PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 10932/2018
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e
da Pregoeira, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo
Administrativo Nº 10932/2018 de interesse da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, que será regida pela Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Municipal Nº
2.355/2005

e Lei Complementar Nº 123/06

visando

a

CONTRATAÇÃO DE

PESSOA JURÍDICA

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA GESTÃO DO ISSQN, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE,
ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, DECLARAÇÃO MENSAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA,

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS FINANCEIROS COM

FORNECIMENTO DE DATA CENTER. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DESTE EDITAL.
REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Comunica que receberá os envelopes de
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” no dia 14 de março de 2019 às 09:00 horas. No caso de
impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil
posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório.
A Abertura da Sessão inicial do Processo Licitatório acontecerá na Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, localizada na Praça Martiniano Maia – Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42.700-000.

1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações;
1.2. Lei Federal Nº 10.520/02 e Alterações;
1.3. Decreto Municipal Nº 2.355/2005;
1.4. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações;
1.5. Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NA GESTÃO DO ISSQN, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE,
ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, DECLARAÇÃO MENSAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA,

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS FINANCEIROS COM

FORNECIMENTO DE DATA CENTER. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DESTE EDITAL.
REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
2.2. As despesas resultantes desta licitação correrão através da rubrica orçamentária:
Unidade Gestora
0700

Secretaria Municipal da Fazenda
Atividade
Elemento Despesa
1024
33903900

Fonte de Recurso
00
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03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES.
3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação,
deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de
Habilitação – (Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA

3.2. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
Habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III, que deverá ser apresentada por fora do Envelope Nº 01
Proposta de Preços, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04.
3.3. As Propostas Preços deverão apresentar os requisitos a seguir, sob pena de desclassificação do licitante:
3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, na
falta do mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:
a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;
b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;
c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;

3.3.2. Quanto ao preço do serviço:
a) Ser impresso em algarismo e por extenso;
b) Para serviços, apresentar também planilha apartada com composição de preços unitários;
c) Declaração de Inclusão de Impostos.

3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais:
a) Validade da Proposta;
b) Dados Bancários;
c) Declarações solicitadas neste Edital.

3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que:
a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;
c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 6 – Documentação de Habilitação.
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3.4.1. Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº.
8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital, da forma a seguir.
3.4.2. Em se tratando de consórcio, as participações de empresas ficam condicionadas, além das exigências
contidas neste EDITAL, ao atendimento dos seguintes requisitos:
3.4.2.1. Apresentação de instrumento prévio de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados,
registrado nos órgãos competentes, que não deverá revelar dado contido nas PROPOSTAS COMERCIAIS, do
qual constem em cláusulas próprias:
a) Denominação do consórcio;
b) Composição do consórcio e indicação da empresa líder, à qual serão conferidos amplos poderes para
representar os consorciados, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante a LICITAÇÃO,
podendo, inclusive, assumir obrigações perante a Administração Pública, que, na hipótese de consórcio entre
empresas nacionais e estrangeiras, será sempre empresa nacional.
c) Compromissos e obrigações dos consorciados, entre si e em relação ao objeto da LICITAÇÃO, com a
especificação, inclusive, se for o caso, da divisão das atividades relacionadas à prestação dos serviços entre as
empresas consorciadas;
d) Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados sob consórcio
na fase de LICITAÇÃO e durante a execução do CONTRATO, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do contrato até o seu recebimento definitivo;
e) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma
modificada, desde a entrega da DOCUMENTAÇÃO até a assinatura do CONTRATO e daí por diante, exceto com
autorização prévia e expressa do MUNICÍPIO de competência exclusiva do titular da Secretaria Requisitante,
desde que mantidas as condições de garantia constantes do edital e do contrato.
3.4.2.2. A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação ou
desclassificação do consórcio.
3.4.2.3. Os documentos de todas as consorciadas deverão ser apresentados de acordo com o previsto
neste EDITAL.
3.4.2.4. A empresa consorciada fica impedida de participar de outro consórcio ou de oferecer proposta
isoladamente nesta LICITAÇÃO.
3.4.2.5. O instrumento de consórcio não deverá revelar dados contidos na proposta, ainda sigilosos.
3.4.2.6. A empresa líder deverá ter amplos poderes para representar os consorciados no procedimento
licitatório e no contrato, receber, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber
notificação, intimação e citação;
3.4.2.7. Todos os licitantes do consórcio deverão demonstrar experiência anterior nas atividades exigidas
para a comprovação de capacidade técnica, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada
consorciado, observadas as regras constantes do EDITAL e nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.666/93.
3.5. Poderão participar do certame os licitantes que estejam em recuperação judicial, desde que
demonstrem, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica.
3.6. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta;
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3.7. Toda e qualquer documentação emitida e apresentada pela empresa licitante deverá ser datada e
assinada por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado;

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um representante
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente como, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação CNH (A CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVEM SER
APRESENTADAS EM CÓPIA AUTENTICADA);
4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro
instrumento de constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida,
acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que comprove assinatura
dos Sócios, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente;
4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de
poderes de representação específica;
4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados aos autos
do Processo;
4.2. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei Complementar,
caracterizará o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas e sanções
correspondentes;
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo;
4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia autenticada
por Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de
Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte e quatro) horas
antes da abertura do Certame.

5. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
ABERTA À SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA OU À
SUA EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO III.
5.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste
Edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a
sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo;
5.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes;
5.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste Edital;
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5.3.1. Os Documentos de credenciamento passarão a compor o processo;
5.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação";
5.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados;
5.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação
das Propostas que estejam em consonância com o exigido;
5.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração Da maior oferta, os custos
acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado;
5.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais;
5.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar MAIOR OFERTA e todos os demais cujas
Propostas de preços situarem-se no limite 10% (dez por cento) acima da maior oferta;
5.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de
lances verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham sido
os preços oferecidos;
5.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira;
5.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados,
iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante da maior oferta, devendo o
lance ofertado cobrir a maior oferta. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir o valor da Proposta
escrita de Maior oferta. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das Propostas, que
definirá a sequência dos lances seguintes;
5.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 5.8.1, quando convocado pela
Pregoeira, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de
ordenação das Propostas;
5.8.3. Ordenamento das empresas por preço;
5.8.4. Análise da Proposta de maior oferta, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo a
Pregoeira decidir motivadamente a respeito;
5.8.5. Negociação direta com o proponente de maior oferta, para a obtenção de melhor preço, se for o caso,
quando poderá ser feita contraproposta;
5.8.6. Verificação das condições de Habilitação do licitante que apresentar a Proposta de maior oferta, passando
para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências
Editalícias, até a apuração de Proposta que corresponda ao exigido;
5.8.7. Aclamação do licitante vencedor;
5.8.8. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes,
em todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de Habilitação
remanescentes.
5.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver
manifestação positiva nesse sentido;
5.8.10. Adjudicação do objeto ao vencedor;
5.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes
dos licitantes;
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5.8.12. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos
relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do
Contrato pelo licitante vencedor;
5.8.13. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de
apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
6.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, preferencialmente
em papel timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
datada, contendo preço unitário e global em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país (R$), com
apenas duas (2) casas decimais, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante
legal da licitante e incluirá:
a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente
nacional com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte,
encargos fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado:
b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado; em caso de divergência entre os valores expressos
em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso:
b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer outros
acréscimos;
b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a
qualquer título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais:
c) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na
Proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;
d) Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que
deverá ser atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar
de posse das certidões em plena vigência;
e) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme
planilha e condições integrante do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas,
serem aplicadas todas as sanções cabíveis;
f) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a
qualquer título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais;
6.2. Após a apresentação na sua Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
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6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,
caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
7.1. Abertas às Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREÇO
GLOBAL e as demais em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), relativamente à maior oferta;
7.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas de Preços nas condições do item acima, a
Pregoeira classificará todas as Propostas, até o máximo de três, incluindo a de maior oferta, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas Propostas escritas;
7.3. Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Preço;
7.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído da
etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das
Propostas;
7.5. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de maior
oferta e o valor estimado para a contratação;
7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
7.7. Sendo aceitável a Proposta de maior oferta, será aberto o envelope contendo a Documentação de
Habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;
7.8.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as
exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e
seus Anexos;
7.8.2. Nas situações previstas nos subitens 7.4., 7.5. e 7.8., a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na
Sessão Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade
previstas neste Edital;
7.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e
definição da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito,
Proposta definitiva e detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda
colocada;
7.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica,
prevalecerão as da Proposta;
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7.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);
7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”
8.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em
vigor e Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de
Negativa com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros (INSS);
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do
domicílio ou sede da empresa;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de
negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT;
g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
h) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrição
quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa;
i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de
Preços, ou revogar a licitação.

