e Profissionais Autônotnos) Pontos Recusa Aceite
2.4.1 0 sistema deverá dispor de Íuncionalidade que permita ao contribuinte

selecionar o protocolo que deseia tramitar no momento.
7

1I o sistema deve permitir ao responsável legal da empresa a inclusão de sub-
i usuários no sistema para tramitação dos processos.

2.4.3 0 sistema deve disponibilizar ao contribuinte teia que permita acompanhar
o histórico de movimentação realizado no protocolo.

2.4.4 O sistema deve dispor de ambiente que permitâ ao contribuinte visualizar e

tramitar todas as pendencias de todos os protocolos pertencentes ao

mesmo.

1

2.4.5 O sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao contribuinte
realjzar o preenchimento de formulário autodeclaratório em resposta às

perguntas inseridas pelâs secretarias municipais, onde o sistema

automaticamente, a depender do respondido, realizará a reclassificação do
risco da atividade econômica.

2

0 sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o envio de
documentos pelo empreendedor, solicitados pelas secretarias para solução
de pendências documentâis

1

0 sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o envio de
Termo de Conduta ou Compromisso Ambiental, solicitado pÊla secretaria do
Meio Ambiente para solução.
O sistema deverá dispor de funcionalidade que permita a emissâo digital,
pelo empreendedor, do boleto da taxa de fiscalização sanitária com regrstro
e PIX, para pagamento pelo contribuinte.

1

2.+.4 1

2.+.9 o sistema deverá dispor de íuncionalidade que permita a emissâo digital,
pelo empreendedor, do boleto da taxa de fiscalização ambiental com registro
e PIX, parâ pagamento pelo contribuinte.
0 sistema deverá dispor de funcionalidade que permita a emissão digital,
pelo empreendedor, do boleto da taxa de localização e fun(:ionamento com
registro e PlX, para pagâmento pelo contribuinte

1

2.+.1,0 1
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2.4.77 O sistema deverá dispor de funcionalidade que permitâ a emissâo digital,
pelo empreendedor, do boleto de taxas de diversas naturezas Çom registro e

PlX, para pagamento pelo contrjbuinte.

1

2.4.1.2 0 sistema lveb deverá dispor de ambiente de consulta de liccnciamento pela
empresâ, permitindo a emissão digital e â visuâlizâção das licenças liberadas
por cada secretaria,

2

2.4.1,3 O sistema também deverá funcionar de mâneira integrada com os outros
sistemas preüstos neste edital e possibilitar que os usuários acessem com
uma única senha,

1

2.5 PLATAFORMA MOBILE - APP Pontos Recusa Aceite
2.5.1. Possuir ambiente de Desenvolvimento/Homologação t Produção da

Unidade de Suporte Técnico (UST) para uso do App de Licenciamento
Municipal (Disponibilizados nas lojas Googlc Play-Android c App Store-i0SJ
para acesso disposiüvos móveis do tipo celulares, smârtpholle e tablet.
0 aplicativo deverá apresentar indicadores de: Viabilidade automática;
Licença automática para atividades de Baixo risco A; Liccnça automática
para ati\.idâdes de Baixo risco B; L,cença digital parâ atividades de Alto
risco.

3

2.5.2 1

2.5.3 Deverá permitir o envio de arquivos, fotos e documentos comprobatórios
solicitados pelas secretarias municipais para o processo de licencialnento

1

2.5.4 0 aplicativo deverá possibilÍtar a geragão e disponibilização das guias de
pâgamento das taxas relacionadas à Secretaria Municipalde Meio Ambiente.

1

2.5.5 O aplicativo deverá possibilitar a geração e disponibilizaçáo das guias de
pagamento das taxas relacionadas â Vigilância Sanitária.

1,

2.5.6 0 aplicativo deverá possibilitar a tramitação dos processos de Constituição,
Alteração, Renovação e Baixa, em meio digital, entre emp|eendedores e a

Secretarias Secretaria Municipal de Mcio Ambiente e Sccr.taria Municipal
de Finanças.
Deverá possibilitar que o contribuinte consulte a baixa do pagâmento pâra
emissão eletrônica dos certificados,

1

2.5.7 1

Deverá dispor de ambiente de consulta de licenciamentc pela empresa,
permitindo a visualização das licenças liberadas pelas Secretari a5

1

Plataforma de Licenciamento de TransPorte e Trânsito Municipal
Pontos Recusa Aceite

3.1.1 Deverá ser disponibilizado um ambiente de produçâo e outro de

homologação do sistema web de licenciamento de Transporte e Trânsito
Municipal que deverá operar integrado com sistemas de licenciamento e

tributário dâ prefeitura

2

3.1.2 Sistema deverá dispor de funcionalidade que permita aos setwidores
municipais configurarem os parâmetros de cobrança das taxas em
conformidade às legislações pertinentes
O sistema deverá clispor de ambiente de configuração da Home, com
possibilidade dc edição de Logotipo, Brasão, Imagens de Fundo, lnserção de
Comunicados, in[ormaçóes Adicionais, entre outros.
A plâtaforma deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor
habilitado criar Perfis de Usuários, assim como suas atribuições sistêmiças e

consecutivamente vincular tâis perfis aos usuários competer teS

1

3.1.3 1

3.L.4 7

3.1.5 1O sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao serüdor hâbilitado
visualizar todos os usuários cadastrâdos e com perfil nc sistema para

ão ou inabili oeventual edi
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3.r.6 1,

3.t.7 0 sistemâ deve dispor de funcionalidâde que permita ao servidor habilitado
cadastrar Modelos de Veículos

1

3.1.8 o sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor habilitado
cadastrar Cores de Veículos
O sistema deve dispor de funcionalidade que permita ao serúdor habilitado
cadastrar Tipos de Serviços a serem tramitados pe!.q!la taforma
0 sistema deverá permitir o upload de legislação disponibilizando-a para
downloâd no próprio sistema.

I

3.1.9 1

3.1.10 1

3.1.11 0 sistema deverá perntitir o upload de Manuais di sponibilizando-as para
download no próprio sistema.

3.2. CADASTRO Pontos Recusa Aceite
3.2.7 O sistemâ deverá permitir ao permissionário ou autorizatário, pessoa fÍsica

(condutor profissional autônomo) ou jurídica (empresa), confirmar e

complementar informações cadastrais, realizar o credenciamento gerando o
login e senha;

1

3.2.2 0 sistema deverá possibilitar ao servidor municipal a realização do
deferimento e validação do câdâstro dos motoristas e responsáveis de
veículos seja pessoa física [condutor profissional autônomo) ou pessoa

iurídicâ (empresa);

1

3.2.3 0 sistema deverá dispor de tela onde os servidores visualizem uma listã de
contribuintes cad astrados na plataforma;

1

3.2.4 O sistema deverá dispor de ferramentas de busca e filtragem para otimizar
as pesquisas dos servidores;

1,

3.2.5 O sistema deverá dispor de ferrâmenta em que o contribuinie possa realizar
o cadastro de condutores únculados;

1,

3.2.6 O sistema deverá dispor de ferramentâ em que o contribuinte possa realizar
o cadastro dos veículos vinculados;

2

sERVtçOS E TRÁMITE DE PROCESSOS Pontos Recusa Aceite
3,3.1 O sistema deverá possibilitar a realização do licenciamento de transporte

aos permissionários e autorizatários de veÍculos com base na legislação
municipal.

2

3.3.2 0 sistema deverá dispor de funcionalidade err que o colttribuinte possa
acompanhar o andamento do seu processo.

1

3,3.3 Permitir ao servidor acompanhar o histórico das solicitações registradas na
ferramentâ, possibilitando revisar as informaçóes registradas em cada

solicitaÇão e acompanhar seu status.
O sistema web deverá possuir funcionalidade que possibilite ao servidor
municipal solicitar documentações de forma digital para o contribuinte no
processo de licenciamento.

1

3.3.4 1

3.3.5 o sistema web deverá dispor de funcionalidade que possibilite o envio de
documentos pelo servidor, para retorno de resolução de pendências
documentâis.

1

3.3.6 0 sistema web devcrá dispor de funcionalidade que possilrilite o envio de
documentos pelo contribuinte, solicitados pelas secretarias para solução de
pendências documentais.

1

1

I

O sistema deverá possibilitar aos servidores a tealizaçáo de análise dos
documentos anexâdos, re eitando-os ou a rovando-os
O sistema deverá ossibilitar aos servidores incluírerr ar eceres sobre os

Í:cL]\ 41?:. " Pat a qüe ta$a/. ve]êr, t 9úü§r'"t i, r,?ao dJ sf-§rr)Â F-.4,§lo

Ilua da Rio vonnelho'01 Centro knr l0í). CEP|ó85241100 Etd(ÍBdo do Cerajáv?A

O sistemâ deve dispor de funcionalidade que permita ao servidor habilitado
cadastrar Marcas de Veículos

1

3.3.8
[T-_1

/
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p focessos
3.3.9 O sistema deverá informar e noüncar os servidores sobre o vencimento de

CNHS e demâis documentos dos condutores com data de validade para uma
melhor gestão do licenciamento.

7

3.3.10 O sistema devêrá permitir â emissão online dos boletos pelos contribuintes,
das taxas de transporte com registro bem como possibilitar a leitura do QR
Code do PIX pârâ compensação instantânea.