8.3. Documentos Complementares
a) Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação;
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b) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da
República Federativa do Brasil.
8.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica
8.4.1.

Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que

comprovem ter a licitante fornecido os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com objeto desta licitação.
Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, em caso de dúvida da autenticidade da
assinatura, poderá ser exigido o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a
declaração.
a) A Certidão ou Atestado apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3º do Art. 43, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores;
b) Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no objeto deste Edital, em um ou
mais Contratos, conforme dispõe o § 3º do Art. 30 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores;
8.5. Qualificação Econômico-Financeira
8.5.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de
expedição da certidão deverá ser de até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação;
8.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das
folhas onde se encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos
deverão estar assinados pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou
Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a
aposição do DHP (Declaração de Habilitação Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000;
8.5.3. A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, correspondente a R$ 70.733,00.
8.6. Será Inabilitado o Licitante:
a) Que não atender às condições deste Edital;
b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela
relacionado e que enseje Inabilitação.
8.7. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório
competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a apresentação
dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma
prescrita na Lei Nº 8.666/93, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente Pregão, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Santos Dumont, Km 2, Estrada do Coco – Lauro de
Freitas/ Bahia no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os seguintes
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documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na
solicitação de Impugnação;
9.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura
do Certame;
9.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 9.1, não será conhecido;
9.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame;
9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a
apontar, na data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9.6. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de impugnação, para obter o retardamento do
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

10. DOS RECURSOS
10.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante
registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal
de Administração, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; Apresentando os seguintes
Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na
solicitação de Recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
10.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente,
sendo que não serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do
direito de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s),
sendo submetido o presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação;
10.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas
pelo licitante na Sessão Pública;
10.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à
Secretaria de Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar
sua decisão, em 03 (dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para Parecer
Jurídico;
10.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
10.7. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em caráter de recurso, para obter o retardamento do
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
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11. DOS PRAZOS E DA ENTREGA
11.1.

O prazo para contratação será de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogáveis de acordo

com o art 57, II da Lei 8666/93, conforme a necessidade da contratante.
11.2.

O servidor técnico responsável pelo controle de execução de serviços será Vinicius Dalmolin – Matricula

69320, com endereço profissional na rua Silvandir F. Chaves, nº. 108, Recreio Ipitanga, Empressarial Torre
Business, CEP nº. 42700850, 3º andar, tel: (71) 99925-4446, vdalmolin@ pmlf.ba.gov.br.

12.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A EMPRESA durante a vigência do respectivo contrato, compromete-se a:
12.1.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste termo de referência;
12.1.3 Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados
pela PMLF, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados;
12.1.4 Indicar um profissional para atuar como preposto da EMPRESA para tratar das questões relativas à
execução dos serviços e ao faturamento;
12.1.5 Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da PMLF, o uso obrigatório de crachás
de identificação;
12.1.6 Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pela PMLF neste
Termo de Referência;
12.1.7 Fornecer os suprimentos de acordo com as características determinadas pela PMLF;
12.1.8 Entregar os equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de forma que os
proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte;
12.1.9 Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela PMLF, no prazo estabelecido;
12.1.10 Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade;
12.1.11 Disponibilizar os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de
funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes no termo de
referência;
12.1.12 Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem, transporte e
distribuição dos equipamentos.
12.1.13. Obedecer rigorosamente as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente da
PMLF.

13.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a EMPRESA a ser contratada, em conformidade com
o contrato, no prazo estabelecido, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas por cada localidade.
13.2 Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA a ser contratada, todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste termo de referência.
13.3 Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA a ser contratada sobre quaisquer irregularidades
observadas.
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13.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um servidor, especialmente designado, que
anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao contrato.
13.5 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela EMPRESA a ser contratada, de acordo
com os termos de sua proposta comercial, do contrato e do edital da licitação.
13.6 Permitir o livre acesso dos empregados da EMPRESA a ser contratada, às dependências da PMLF, no que
tange a execução dos serviços.
13.7 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato, que venham a ser solicitados
pela EMPRESA a ser contratada.
13.8 Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados pela
EMPRESA a ser contratada, por meio de pessoal próprio ou equipe de terceiros.
13.9 Conferir toda documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu ateste
quando estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no contrato.
13.10 Fornecer a infraestrutura necessária (local físico, pontos elétricos e pontos de acesso à rede, senhas de
segurança da rede) para instalação do sistema.

14. DO CONTRATO
14.1 O Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal n°8.666/93de21/06/1993.
14.2. A execução contratual iniciará mediante Ordem de Serviço, tão logo se esgotem os prazos para a
disponibilização de toda a estrutura necessária ao funcionamento do pátio de depósito de veículos, permitindo-se,
antes disto, que a contratada cumpra com o disposto no item 3.1.11 do Termo de Referência.
15. O PAGAMENTO
15.1.

Pela prestação do serviço descrito no objeto, o pagamento se dará de forma mensal, após apresentação

da nota fiscal atestada pelo gestor de contrato, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do
CNPJ da empresa, n.º da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária e boleto bancário.
15.2.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
15.3.

Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente.

15.4.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
15.5.

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como

condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento
da obrigação do Contratante.
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16. DO ADITAMENTO
16.1. O Contrato proveniente deste Edital poderá ser aditado ou prorrogado, desde que dentro das determinações
e limitações da Lei Nº 8.666/93, aplicável às contratações da Administração Pública, inclusive quanto aos prazos
para a execução contratual.

17. DAS SANÇÕES
17.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
contratada, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
17.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou cobrada judicialmente.
17.3. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal ou do crédito existente na PMLF em relação à
contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
17.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado.
17.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não sendo
devida nenhuma indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a este
Pregão Presencial;
18.2. Após apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira;
18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da
Sessão Pública do Pregão Presencial;
18.4. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura Contratação;
18.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
18.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior:
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a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase
do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da Proposta;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer Documentos, para fins de Habilitação e classificação
dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete
violação aos princípios básicos da licitação;
c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas
Propostas.
18.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento do
Contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em
lance verbal; se houver;
18.8. Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o
instrumento do Contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita através
de envio de fax e/ou ofício e/ou e-mail;
18.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato ou retirada do
empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na
vigência da sua Proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os
remanescentes;
18.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária do
Pregão, devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se expirado no
prazo transcorrido da data da primeira reunião;
18.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação na
data da primeira Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura
estiverem vencidos;
19.12. A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual de
Fazenda (www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro de 2004, e
encaminhadas ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com as Certidões de
praxe, a fim de que seja realizado o pagamento:
§1º – O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima;
§2º – O descumprimento deste item acarretará a rescisão do Contrato, por inadimplemento de obrigação
contratual, sem qualquer direito à indenização.
18.14. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor de
Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida santos
Dumont, KM 2, Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00
horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do
representante legal da empresa.

19. DO FORO
19.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da
Comarca de Lauro de Freitas, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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20. ANEXOS DO EDITAL
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Planilha Discriminativa;
Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV – Declaração de Observância ao Art. 7o, Inciso XXXIII, da Carta Magna;
Anexo V – Minuta do Contrato;
Lauro de Freitas/ Bahia, 22 de fevereiro de 2019.

Fernanda Borges Soares
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Da Justificativa de aquisição/contratação de serviço
A contratação fulcro do objeto supracitado permite a implantação de novas sistemáticas de relacionamento entre
os contribuintes e a municipalidade, atingindo um grau maior de controle sobre as prestações de serviços que são
executadas por contribuintes sediados no Município, bem como os serviços que importamos.
Dentre os diversos benefícios que a implantação do sistema visa trazer ao Município, vale destacar os seguintes:
I. Incremento do número de contribuintes cadastrados;
II. Fortalecimento do processo de autorização de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, com rígido controle
e acompanhamento do processo;
III. Efetivo acompanhamento do recolhimento de ISSQN por parte destes contribuintes ou por parte dos
responsáveis tributários;
IV. Criação de mecanismos que permitam redirecionar a atuação da fiscalização, permitindo a exercê-la de
forma mais preventiva, evitando o critério forçoso via emissão de autos de infração;
V. Criação de mecanismos que propicie integração entre os tomadores de serviços e a administração na
arrecadação do ISSQN;
VI.

Permitir métodos para reduzir a evasão fiscal, observadas a legislação pertinente;

VII. Geração de instrumentos que permitam agilizar os procedimentos de autuação dos inadimplentes
(contribuintes que praticam evasão fiscal), via mecanismos de inteligência fiscal;
VIII.

Incremento da Arrecadação;

IX. Agilidade, praticidade, comodidade e segurança aos contribuintes, com a disponibilização de acesso, via
Internet, para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, impressão, revalidação de Guias
e a geração do Livro Fiscal Eletrônico.
Portanto, se faz necessária a contratação do referido sistema de informática para que o município possua
autonomia da gestão de tributos, visando a otimização e o aumento da receita municipal e a redução da
inadimplência.
2. Da Especificação
2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO
Disponibilidade de um Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga, disponível durante as 24
horas dos 7 dias da semana, com reconhecidos critérios de segurança física (proteção contra fogo, fornecimento
ininterrupto de energia, proteção contra água e proteção contra furto) e segurança tecnológica (detecção de
invasão) de forma que atenda o disposto nos itens 8.3.1, 8.3.2, 11.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 12.3 da NBR - Norma
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ISO/IEC 27002/2013.
Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com componentes redundantes que
ofereçam alta disponibilidade, proteção contra vírus, spywares e demais pragas virtuais gerando cópias de
segurança que garantam o armazenamento dos dados em local seguro. O tráfego para o servidor de backup não
deve concorrer com o tráfego externo;
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Disponibilidade de Links de comunicação de alto desempenho com banda compatível com a demanda necessária
ao atendimento dos contribuintes do Município, com garantia de alta disponibilidade e desempenho e conexões
com certificação segura e criptografadas no transporte das informações (https). Devem atender, via web, aos
contribuintes da contratante, tomadores de serviços, contadores e colaboradores da contratante.
Deverá ser disponibilizado relatórios periódicos que possibilite o Município a realizar o acompanhamento do
consumo dos recursos de hardware e consumo de banda disponibilizados pelos serviços de Data Center.

2.2.

Requisitos de Ambiente

A licitante deve disponibilizar aos cidadãos e à Administração Municipal, equipamentos de alta performance e que
assegure alta disponibilidade, com tolerância a falhas, balanceamento de carga e contingência operacional,
devendo atender aos seguintes requisitos:
I.Ambiente climatizado;
II.Sala Cofre
III.Detecção de invasão;
IV.Proteção contra água (local não sujeito a inundações) e fogo (detecção precoce e combate);
V.Monitoramento 24 horas por CFTV (câmeras day-night);
VI.Fornecimento ininterrupto de energia elétrica garantidos por grupo motor-gerador e/ou no-breaks.

2.2.1. Requisitos de Monitoração do Ambiente
I.Operação do ambiente de servidores;
II.

Operação de Backup diário;

III.

Monitoração 24x7 dos servidores;

IV.

Monitoração e Operação 24x7 do ambiente de firewalls;

V.

Monitoração 24x7 do Backbone Internet;

VI.

Disponibilização de Relatórios on-line de Status dos recursos hospedados e recursos de
Infraestrutura, servidores e equipamentos de rede.

2.3.

Requisitos de Tecnologia

A solução deverá oferecer funcionalidades em ambiente WEB para acesso via browser (no mínimo Internet
Explorer e Mozilla Firefox), ou para ser instalado no ambiente do contribuinte, quando permitido pelo modelo
conceitual divulgado pela ABRASF, visando simplicidade, funcionalidade e interoperabilidade entre redes de
ambientes heterogêneos.
O sistema de gestão do ISSQN deverá oferecer funcionalidades Web para acesso, visando à simplicidade,
funcionalidade e interoperabilidade entre redes de ambientes heterogêneos e, ao mesmo tempo, aproveitar os
ativos existentes no Município e em seus contribuintes.
A definição da utilização da tecnologia WEB visa promover a integração social com os contribuintes, operando de
modo transparente, simples e funcional, através da tecnologia e infraestrutura oferecidas pela Internet para
acesso ao portal da Prefeitura, além de minimizar a perda de produtividade do Município para administração de
seus serviços. O sistema de gestão do ISSQN deve oferecer servidores, infraestrutura de rede, segurança,
recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, destacando-se:
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I. Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data Center;
II. Servidor web com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;
III. Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;
IV. Licença do sistema operacional Windows 2012 Server ou Linux para ambos os servidores;
V. Licença do SGBD relacional tais como MS SQL Server 2012, Oracle, 11g, IBM DB2 ou similar que seja
capaz de manipular grandes volumes de dados;
VI. Licença de software agente de gerenciamento de dados para backup em servidor próprio;
VII. Licença de software agente de monitoração de todos os servidores, inclusive processos e recursos
computacionais;
VIII. Licença de software antivírus para todos os servidores;
IX. Reserva mínima de 500 GB em disco para backup;
X. Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços;
XI. Acesso Internet com links redundantes de no mínimo de 20 Mbps de largura de banda dedicada.
Obs: A transferência de dados com o servidor de backup deve ser realizada através de rede independente e que
não concorra com o tráfego externo (acesso web). O mesmo vale para os serviços de monitoramento.

2.4.

Requisitos de Segurança de Dados

A solução deve possuir mecanismos de segurança da informação relacionados à integridade, privacidade e
autenticidade dos dados. Deverá:
I. Manter na íntegra todas as transações mesmo em quedas de energia ou falhasde software/hardware;
II. Garantir a integridade referencial das tabelas durante as transações;
III. Manter registro das operações efetuadas na base de dados, com no mínimo: usuário, data, hora, tipo
de operação, conteúdo anterior e conteúdo atual;
IV. Possuir permissões de acesso individualizadas e por perfis. Poderá ser através de usuário e senha
(Preferencialmente a senha ser digitada em teclado virtual). Opcionalmente, a licitante poderá
disponibilizar o acesso também através de certificado digital no padrão ICP-Brasil;
V. Utilizar protocolo SSL que criptografa os dados trafegados através da Internet;
VI. Criptografar todas as senhas dos usuários da solução;
VII. Mostrar ao usuário somente as opções para as quais ele foi autorizado.