I

3.3.1 1 Permiür a emissão online de certificado de regularidade cadastral da pessoa

física, jurírlica e do veículo;
2

Permitir a emissão online do Certificado de Autorização de Tráfego (CAT) e

demais serviços relacionados.
2

TOTAL 200
Eldorado do Carajás - PA, em de

Assinatura dos membros da Comissão de Avaliação

de 2022

Servidor Titular da Comissão de /waliação

7.1.3. Relatório de conclusão da avalia o técnica

TIAGO PÊREIRA

COSÍ A:O0919426247

Eldorado dos Carâiás - PA 05 de dezembro de 2022
Assinado de forma dlgital
porTlAGO PEREIRA

COST 4100919426247

RESFONSAVEL

Após análise dos itens demonstrados, aos _ dias do mês de 

-- 

de 2022, a Comissão de Avaliação conclui os

trabalhos e HOMOLOGA a soluçâo apresentada pela empresa (Razão Social e CNPD, a qual obteve a pontuação
total de __ pontos, conforme indicado na Ata de Avaliação Técnica que faz parte integrante deste Relatório.

Servidor Titular da Comissão de Avaliação

Servidor Titular da Comissão de Avaliação

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA AVALIAçÂO TÉCNICA.

Eldorado do Carajás - PA, aos 
- 

de 
- 

- 

de 2O22

.rr'r'..,r. 'la:.',': : l' ..:._ .ri

Rúa dc fuo ve rll]!'lho ' (r l (icllao knr L{11l Llil' ó3i2.t,;r{r irlJorxdo,lo C.tlrii--l}\

Seruidor Titular da Comissão de Avaliação
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGAO ELETRONICO
ssssÃo púgLICA: ---/----/2022, Às ----tl----tntlN t----) HoRAs.

I,OCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE

IDEN DA PROPONENTE

ITEM nsrocrnlclçÕrs LND QUT
VALOR

uxnÁnro ns
VALOR

TOTAL RS

A empresa: declara que:

o Estão inclusas no valor cotado bodas as despesas com mão de obra e, bem como, Eodos os tribuEos e encargos fiscais,

sociâis, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gâstos com trensporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta:

o prazo de inicÍo de fornecimento/execução dos serviços de acordo corri o estâbelecido no lermo de referencia do editâl

desse processo.

oQuenãopossuicomosócio,gerenteediretores,servidoresdaprefeituramunicipalde-/u[,eaindacônjuge,

companheiro ou parente ate terceiro grau.

o eue o prazo de inicio da entrega de 48 (quarenta e oito horas apÓs a convocação na instalação) mediante ordem de

serviços dos produtos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo , deste edital e 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 Caraiás/PA, f todos os equipatnentos serão avaliados, sob pena de devolução de

não aceite, caso não aênda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

I;Êjo* J.l i:ir''F{tlu gue lc4.Ja r vêJü,}) li,§$,bâl'n . o $laiÕ Cr SfNHt}$ íÊ-r §,o.

Rua da Rio vennelho o 0l Ceflro - kfi 100. CEP: ó8524-Í'00 Eldorado do Carajáv?A

F

dias

NOME DE FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
cNPf :

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM N

ENDEREÇO:
CIDADBAIRRO
E-MAIL:CEP:
FAX:TELEFONET
TELEFONE:CONTATO DA LICITANTE:
CONTA IA DA LICITANTE:BANCO DA LICITANTEI

N9 DAAGÊNCIAI

l.rL
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ANExo II - DECLARAçÃo on su;elçÃo Rs corlotçÕEs ESTABELECIDAS No EDITAL E DE lNExtsrÊructR oe
FATos sUeERvENIENTES IM PrDtlvos DA HABI LtrnçÂo

pnrcÃo uLernôNIco Ns xxxx/zo22-sRP

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE UF

o(A) PREGOETROIA) E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara exDressamente 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

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecirnento do lrem 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 2e, e artigo 97 da lei nq 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

em, - de 

-2422(ASSINATURA DO RESPONSÁVI]L E CPF)

ljcíesJlâi,"Fülagu*tc'{$ rrái§rl} ins*ráú}r'ir. #r}}s.a}Ci-l §§NHÔÊíê-risla

Rua da Rio vennelho o 0 I - Centro knt [0ú. CEP: 68524-t,00 - Eldcrado do CarajásiPA
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ANExo III - MoDEto DE DECLARAçÂo wos rERMos Do INCISo xxxIII Do ARTIGo ze DA
coNsrITUIçÃo rEorRar

pRncÃo Er,rrRôrurco No xxxx/zo22-sRP

IPAPEL TIM BRADO DA EM PRESA)

inscrito no CNPf na .........................,., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

......., portador[a] da carteira de identidade ne.......,..,..... e CPF ne....,..'......'............., declara, para fins do

disposto no inc, v do arl ne 27 da lei ne 8.666, de 2L de iunho de 1993, acrescido pela lei ne 9.854, de 27 de

outubro de L999, 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 ( ]a.