2.5. Características Gerais de Utilização
Esta seção descreve os requisitos associados às características de uso da interface com o usuário.
I. A interface com o usuário deve ser realizada por meio de um navegador (browser) tal como o Google
Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari e similares;
II. Exibir ao operador somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado;
III. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em
arquivos, com saída em disco rígido ou removível e a seleção da impressora desejada;
IV. Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas
imediatamente após o término da transação;
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V. Possuir teste de consistência dos dados de entrada tais como, validade de datas, validação de dígitos
verificadores, campos com preenchimento numérico, etc.;
VI. Utilizar ano com quatro algarismos;
VII. Utilizar a língua portuguesa (Brasil) para toda e qualquer comunicação dos sistemas aplicativos com os
usuários;
VIII. Bloquear a digitação quando o número de caracteres ultrapassarem o número máximo permitido para
os campos de entrada de dados;
IX. Garantir que os sistemas aplicativos tenham integração total entre seus módulos ou funções;
X. Exibir mensagens de advertência ou avisos de erro que indiquem ao usuário uma situação de risco ao
executar procedimentos. Nesses casos o sistema deverá solicitar a confirmação ou, em
determinados casos, impedir que o usuário execute uma operação inválida;
XI. Ser parametrizável pelo usuário através de interface de fácil compreensão;
XII. Em processos de longa duração, permitir que o usuário acompanhe o andamento da execução;
XIII. Permitir que o usuário desista, a qualquer momento, da operação corrente;
XIV. Consistir o formato dos campos de entrada de dados;
XV. Possuir help online para ajudar o usuário a utilizá-lo. Este auxílio deve ser em português e de fácil
leitura e entendimento;
XVI. De maneira a auxiliar ao corpo de fiscalização o sistema deverá oferecer uma ferramenta que, a partir
de informações de movimentação econômica do contribuinte, calcule valores de estimativa
compatíveis com a atividade desempenhada e produção do respectivo contribuinte;
XVII. Possuir módulo de cadastramento e atualização cadastral de forma a agilizar o processo de
preenchimento e atualização das informações cadastrais dos contribuintes. É obrigatório que o
módulo de cadastramento seja compatível com o Cadastro Nacional de Atividade Econômica
(CNAE 2.0) e eventuais atualizações;
XVIII. Permitir o parcelamento de créditos tributários dos contribuintes, em atraso ou não, segundo os
parâmetros de quantidade de parcelas mínima e máxima e valor mínimo de cada parcela definidos
pelo Código Tributário Municipal;
XIX. Possibilitar alteração de senha de usuário mediante o fornecimento da senha anterior;
XX. O sistema deverá conter uma ferramenta de comunicação via texto (Chat on-line) para comunicação
entre os servidores públicos do Município e a área de suporte técnico da licitante vencedora.

2.6.

Requisitos de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Esta seção descreve os requisitos funcionais de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e segundo
as orientações do Modelo Conceitual e Manual de Integração proposta pela Câmara Técnica da ABRASF, versão
1.0 ou superior. A solução deverá:
I.Estar de acordo com as orientações do Modelo Conceitual e Manual de Integração proposta pela
Câmara Técnica da ABRASF, em sua versão 1.0 ou superior;
II.Registrar todas as informações inerentes à emissão de uma nota fiscal convencional, em papel e,
ainda, permitir que se façam os registros de abatimentos e retenções de tributos, sob
responsabilidade do contribuinte;
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III.Possuir elementos de segurança (alfanuméricos e gráficos) que comprovem a sua autenticidade
perante a administração fazendária e elementos de verificação e conferência dos dados que
comprovem sua validade pelos tomadores de serviços;
IV.Gerar as NFS-e através do portal eletrônico da Prefeitura (modalidade online), que deverá possuir
código de verificação único no padrão definido no Modelo ABRASF para cada NFS-e gerada no
sistema;
V.Permitir a consulta de documentos fiscais tomados por período, data de competência, CNPJ do
tomador, inscrição do prestador ou do tomador do serviço.
VI.Permitir a consulta de NFS-e emitidas, canceladas por inscrição, data de emissão, data de
competência, CPF/CNPJ e nome ou razão social do tomador do serviço;
VII.A visualização, armazenamento e impressão da imagem das NFS-e emitidas deverá ser feita em
arquivo formato PDF;
VIII.Possuir recursos para cancelamento de NFS-e através de interface web services. Neste caso, a NFS-e
deverá possuir algum elemento gráfico que identifique facilmente que a nota está cancelada;
IX.Possuir recursos para substituição de NFS-e através de interface web services. Neste caso, deverá ser
registrado um vínculo entre a NFS-e substituída e a substituta;
X.Permitir a verificação online e pública da autenticidade e validade de uma NFS-e através do
fornecimento do CPF/CNPJ do prestador, número da NFS-e e o código de verificação do selo da
NFS-e;
XI.Permitir autorizar e desautorizar um contribuinte a emitir NFS-e;

XII.Permitir a consulta pública dos prestadores de serviços autorizados pelo Município para emitir NFS-e;
XIII.O sistema da licitante deverá possuir ferramenta que permita aos contribuintes selecionar as Notas
Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e – emitidas de ISS Próprio ou de ISS Retido a fim de se
gerar a guia de recolhimento com os respectivos valores a serem recolhidos antecipadamente.
XIV.Ao final do período de competência, o sistema deverá garantir a geração automática de guia
complementar referente ao ISSQN de todas as NFS-e emitidas e/ou retidas cujos impostos ainda
não tenham sido antecipados voluntariamente pelos contribuintes mantendo, assim, a consistência
do movimento tributário de cada contribuinte.
XV.Possibilitar a geração das informações em arquivos XML;
XVI.Enviar automaticamente e-mail para o tomador do serviço, quando informado pelo prestador, na
emissão da NFS-e para o seu CPF/CNPJ;
XVII.Permitir ao prestador do serviço enviar qualquer NFS-e emitida por e-mail com a inclusão de
comentários;
XVIII.Permitir, no caso de indisponibilidade de Internet, a emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS,
conforme previsto no Manual de Integração da ABRASF. O RPS poderá ser utilizado de três
formas:
a)

RPS em bloco de papel com impressão e layout autorizado pelo Município que deverá
ser convertido pelo contribuinte em NFS-e pelo browser através do sistema da licitante
disponibilizado no portal eletrônico do município, em modo síncrono;
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b)

RPS eletrônico emitido por aplicação própria do contribuinte utilizando a estrutura de
web services em modo assíncrono. O sistema deverá disponibilizar, aos contribuintes
que optarem por essa modalidade, uma série de interfaces para troca de mensagens
XML. Essas mensagens poderão estar assinadas digitalmente (através de certificados
digitais) ou não, dependendo da definição do Município para cada contribuinte;

c)

RPS eletrônico emitido por aplicação em modo síncrono, contida na solução a ser
contratada, que deverá ser distribuída gratuitamente aos contribuintes do Município.
Esta aplicação deverá ter a capacidade de registrar os RPS eletrônicos mesmo sem
conexão com a Internet, emitir e imprimir os comprovantes aos respectivos clientes.
Esta aplicação deverá, também, ser capaz de converter, automaticamente, os RPS
eletrônicos registrados em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – no momento
em que a conexão com a Internet for restabelecida e o contribuinte se autenticar no
sistema.

2.7. Requisitos de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa – NFS-e Avulsa
O Sistema deverá possuir módulo de solicitação de emissão remota de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa
– NFS-e Avulsa contendo as seguintes funcionalidades:
I.

Permitir que o prestador de serviço avulso solicite remotamente o cadastro de Contribuinte Avulso para
a emissão de Notas Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa;

II.

Garantir que o usuário somente poderá acessar o sistema para emissão Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica Avulsa após a aprovação do cadastro pela autoridade fiscal e o recebimento das
credenciais de acesso e senha;

III.

O sistema deverá disponibilizar os campos abaixo para a emissão da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica Avulsa:

IV.

•

Dados do Tomador do Serviço;

•

Dados do Intermediário;

•

Período de Competência;

•

Dados da Construção (CEI e ART);

•

Município da Prestação do Serviço;

•

Tipo de Atividade;

•

CNAE;

•

Descrição do Serviço;

Possibilitar o preenchimento automático dos dados do Tomador do Serviço através do preenchimento
do CNPJ ou do CPF;

V.

Possibilitar a importação de todos os dados de uma nota fiscal já emitida;

VI.

Permitir que seja gerado um rascunho com as informações registradas e que o mesmo possa ser
editado e com possibilidade de impressão, antes da emissão Nota Fiscal de Serviços Avulsa;
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VII.

Permitir a geração e impressão de DAM vinculado à Nota Fiscal de Serviços Avulsa no padrão
FEBRABAN para que o usuário possa realizar o pagamento do imposto em qualquer rede bancária;

VIII.

Garantir que a Nota Fiscal de Serviços Avulsa somente seja liberada para o usuário após o
recebimento da baixa bancária contendo o pagamento do imposto consignado no DAM a ela
vinculado;

IX.

Permitir que o usuário do sistema possa consultar e imprimir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Avulsa;

X.

Possibilitar ao Tomador do Serviço comprovar a autenticidade da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Avulsa;

XI.

Possibilitar que a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica também possa ser emitida por
servidores públicos do Município, cuja emissão deverá ocorrer em suas respectivas unidades
administrativa.

2.8. Requisitos de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por Dispositivos Móveis.
É desejável que o sistema ofereça aos usuários a possibilidade da emissão de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas - NFS-e, através de dispositivos móveis, com as seguintes características:

I.

Permitir que o acesso ao módulo de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e seja
realizado através de credencial de acesso;

II.

O acesso ao módulo de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e deverá estar disponível
para acesso por qualquer modelo de Smartphones ou Tablets que possua conexão com a Internet;

III.

O módulo de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e não deverá exigir do usuário o
download de nenhum tipo de aplicativo;

IV.

O módulo de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e deverá possibilitar ao usuário
realizar as seguintes funções:


Criar;



Pesquisar;



Editar;



Cancelar;



Substituir;



Encaminhar via e-mail as Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e geradas, canceladas ou
substituídas.

2.9. Declaração Mensal de Serviços Eletrônica
I.

Permitir aos contribuintes e tomadores de serviços prestar informações relativas aos serviços
prestados, serviços tomados;

II.

Possuir funcionalidades que operem em modo conectado à Internet ou sem conexão (off-line).

III.

Oferecer possibilidades de instalação em modo de rede ou local;
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IV.

Permitir informar a retenção na fonte pelos tomadores de serviços tributáveis, na condição de
Responsáveis ou Substitutos Tributários do ISSQN, nomeados pelo Município ou para atender as
hipóteses da Lei Complementar 116/03;

V.

Permitir o registro de documentos fiscais cancelados e extraviados;

VI.

Permitir a impressão de Guia de recolhimento;

VII.

Possibilitar a emissão de Guia de recolhimento do ISSQN, de qualquer mês em atraso calculando
automaticamente os juros, multas, atualização monetária e descontos;

VIII.

Possibilitar a impressão de Recibo de Retenção sobre notas fiscais recebidas com imposto retido na
fonte, de qualquer mês;

IX.

Permitir a visualização e impressão de relatório de movimento mensal por declarante, informando todas
as notas fiscais emitidas e recebidas, identificando os tomadores e prestadores dos referidos serviços,
com a descrição de sua respectiva natureza de operação;

X.

Deverá proporcionar facilidades para entrega da Declaração Mensal de Serviços na Prefeitura através
de transmissão de arquivos via Internet;

XI.

Permitir a emissão do protocolo de entrega da declaração pela Internet, bem como a sua 2ª via, se
necessário;

XII.

Permitir ao contribuinte retificar uma declaração mensal, sendo neste caso, necessário que o sistema
mantenha o vínculo entre as declarações, permitindo o rastreamento da retificação;

2.10.

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituição Financeira – DES-IF

Trata-se de um documento fiscal de existência exclusivamente digital e tem por objetivo registrar a apuração do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e as operações das Instituições Financeiras e
equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central - BACEN, obrigadas a utilizar o Plano de Contas das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
I.

A geração da DES-IF será́ feita por meio de soluções informatizadas, disponibilizadas aos contribuintes
(software cliente) para a importação de dados que a compõem, a sua validação, criticidade dos dados
e a assinatura e transmissão através da certificação digital, conforme Modelo Conceitual da ABRASF,
versão 2.2 ou superior e atenda aos requisitos abaixo:
a)

O software deverá permitir a conexão com a Internet inclusive através de “proxy”;

b)

O software deverá apresentar a informação se a versão instalada é a atual;

c)

O aplicativo deverá apresentar as informações definidas pelo Município tais como: Tipo de
Consolidação, Códigos de Tributação da DES-IF com as respectivas alíquotas do Município, Código
do IBGE;

d)

Importar e validar os dados do arquivo referente ao Módulo 3 - Informações Comuns aos
Municípios;

e)

Importar os dados do arquivo referente ao Módulo 3 - Informações Comuns aos Municípios que
contenha no mínimo 2 erros de acordo com as descrições contidas no Modelo Conceitual da
ABRASF tais como (Código e descrição do erro; Motivo do erro; Solução para a correção do erro;
Informação sobre a localização do erro);

f)

Importar e validar os dados do arquivo referente Módulo 2 Apuração Mensal do ISSQN;
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g)

Importar os dados do arquivo referente ao Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN que contenha no
mínimo 2 erros de acordo com as descrições contidas no Modelo Conceitual da ABRASF tais como
(Código e descrição do erro; Motivo do erro; Solução para a correção do erro; Informação sobre a
localização do erro);

II.

h)

Emitir relatórios de erros, quando houver, e relatórios específicos para cada módulo criticado;

i)

Assinar digitalmente o arquivo, com certificação dos tipos A1 ou A3;

j)

Salvar ou enviar o arquivo assinado para processamento;

k)

Emitir protocolo de envio, indicando o recebimento do arquivo a ser processado;

O Sistema de Gestão das Informações da DES-IF deverá possibilitar a consulta e identificação dos
módulos declarados apresentando no mínimo as seguintes informações:
a) O acesso ao Sistema de Gestão das Informações da DES-IF poderá ser por certificado digital
ou login e senha;
b) Possibilitar o download do arquivo assinado declarado pela Instituição
c)

O Plano de Contas da Instituição contendo no mínimo o código PGCC, nome e descrição da
conta PGCC, código da conta COSIF, código DES-IF/Tributação e código da conta superior;

d) A Tabela de Tarifas por Instituição Financeira contendo código de identificação da tarifa,
descrição e código PGCC;
e) O demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por subtítulos,
segregados por dependência (agência) contendo no mínimo o período de competência dos
dados declarados, o código PGCC, código de tributação DES-IF, conta COSIF, receita
tributável, dedução, incentivos, base de cálculo, alíquota, crédito e débito;
f)

A relação das dependências (agencias) informadas no arquivo contendo as informações de
CNPJ Próprio e inscrição municipal, ISSQN devido e ISSQN a recolher;

g) O Balancete Analítico mensal segregado por dependência (agência) contendo o período de
competência dos dados declarados, código PGCC, saldo inicial, valor dos créditos, valor dos
débitos e saldo final.
h) A relação dos módulos pendentes de entrega por Instituição Financeira, contendo no mínimo o
nome e CNPJ base da Instituição Financeira, Tipo do Módulo e competência pendente de
entrega.
i)

A relação das contas tributáveis sem movimento econômico por Instituição Financeira, contendo
o Cóg. PGCC, Nome da Conta PGCC, Cód. COSIF e Cód . DES-IF.

j)

Apresentar as diferenças entre os Planos de Contas declarados pela Instituição através dos
arquivos “Informações Comuns”.

2.11.

Requisitos de Relatórios e Consultas

O sistema de gestão do ISSQN deve permitir a geração de relatórios que possibilitem ao corpo de fiscalização e a
administração tributária acompanharem o comportamento da evolução de arrecadação do Município através dos
históricos comparativos entre os exercícios fiscais e períodos de competência. Dentre as funcionalidades,
destacam-se:
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I.