(data)

[representante legal)

1 í)hsm,agão: em caso afmativo. assinalar a ressalva acima.

i;ol$l ,;,1q ;1ir' "§$.ü (Juiif íft{*: $ vryürtt § sxrÍrcnt . $ r}r(ie d* §{N}l#,( ís, i5rü.. '

Rua da Rio vennelho " 0l - Cenúo .. km l00. CEP: 68524-{t00 - Eldorado do Caraiás/PA
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ANExo rv - DECLI\RAÇAo DE ELABoRAçÃo mnETENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pnncÃo n lsrRôruIco Ne xxxx/ zozz-snp

(identificação completa do representan[e da licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Ns

XXW,/2O22.-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO No XXXX /2O22-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, dlreta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participanLe potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ne Xxxx/2o22-sRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresenrar a proposra elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne nXX/202z-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) 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-SPiP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conreúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne'I(JLXX/2022-SRP não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer ourro parücipante

potencial ou de faro do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conreúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns ,<XXX/2O22-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

\'/ município de antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la,

REPRESENTANTE LEGAL

lscroas .r1.;'iJ: -Pár'ô,:}uél f&{Jo:i vêJüin ê §$.í}erÍ:?. ü Í,1{]e d8 §fNHÕâ íêJ is,*.

Rua da Rio venne.lho o 0l '. Cenlro - km l00, CEP: 68524-t)00 - Eldcrrado do Carajáv?A
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ANExo v - DECLI\RAçÃo oo poRTE DA EMeRESA (MTcRoEMeRESA ou EMeRESA DE pEeuENo poRTE)

pRE cÃo E Lurnôrurco Ne xxxx/ zozz.-snP

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade ILTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

ne [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

no JXXXXI, inscrito no CPF sob o ne [XXXXI, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3s da lei complernentar ns 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4s do art. 3s da lei complementar nq 123 de 1,4 de dezembro de

2406.

declaro, para fins daLC L23 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - recelta bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantâgens iegalmente instituírias por nãc se enquadrar em nenhur:ra rias veiações iegais impostas pelo § 4q do arL

3s da lei complementar ne L23 lO6 alterada pela LC L47 /20L4.

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente iitsütuídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3e da lei complementar ns 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

L23, de L4 de dezembro de 2006;

o a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ns L2312006, ou a opção pela não utilização do direito de tratarnento diferenciado.

LOCAL E DAT'A

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURADO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: X)ü.§ü.XXX-XX

CRC:

ànltu,{t.l'ir:"Ê{:Jrü(ru*i(rí}r:.rrr*Jür}) Ê.$ürbüri?.. fit}xicdi:SáN}'rt"i}f{fl.l ísl*..

Rua da Rio vennelho ' 0 l - Cenlro ' km l00. CEP: 685241100 - Eldorado do Caraiáv?A



PREFEITURA DE ELDORAD(} DO CARAJÁS
DEPARTAMENTo DE rrcrrAçÃo - cer

ANExovr - DECLARAÇÃo nE IDoNEIDADE

Ao REDTGIR A IRESENTE DÊcLARAçÃ0, o pRopoNENTr »svERÁ UTILIZAR poRuuúRlo coM TIMBRE DA

PROPONENTE.

pnscÃo Er,srnôhttco Ne xxxx/2022-sRP

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE

o(AJ PREGOETRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

A empresa inscrita no CNPf ne ...,.,.........,.. por intermédio de seu representante legal o

Sr portador da carteira de identidade ne................,...,. e do CPF ns declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da adrninistração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaraÇão de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a administração federal, estadual e municipal.

DE2022.

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

DEEM,

ljâ{js ,lil :.-t -FdirÍl (rl.l.r lft:J$$ va-isr:} c} §flrb(}i::. il} ,'§í1d {J{} §i:&fJi:Xi Í{:x i-§rc. '

Rua da Rio vennelho o 0l Cenlro -. km 10tt. CEP: 68524-(t00 - Eld<nado do Carajás;PA

t-i L
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ANExo vu - DECLARAçÃo DE cUMPRIMENTo Dos REQUIslros DE HABILITAçÃo. (MoDEro)

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Na XXXX/zo22-SRP

declara, em conforrnidade com a lei ns 1,0.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

F - PREGÃO ELETRÔNICO NA XXXX/2022.