Gerar relatórios analíticos de apuração e arrecadação emitidos por mês de competência e de
pagamento que proporcionem a realização de análises gerenciais e financeiras;

II.

Apresentar informações de apuração e arrecadação sumarizadas por grupos bem definidos tais como:
os maiores contribuintes do Município, as atividades econômicas de maior relevância; as classes de
contribuintes existentes, os tipos de serviços prestados e outras de menor relevância

III.

Identificar os contribuintes sem movimento econômico e os contribuintes inadimplentes;

IV.

Consultar os registros do Cadastro Econômico de Contribuintes;

V.

Consultar as tabelas de atividades e alíquotas do Município;

VI.

Permitir que os arquivos no padrão FEBRABAN ou ficha de compensação definida pela Prefeitura, para
baixa eletrônica das Guias, enviados pelos agentes arrecadadores (instituições financeiras
conveniadas) sejam importados e suas informações disponibilizadas para consulta de forma amigável;

VII.

Visualizar todos os relatórios em tela, podendo ser impressos e/ou salvos na máquina do usuário;

VIII.

Respeitar o nível de acesso do usuário quando da geração dos relatórios e consultas às informações
armazenadas no sistema;

2.12. Simples Nacional
O sistema a ser fornecido pela licitante deverá permitir o registro e monitoramento dos contribuintes enquadrados
no regime do Simples Nacional, nos termos da LC 123/06, confrontando e permitindo visualizar os dados das
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas ou Declaração Mensal de Serviços Eletrônica pelos respectivos contribuintes.
O Sistema deverá ser capaz de realizar a importação e a leitura dos arquivos disponibilizados pela Receita
Federal do Brasil (Documento de Arrecadação do Simples Declaratório – DAS-D) e do arquivo do Banco do Brasil
(DAF607) assim como gerar as divergências entre o movimento econômico mensal apurado ou declarado e o
valor declarado e recolhido constantes nos arquivos acima mencionados.
O Sistema deverá ser capaz de identificar e emitir automaticamente Intimações e Termos de Exclusão do Simples
Nacional, com redação a ser inserida pela autoridade tributária responsável pela emissão, para todos os
contribuintes que se enquadrarem nas seguintes situações:
I.

Contribuintes que não realizaram a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
Declaratória - DAS-D e que não emitiram Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e;

II.

Contribuintes que não realizaram a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional

III.

Contribuintes que realizaram a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional

Declaratória - DAS-D e que emitiram Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e;

Declaratória - DAS-D e não emitiram Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e;
IV.

Contribuintes que realizaram a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
Declaratória - DAS-D e possuem divergência entre o valor declarado e o valor constante na Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e referente ao ISS próprio;

V.

Contribuintes que realizaram a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
Declaratória - DAS-D e possuem divergência entre o valor declarado e o valor constante na Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e referente ao ISS retido;

VI.

Contribuintes que realizaram a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
Declaratória - DAS-D cujo pagamento não foi realizado;
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VII.

O sistema deverá conter o módulo de administração que registre os eventos associados relativos ao
Termo de Exclusão para possibilitar que o corpo de fiscalização do Município possa fazer a gestão do
processo de exclusão do Contribuinte do Simples Nacional.

VIII.

O sistema deverá disponibilizar relatórios gerenciais que possibilitem a visualização das divergências
geradas entre o cruzamento das informações das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e
emitidas com os arquivos disponibilizados pela Receita Federal e Banco do Brasil;

IX.

O sistema deverá disponibilizar a opção de uma Caixa Postal Eletrônica que permita ao contribuinte
receber eletronicamente as Intimações e Termos de Exclusão. A ferramenta deverá permitir a
configuração para os prazos de ciência de acordo com a legislação;

X.

O Sistema deverá gerar as seguintes informações:
a)

Apresentar arrecadação mensal do Simples Nacional estratificada por faixa de valores pagos, tais
como: até R$1.000,00; de R$1.000,01 até R$10.000,00; acima de R$10.000,00; dos contribuintes
que estão enquadrados no regime do Simples Nacional;

b)

Apresentar lista de contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional no ano em exercício;

c)

Apresentar lista de contribuintes que foram excluídos do regime do Simples Nacional em um
determinado período de competência;

d)

Mostrar em ordem decrescente os maiores contribuintes que estão no Simples Nacional em relação
ao valor recolhido no ano em exercício;

2.13.

Processamento de Arquivos SIAFI

O Sistema Integrado de Gestão do ISS do Município deverá possuir um módulo que permita o tratamento das
informações de repasse do ISS obtidas através do Banco do Brasil, referente as retenções dos Órgãos Federais,
conforme Anexo VI.
O sistema deverá ser capaz de:
I.

Importar os dados recebidos do Tesouro Nacional através de arquivos de retorno enviados pelo Banco
do Brasil, relativos às retenções de ISS realizadas pelos Órgãos Públicos Federais;

II.

Realizar o processamento de forma automática das informações obtidas nos arquivos importados do
Banco do Brasil;

III.

Realizar a escrituração automática dos documentos referentes às retenções pelos órgãos públicos

IV.

Possibilitar a escrituração manual dos documentos referente às retenções pelos órgãos públicos

federais, fazendo a consolidação dos dados;

federais que não foram escriturados automaticamente;
V.

Permitir a consulta dos documentos de retenção que foram devidamente consolidados;

VI.

Gerar relatórios referentes as divergências identificadas no cruzamento de dados.

2.14.

Requisitos de Atribuição de Créditos de IPTU e Controle de Campanhas de Premiação

Disponibilizar módulo no sistema para permitir o gerenciamento de campanhas de premiação e de geração de
créditos fiscais de ISSQN para desconto no IPTU com no mínimo as seguintes funcionalidades:
I.

Possibilitar o cadastramento do usuário para acesso através de CPF e senha;
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II.

Possibilitar o cadastramento da conta bancária para recebimento do prêmio em espécie ou do cadastro
do imóvel, no caso de abatimento do IPTU;

III.

Permitir que o Município defina qual o percentual máximo do valor do abatimento de crédito no IPTU;

IV.

Permitir o armazenamento dos dados das NFS-e emitidas e dos participantes da campanha;

V.

Permitir a geração dos cupons automaticamente, contendo a numeração para realização dos sorteios;

VI.

Permitir que cada NFS-e emitida gere apenas um cupom, que deverá ter numeração única;

VII.

O módulo deve permitir que o município realize simulações de testes dos sorteios;

VIII.

Permitir o gerenciamento das informações das pessoas contempladas nos sorteios e as entregas de
prêmios;

IX.

Permitir a parametrização dos dados tais como: datas dos sorteios, prêmios a serem sorteados,
números que irão compor o cupom ganhador;

X.

Possuir relatórios informativos e gerenciais.

2.15.

Serviços Tomados de Fora do Município

O sistema deverá apresentar módulo exclusivo onde trata de forma diferenciada para estabelecer a relação
mensal entre os prestadores de fora e tomadores do município, permitindo o controle, a apuração e a
competência para o recolhimento do ISSQN.

2.16.

Módulo de Ação Fiscal

O sistema deverá conter módulo para permitir a gestão das atividades de fiscalização tributária, para uso da
autoridade fiscal, possibilitando o planejamento e o controle das ações fiscais com base nas informações
coletadas, contendo no mínimo as seguintes configurações:
I.

Possibilitar a criação e configuração de uma Ordem de Serviço contendo as seguintes funcionalidades:

II.
a) Dados do Contribuinte;
b) Número;
c) Data da criação;
d) Responsável pela criação;
e) Situação/Status;
f) Tipo;
g) Prazo de atendimento;
h) Assunto;
i) Número do protocolo ou processo administrativo;
j) Campo para descrição
III.

Possibilitar o cadastramento do fiscal responsável pela Ordem de Serviço;

IV.

Possibilitar a substituição do fiscal responsável pela Ordem e Serviço;

V.

Possibilitar que no trâmite das Ordens de Serviços contenha os seguintes documentos:
a) TIF – Termo de Início de Fiscalização;
b) Intimação/Notificação;
c) Auto de Infração para Obrigação Acessória;
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d) Termo de Recepção de Documentos;
e) Termo de Devolução de Documentos;
f) TCF – Termo de Conclusão de Fiscalização;
g) Auto de Infração para Obrigação Principal.
VI.

Possuir campo para permitir o registro da ciência do contribuinte dos trâmites descritos no item acima;

VII.

Permitir que as Ordens de Serviços possam ser visualizadas e que contenham no mínimo os filtros de
pesquisa por CNPJ, número, data de criação, responsável pela criação, situação, tipo e número de
protocolo ou processo administrativo;

VIII.
IX.

Possibilitar a suspensão e o cancelamento da Ordem de Serviço;
Permitir a configuração das regras necessárias para a aplicação de correção monetária e multas,
conforme legislação vigente;

X.

Possibilitar o preenchimento dos dados oriundos da ação fiscal em planilhas customizadas de acordo

XI.

Possibilitar a customização de todos os documentos disponibilizados para o fisco durante a

com a legislação vigente;

Fiscalização;
XII.

Possibilitar o preenchimento de informações adicionais nos documentos;

XIII.

Permitir o registro de descontos da multa por infração de acordo com a legislação;

XIV.

Permitir a impressão de guias para pagamento do Auto de Infração;

XV.

Possibilitar a impressão dos documentos no formato “PDF”;

XVI.

O sistema deverá conter o módulo de administração que registre os eventos associados relativos ao
Auto de Infração para possibilitar que o corpo de fiscalização do Município possa fazer a gestão do
processo.

2.17. Módulo de Registro Eletrônico para Dedução de Materiais
O Sistema deverá disponibilizar um módulo para permitir que o Município possa automatizar o controle das
deduções de materiais e serviços utilizados no setor da construção civil, contendo no mínimo as seguintes
funcionalidades:
I.

Possibilitar que os contribuintes do setor da construção possam realizar o cadastramento de cada obra;

II.

Permitir que os créditos de dedução somente sejam originados por documentos eletrônicos tais como
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e (ISS), Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica – NFC-e (ambas do ICMS) em formato XML;

III.

Os arquivos XML dos documentos eletrônicos a serem registrados no módulo deverão ter a sua
autenticidade e validade comprovada nas esferas Estadual e Municipal;

IV.

O módulo deverá possibilitar que o Município defina quais produtos e serviços terão os valores
inseridos em determinada obra como créditos a serem deduzidos;

V.

Possibilitar que o cálculo dos créditos seja realizado automaticamente e sua utilização deverá ser
parametrizada nos limites de abatimentos vigentes no Município;

VI.

Permitir que os contribuintes possam acompanhar os registros de entrada, resgates e dos saldos
contabilizados;
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VII.

Apresentar representações gráficas que permitam aos gestores do Município visualizarem o histórico
de movimentações de cada obra;

VIII.

Garantir que qualquer transferência de mercadoria de uma obra para outra somente seja realizada
através da emissão de documento fiscal;

3. Critérios de Avaliação
Os processos de avaliação dos requisitos expostos neste Termo de Referência serão através de apresentação
formal do sistema e será realizado em duas etapas:

3.1 PRIMEIRA ETAPA:
A primeira etapa será eliminatória, ou seja, inabilitará a licitante que até o presente momento havia sido
declarada vencedora e esta não prosseguirá para a etapa seguinte.
Esta etapa consiste na verificação do cumprimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência em
relação a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e Módulo da Declaração Eletrônica de Serviços de
Instituições Financeiras (DES-IF).

a. Módulo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
a.1) - Avaliação da conformidade dos documentos em atendimento ao Modelo Conceitual e Manual de
Integração da ABRASF será realizada através de demonstração da validação dos documentos XML contra o
esquema XSD publicado e disponível no sítio http://www.abrasf.org.br. O programa de validação homologado
por esta Comissão será o “Notepad++ “na versão 7.2.2 ou anteriores” disponível gratuitamente para utilização,
no sítio http://notepad-plus-plus.org.
Se faz necessário a utilização da versão 7.2.2 ou versões anteriores do Editor Notepad ++ visto que nas
versões posteriores à 7.2.2 do referido Editor o gerenciador de plugins foi removido, impossibilitando a
instalação do plugin XML Tools, necessário para a realização do processo de validação.
a.1.1) a licitante vencedora deverá proceder a validação do XML conforme os passos adiante descritos:
1.

baixar e instalar o aplicativo Notepad++ “na versão 7.2.2 ou anteriores” do site:

http://www.notepad-plus-plus.org/;
2.

configurar o Notepad++ “na versão 7.2.2 ou anteriores” para ser capaz de analisar esquemas

XML de acordo com o Manual anexo;
3.

baixar o schema XML da NFS-e ABRASF Versão 1.0 ou superior, de acordo com o item a.1.2

abaixo, do site: http://www.abrasf.org.br
4.

gerar o XML de um RPS com informações fornecidas pela comissão de avaliação;

4.1. A comissão deverá ditar um texto personalizado que deverá ser exposto no campo da NFS-e
denominado DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;
5.

validar o respectivo XML contra o schema ABRASF através do Notepad++ “na versão 7.2.2 ou

anteriores”;
6.

submeter o XML DO RPS para processamento e geração da NFS-e;

7.

executar a consulta webservice que retorna o XML da NFS-e gerada a partir do RPS gerado no

passo 4;
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8.

validar o XML da NFS-e contra o schema ABRASF através do Notepad++ “na versão 7.2.2 ou

anteriores”;

a.1.2) A demonstração do Schema XML da NFS-e ABRASF deverá ser realizado na Versão 1.0. No
entanto, caso a versão 1.0 não esteja disponibilizada no site mencionado no item 3 acima, a licitante
deverá estar preparada para realizar a apresentação na versão 2.02. A não apresentação do Schema
XML acarretará inabilitação da licitante. Para efeito de comprovação que o sistema atende aos requisitos
definidos pela ABRASF a licitante terá que validar o XML dos documentos gerados em qualquer uma
das versões aqui citadas.
a.1.3) para melhor visualização e exemplificação de como a licitante vencedora deverá proceder com a
Validação de Schema XML através do Notepad++ “na versão 7.2.2 ou anteriores”, segue o passo-apasso descrito no Anexo V.

a.2) A licitante vencedora deverá demonstrar, no momento da apresentação, todos as funcionalidades previstas
no Modelo Conceitual e Manual de Integração da NFS-e ABRASF nas modalidades On-line e Webservices, a
saber:
a.2.1) Modalidade On-line
•

Geração de NFS-e



Geração de NFS-e com fato gerador passado, sendo que a apuração do imposto deve refletir
os encargos e as correções até a presente data.