EM,_DE_DE2o22

IASSTNATURA DO RESPONSÁVH, E Cnrl

Isâ{}§ 4r-,iJir: "pün) üU{if kr{:$.i vr}{}}?} rr 9$}$âÍI . {J rsrio r*3 §â,q}r$§ í{:j, i$l*..

RuadaRiovennelho"0l Cenlro knr l00.CEP: 68524-000 EldcnadodoCarajás,PA
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ANEXO VIII DECLARAçÃO DE NÃO VÍNCUTO COM ÓnCÃO PÚBLICO

A empresa , 

- 

portador do CNPJ nQ tendo como seu sócio

representante 
------ 

portador do CPF ne- declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Àdministração Pública de Eldorado do

Caraiás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do arügo 37 da Constituição Federal.

EM, DE DE2022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEl U Crrl

bc,oi4l{.ar'"êir'üiJrIú. l{(ia: vé)$r}? &sú,ilcri?. *nrccrS*SfNHi)§/êr§t(i.'

RuadaRiovennelho'0i..Cenlro--km l00.aUO'63524-it00-F,ldoradodoCarajáriPA
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ANEXO rX MINUTA DA ATA-DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREçOS Ns
PREGAO ELETRONICO N9

Aos _ dia(sJ do mês de _de dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, 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 setembto de 2019, decreto Nq 7,892,DE 23

DE IANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE ACoSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação dâ proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

OBIETO: ContrataÉo de empresa especializada em serviços de implantação, manutenção e suporte para

fornecimento de licença de uso de ferramenta web responsiva integrada, com hospedagem em nuvens,

para realizar licenciamentos amblentâis, sanitários, urbanísticos e de localização e funcionamento de

.-, atividades econômicas e gesEio fazendária, com interoperabilidade de dados entre plataformas públicas e

privâdas por mêio de Application ProgramminB Interface (APl).

tendo sido os referidos preços oferecidos pela emptesa[sJ cuja[sJ proposta(sJ foi classificada(s) em primeiro lugar

no certâme supracitâdo.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer complomisso futut'o para contratação, devendo ser

entrêgues apenas as quantidades solicitadas pela Prefeiturâ Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordírns de compras ou seNiços. Empresa:

C.N.P.J. ne XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(al Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXX»L\, C.P.F. ne K(XXX,XXXXXX e R.C. na XX)0(XXXXXXXXXXX.

C USULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

\z A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze 1 meses contados a partir da sua assinatula,

durante a vigência da Ata, os preços registrâdos serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses preüstas nos

artigos 17 e 18 do Decreto na 7.A92/2013 e devidamente comprovadas as situações pl'evistas na alÍnea "d" do

inciso ll do art.65 da Lei ne 8.666/7993.

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 fazê-[o por meio de outla licitação, quando julgal conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinaturâ da Ata de Registro de Pleços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos lealizados, e se obr-iga a cumpril', na íntegra, todas as

qi

Eldiíitiilo
do CaraJás

VALOR
TOTAL RIi

IJND QTIT.
VALOR

UNITÁRIO RI§
ESPECTFICAÇÕESITEM

I{Lu da Rio vunneLho ' o I - Ccnlro knr 1(x r. Chl'. 68i24-, )(l(l - lildorado do Crrijtúv'l'A
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condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legaimente cabÍveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRÁ - DA UTILIZAçÃo DA ATA DE REGISTRO 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 licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovâda a vantagem.

Parágrafo primeiro: 0s Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando deseiarem fazer

uso da presente Atá de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem prâti.ados, obedecida à ordem de classihcação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de ReÍlistro de Preços, observadas as condições nela

eslabelecidâs, optar pelâ aceitâção ou nâo do fornecimento, indepe ldente dos quâlltitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não pre.iudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquentâ por cento dos quântitativos registrâdos na presenteAtade Registro de Preços,

Parágrafo quartoi 0s quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totâlidade, ao dobro do quantitaüvo de cada item registrado na ata de registro de preços pârâ o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos nãr, participantes que aderirem.

cúUsUtA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do mâtériâ deverão ocorrer em de 15 dias corridos acordo com as

especificações conüdas na ordem de compras/serviço ou nota ce empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do municÍpio.

CúUSUUT QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e âceitas as entregas, a CONI'RATADA apresentará a ,lotâ Fiscal, medição e Certidôes no Protocolo

do nâ Prefeitura Municipai de Eldorado do Cârajás, CEP:68524-0(r0, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 154 [décimo quinto) dia úül do mês subsequcntc,

conforme planeiamento e disponibilidade Rnanceira. 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 -financeiroJ 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 obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentiária.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota Íiscal/fatura deverá estar a,-ompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguri(lade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDTJ, denlons rando situâção regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.
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3. A Prefeiturâ Municipal de Eldorado do Caralás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestâção, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e aceitzs.

4- A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do montante a pâgar os valores correspondentes

a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagâmento será efetuado à licitante vencedora enquânto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteraçâo dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais ântecipações de pagamentos, fica cônvencionâdo que será aplicado o percentual de

10olo (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6, Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que â licitânte vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Carajás entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e â do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (Tx)/ 365 => t=(6/100)/36s => t=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser âpresentâdâ posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA . DAS CONDIçOES DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só cstará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serúços.

0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver preüsta para data posterior à do seu vencimento, observando âs normas e

obrigaçôes constantes no EditáI, no Termo de Referência e nesta Ata le Registro de Preços.

CúUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do ob.ieto do Pregão Elehônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a préúa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notiÍicâção via ofÍcio, mediante contrâ recibo do representznte

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
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justificâtivas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de O,lo/o (zero vÍrgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaçóes

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 1"5 (quinze] dias corridos, uma vez cômunicadâ oficialmetrte;

III - multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do obieto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porvenLura causados ao conIratanLe pela não execução parcial ou total do

obleto o qual foi regrstrado os prazos.

Parágrafo Primelro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

[cinco) anos, garantido o direito prévio dâ citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punição ou âté que seja promovida a reâbilitação perante â priipria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitznte que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentâr documentação falsa, enseiar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver â proposta, falhâr ou fraudar Ila execução do objeto pactuado, compôrtâr-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

Pârágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e " I", facultada a defesa prévia do interessado, no l.especüvo

prôcesso, Do prazo de 05 [cinco] diâs úteis.

Parágrafo Terceiro - Se â multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual setá descontada dos pagamentos deüdos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada iudicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obligatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante ileverá ser descredenciado por igual período,

sem preluÍzo das multas preüstas no Editale das demais cominaçôes legâis.

CúUSULA OITAVA - DO REA|USTAMENTO DE PREÇoS: Quando, por motivo superveniente, o preço registrado

tornar-se superior ao preço praticâdo pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado üsando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratâdo do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornâr-se superior aos preços registrâdos e o classificado, mediante oferta de

iustificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão Berenciador poderá:

8,5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sangão administrativa, desde que as

iusüficativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;
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8.6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidâde 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 obtcnção de contratação mais vantajosa,

8.8 Em caso de desequilíbrio dâ equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalment€ pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de íato imprevisível, supervenienle à formalização cla proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

8.10 Em caso de revisão, a alteração do preço âjustado, 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

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como

âqueles decorrentes exclusivamente da variâção inflacionária, uma vez que inseridot êstes últimos, nâ hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o

prazo de um ano,

8,12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputrdo como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formülação da proposta definitiva

ou após a finalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evenlo ocorrido e a maiorâção dos encargos atribuÍdos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, â previsibilidade da ocorrênciâ do evento.

CúUSULA NoNA - DAs CONDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado

pela 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 fiscâisj

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, pârâ efeito de posterior verificação dâ conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.
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ll - Definitivamente, após â 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 recebimcnto provisório,

cúusulA DÉctMA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REctsrRo DE pREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

especíÍico, 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

maior;

. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercâdo dos insumos que compôem o custo do serviços.

. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando;

o não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificâção técnica exigida no processo licitatório;

. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadasj

. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. não compârecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Atâ de Reglstro

de Preços;

. caracterizada qualquer hipótcsc de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos delâ decorrentes.

cúUsULA DÉGIMA PRIMEIRÁ - DA AUToRIzAçÃo PARA AQUISIçÃo E EMIsSÃo DAS ORDENS DE coMPRA

ou sERvrços

As aquisiçÕes do objeto da presente Ata de RegistÍo de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contrat,nte.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificâção ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitânte.

CLÁUSULA DÉcIMA Sf,GUNDA . Dos AcRÉscIMos E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

sup€riores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de aÉ 25Vo (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1q do art. 65, da Lei no 8.666/93.

Parágrafo Primêiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e nâ

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Atâ poderá ser totál ou parcial, a

criterio da Adminisl-ração, considerando-se o disposLo no parágrafo 4e do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.
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cr,Áusur,R oÉcrmR TERCETRA - Dos pREços Dos ITENs DE FoRNECIMENTo ou sERvrÇos

0s preços ofertados pela empresa classiÍicada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DAS OBRIGAçÔES 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 deçorrentes das norínas, dos ansxos e da natureza da atividade,

clÁusuu\ DÉctMA eurNTA - DAs oBRIGAçÔES DA CoNTRATAN rE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parâgrafo Prirneiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota[s) Fiscal[ais)/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 licitado por intermédio do Íiscal especialmente

designado, de acordo corn a Lei 8.666193 e posleriores alterações.

cúusulA DÉctMA sExrA - DAs DIsposIçôEs FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classiÍicada em

1s lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666193 e 10520/2002 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

administrativarnente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrurnento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorad'r dos Carajás - PA, em 
- 

de 

- 

de 

-.

PREFEITURA MI.]NICIPAL DE ELDORADí] DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRE:'A
CNPJ N"

CONTRATADA
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho a 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr.a Prefeita Municipal lara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscritâ no CNPI (MF) sob o n.q estabelecidâ doravante denôminada

simplesmente contratada, neste ato l'epresentada pol' portador da Cédula de Identidâde n.e

e CPF (MF) n.q celebram o presente contlato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.p _/ _ e a propostâ apresentada pela contl'atadâ, suieitando-se o contratante e a

contratada às normas disciplinâres das Leis ne 8.666/1993 e 1-0.520 /2002, Decreto 10,024 de 20 de Setembro de

v 2079 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CIÁUSULI\ PRIMEIRA. DO OBIETO

1, O presente contrato têm como objeto: ContrataÉo de empresa especializada em serviços de implantação,

manutenÉo e suporte para fornecimento de licença de uso de ferramenta web responsiva integrada, com

hospedagern em nuvens, para reaiizar iicenciamentos ambientais, sani'tários, urlranÍsticos e de localizâÉo

e funcionamento de atividades econômicas e gestão fazendária, com interoperabilidade de dados entre

plataformas públicas e privadas por meio de Application Programming Interfacê (API).

L. Os preços dos serviços são aqueles constântes da Planilha apresentada pêla contrâtad4 sendo que o valor total

do contrato é de R$

ITf,M ESPtrCIFICAÇÕtrS T]ND QUT.
vALOR

lurrÁnro ns

2. Os quantitativos indicados na Planilha constánte do Anexo do editâl do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quânto a sua execução ou

pâgâmento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da alotação orçamentária: XXHí\ü)(XXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS PRAZOS

1. A CoNTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeiturâ d€

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo dc outros serviços autorizados para cxecuçâo

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
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1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ne 10.52 0, de 17 de julho de 2 002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CúUSULA QUINTA - DA EXECUçÃO DO CONTRÁTO

L. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelâs cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do arügo 54 da Lei n,e 8.666/93 combinâdo com o inciso XI[, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

cúUsULA sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato será _/ à / _/ __, contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. o Contrato poderá ser prorrogãdo, alterado ou aditado nos termos do arl 57, inciso IV c,/c arügo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente justificadas.

CúUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao contrâtânte:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constântes do objeto;

1.2 - prestar as iníormaçóes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocâdâmente ou em desâcordo com as especiÍicações constantes do

Anexo Í do edital do Pregão eletrônicon." 

-/ 
---

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que nâo atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregfio n." 
- 

/ e conforme cronoglama da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULII OITAVA. DOS ENCÂRGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contrâtadâ:

1,1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de âcidentei

c) taxas, impostos e contTibuiçoes;

dJ indenizações;

e) vales-refeiçâo;

0 vales-transporte; e

.,.:i:\ i,.:r r11 il1i,n.:).r.:1r,:r . !rrl;.1,:, rrjr:r,crr, l:;l:ír ir:,:s ia,/ ;ii-l
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g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares tlo contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente 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 oulros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serüços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praücada por seus técnicos no

recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconsBuir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serüços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 fcincoJ dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

L.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria quais quer aLraso referente a entrega desde fundamentado e justificado. Podendo

ser aceito ou não.

l.16 - manter-se em compatibilidade corn as obrigações a serem assurnidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

clÁusuLA NoNA - DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

L, À contratada caberá, ainda:

1.1 - assurnir a responsabilidade por todos os encargos previLlenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e Erabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

L.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vÍrimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continêncí u e

,i;í\los {.1 ;,ir "piiro c?Ir., Ícria. ; ,,,8-l{:rl:. * $r.ri$or:r. at t}}*a (i5 §âÀHí}l? /€-.I íslo
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1,.4 - âssumir, ainda, a responsabilidade pelos encârgos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratáda, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratânte, nem poderá onerar o obieto deste contrato,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contrâtante,

cúusuuR oÉcIruA - DAs oBRIcAçôEs GERels

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É 
"xpress"-"nte 

proibida a contratação de seryidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a preslâção dos serviços, objeto deste contrato;

1,.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade âcerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do conh'atante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

L.4- Arcar com todâs as revisões durante a garantiâ.

cúUsUI.A DÉcIMA PRIMEIRA . DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÀO

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanha<la e fiscalizada por do contratante, designado

para esse Iim.

2. O servidor do contrâtante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regulârizâção das faltas ou deíeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos ílârajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execugão deste contrato, desde que aceito

pela admin jstração do contrâtante.

GúUSULA DÉctMA SEG UNDA - DA ATESTAçÀO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

cLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrio por conta da Dotação 0rçamentária Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal, ffXXHOfiXXXXXXXX

CúUSULA DÉCIMA QUÁRTA. DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipâl de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01. - Centro - I'rn 100, CEP:

,,-!i/r'.:;, 1 ]rrrairr\ r.-,',r !.ri.r,rr ,r t.ii;irrrr irr)iioir,rr:.çliliilr'qlr)
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68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e [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

estiverem de acordo com a especificaçâo apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

deüdas pela contratâdâ, 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 Íinanceira ou aplicagão

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a parür da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tant!, fica convencionado que a taxa de compensação financeira deüda pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada median[e a aplicação da

seguinte fórmula:

EM = I x N xVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data preústa para o pagamento e a do efetivo pagamentoj

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensâção financeira, assim âpurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

fi - Percentual da taxa anual = 6oá

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 efetuado âpós a apresentâção da nota fiscal/fatura

atestáda por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.e B .666/93, everifrcação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

cúUsULÀ DÉCIMA QUTNTA - DA ALTERAçÂO DO CONTRÂTO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haia interesse da administração , nos casos previstos na Lei n,s

A.666/93, desde que haia interesse da Ad ministração com â apresentação das devidas iustificativas.

CúUSULA DÉGIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÂO E REAIUSTES

' ,,,,i;', : '.,::, I;'.ii,:i. ) r:ir;..)ii. 'rianrir',i 1.:r'i'ii
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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 25% fvinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2q, da

Lei n.e 8.666/93.

l..L- A contrâtâda fica obrigada a aceitar, nasmesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabeiecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajustâdos a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediânte solicitação da Licitânte Vencedora, consideranrlo o IPCA.

1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediânte Processo Administrativo protocolâdo na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado âo Contrâto nos termos do § Bs do artigo 65 da Lei

Federal ne 8.666l93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação vigentes, sempre motivada e iustificada.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos servlços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

su,eitará a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

10olo (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzel dias corridos, uma

vez comunicada ôfi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do ob,eto deste contrato, â adminish"ação do contratante poderá, garantida a

préúa defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1- advert€ncia;

2.2 - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contrâtâdo, recolhida no prâzo de 15 (quinze) dias corridos, contâdo da comunicação oficial;

2-3 - suspensão temporária de parücipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 [dois] anos;

2.4 - declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promoüda a reabilitação perante â 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.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará suieita às penalidades tratadas nos itens 1e

2 desta cláusula:

3,L - pelo âtrâso na execução dos serviços, em relação ao prâzo prol,osto e aceito;

a;ê.a\ ,i l,i,-,"p/r;?c qlra ic(É-. rrc/e,rr a síóoâ o,?r4o cú sâ§"tlrlP íê: islo
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3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que üer a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3,3 - por recusar refazer qualquer serviço que üer a ser rejeitado caracterizâda se a medida não se efetivar no

prazo de 5 fcinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sureita, ainda, ao cancelamento de suâ inscrição no câdastro

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 reconhecicla força maior, devidâmente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar ein licitação e impedimento de contratâr com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licrtâr ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntâmente com as de multa, descontando-a dos pâgamentos a serem

efetuados.

cúUsULA DÉcIMA oITAVA . DA RESCISÃO

1. A inexecução total ouparcial deste contrato enseja asua rescisão, conforme disposto nos arügos 77 a80 da Lei

n.P 8.666/93.

1,.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente mr)tivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisào deste contrato poderá ser:

2,1- determinada por ato unilateral e escrito da adminisfi-ação do (ontratánte, nos casos enumerados nos incisos

t a Xtl e XVII do artigo 78 da lei n.p 8.666/93, notificando-se a c,,ntratada com a antecedência mínima de 30

(trintâ) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haia conveniência parâ a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação ügente sobre a matéria.

3, A rescisão administratiya ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CúUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PRO2OSTA DA CONTRÁTADA

1. Este contrato ficâ vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/, e aos termos das propostas da

contratada.

CúUSULÀ V|GÉSIMA - DO FORO
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1,. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possarn ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer ouLro, por mais

privilegiado 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,

contrâtante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, em de 2022.

CONTRAl'ANTE CONTRA'I'AI)A
.I'ES'IEMUNT]Á.S

l. 2.
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