•

Recepção e Processamento de lote de RPS

•

Consulta de Situação de lote de RPS

•

Consulta de NFS-e por RPS

•

Consulta de NFS-e

•

Cancelamento de NFS-e

•

Substituição de NFS-e

•

Consulta de Empresas Autorizadas a emitir NFS-e

a.2.2) Modalidade Webservices
•

Recepção e Processamento de lote de RPS

•

Consulta de Situação de lote de RPS

•

Consulta de NFS-e por RPS

•

Consulta de lote de RPS

•

Consulta de NFS-e

•

Cancelamento de NFS-e

a.3) no caso da modalidade Webservices é obrigatório que todos os arquivos XML utilizados para
invocar os Webservices e as respectivas respostas sejam validados contra o schema pelo programa
validador especificado na seção a.1, acima.
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a.4) ressaltamos que a licitante vencedora deverá se certificar destas exigências, sendo que em caso de
não validação do Schema a licitante será DESCLASSIFICADA.

b.Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF)
O processo de avaliação dos requisitos expostos neste Termo de Referência deverá ser preparado para
importação, validação, assinatura com certificado digital e transmissão dos dados que compõem a DES-IF, de
acordo com a versão 2.2 ou superior, conforme os passos adiante descritos:

b.1) Processamento por parte da Instituição Financeira:
1- O aplicativo deverá permitir a conexão com a Internet inclusive através de “proxy”;
2- O aplicativo deverá apresentar a informação se a versão instalada é a atual;
3- O aplicativo deverá apresentar as informações definidas pelo Município tais como: Tipo de
Consolidação, Códigos de Tributação da DES-IF com as respectivas alíquotas do Município, Código do
IBGE;
4- Importar para o aplicativo instalado os arquivos referentes ao “Módulo 3 – Informações Comuns aos
Municípios” e ao “Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN”. Os arquivos a serem importados não
deverão constar os nomes das Instituições Financeiras;
5- Para um dos arquivos importados o aplicativo deverá apresentar o processo de validação do arquivo
informando que o mesmo foi processado corretamente e para o outro arquivo o aplicativo deverá
informar que o mesmo não foi processado e deverá apresentar no mínimo 03 erros constantes da tabela
de Mensagens de Erros e Alertas bem como as informações sobre as respectivas soluções dos erros de
acordo com a tabela de Soluções dos Erros, todas constantes do Modelo Conceitual DES-IF Padrão
ABRASF;
6- Os erros apresentados para o arquivo não validado deverão ser visualizados através de relatório para
impressão e no próprio aplicativo;
7- Para o arquivo processado com sucesso deverá ser realizada a assinatura com um certificado digital,
modelo A1 ou A3;
8- Após a assinatura digital o arquivo deverá ser transmitido para o Sistema de Gestão das Informações da
DES-IF;

b.2) Processamento do Sistema de Gestão das Informações da DES-IF:
1- O acesso ao Sistema de Gestão das Informações da DES-IF poderá ser por certificado digital ou login e
senha;
2- Após a transmissão do arquivo para o Sistema de Gestão das Informações da DES-IF deverá ser
possível consultar o protocolo de recebimento;
3- O Sistema de Gestão das Informações da DES-IF deverá conter filtros para facilitar a consulta e
identificação dos módulos declarados apresentando no mínimo as seguintes informações:

3.1.

A relação do PGCC (Plano de Geral de Contas Comentado) por Instituição Financeira
contendo o código do PGCC, nome da conta e função;
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3.2.

A relação do PGCC e correspondência COSIF (Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional Conta) por Instituição Financeira contendo o código do
PGCC, código da conta superior (PGCC) e código COSIF;

3.3.

A Tabela de Tarifas por Instituição Financeira contendo código de identificação da tarifa,
descrição e código PGCC;

3.4.

O demonstrativo da apuração da receita tributada e do ISS mensal devido por Subtítulos,
segregados por dependência (agencia) contendo o período de competência dos dados
declarados, o código PGCC, código de tributação DES-IF, receita tributável, dedução,
base de cálculo, alíquota, crédito e débito;

3.5.

A relação das dependências (agencias) informadas no arquivo contendo as informações
de CNPJ próprio, e inscrição municipal, ISSQN devido e ISSQN a recolher;

3.6.

O Balancete analítico mensal segregado por dependência (agencia) contendo o período
de competência dos dados declarados, código PGCC, saldo inicial, créditos, débitos,
saldo final e competência;

3.7.

A relação dos módulos pendentes de entrega por Instituição Financeira, contendo no
mínimo o nome e CNPJ base da Instituição Financeira, Tipo do Módulo e competência
pendente de entrega;

3.8.

A relação das contas tributáveis sem movimento econômico por Instituição Financeira,
contendo o Cóg. PGCC, Nome da Conta PGCC, Cód. COSIF e Cód . DES-IF;

3.9.

Apresentar as diferenças entre os Planos de Contas declarados pela Instituição através
dos arquivos “Informações Comuns”.

3.2 SEGUNDA ETAPA:
3.2.1 após a validação explicitada na primeira etapa, a licitante apresentará os demais itens requeridos no Termo
de Referência, sendo que a não apresentação de sua integralidade acarretará em DESCLASSIFICAÇÃO.

3.2.2 o Pregoeiro juntamente com a Comissão Especial de Licitação definirá a data de apresentação de todos os
requisitos técnicos.
3.2.3 os equipamentos e conexões de acesso a Internet necessários à demonstração são de responsabilidade da
licitante, ficando estabelecido o período de 01 (um) dia para apresentação dos itens solicitados no Termo de
Referência e seus anexos (Anexos I, II, III, IV, V e VI), conforme agendamento do Pregoeiro e da Comissão
Especial de Licitação.
3.2.4 caso a licitante que apresentou o menor preço seja desclassificada pelo fato de não ter as Especificações
Técnicas Básicas definidas nos Anexos I, II, III, IV, V e VI e, após, vencido o prazo de recurso, o Pregoeiro
convocará a licitante classificada em segundo lugar, no quesito “menor preço” para realização da apresentação
nas condições explicitadas nos itens expostos acima.

4.

Treinamentos

Deverá ser realizado o treinamento de 02 (dois) servidores públicos do Município com plena capacitação técnica
e legal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, bem como para concretização dos atos
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indelegáveis previstos no Código Tributário Municipal. Os servidores indicados pelo Município serão habilitados
durante o período de 02 (duas) semanas, em local a ser designado pela licitante vencedora. Cumpre ressaltar
que os servidores treinados serão os multiplicadores da metodologia no Município. É de responsabilidade do
Município as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos seus servidores em local indicado pela
licitante vencedora.
5.

Apoio Técnico

Durante a vigência do contrato a licitante vencedora deverá prestar apoio técnico remoto especializado nos
seguintes termos:
a)

Prestar serviços de apoio técnico especializado para a conversão básico de dados existentes para
os formatos exigidos pelo novo sistema. Isto requer o efetivo envolvimento da contratada para
esclarecimentos às adaptações do formato dos dados a serem exportados e/ou importados para o
sistema de informatização tributária do Município;

b)

Apoiar a formulação de planos de ações da fiscalização, em conjunto com os técnicos do
Município, para definição das atividades que visem uma melhoria na sistemática dos trabalhos da
fiscalização à partir das informações extraídas do novo sistema e a alocação dos recursos
disponíveis da melhor maneira possível para realizar de forma eficiente a gestão do ISSQN;

c)

Apoiar o desenvolvimento das ações fiscais educativas, preventivas e punitivas buscando
combater a sonegação fiscal através de uma nova relação entre o fisco e o contribuinte e, ao
mesmo tempo, fortalecer as capacidades: gerencial, normativa, operacional e tecnológica dos
técnicos da fiscalização tributária municipal;

d)

Apoiar a identificação pelo sistema através do monitoramento dos contribuintes que apresentarem
dentre outras, as seguintes situações: Omissos da Entrega da Declaração, Sonegação de
Serviços Prestados e Tomados, Diferença de Pagamento de ISSQN, Maiores Contribuintes,
Contribuintes Importadores e Exportadores de serviços e Substitutos Tributários;

6.

Assessoria Jurídica

Deverão ser prestados serviços de apoio técnico remoto especializado para a elaboração e atualização da
legislação que irá amparar o sistema informatizado de registro de serviços e apuração do ISSQN, que será
conduzido pelo Município com o apoio de Assessores Jurídicos da licitante vencedora.

7. Dos Prazos e da Entrega
O prazo para contratação será de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogáveis de acordo com o
art 57, II da Lei 8666/93, conforme a necessidade da contratante.
O servidor técnico responsável pelo controle de execução de serviços será Vinicius Dalmolin – Matricula 69320,
com endereço profissional na rua Silvandir F. Chaves, nº. 108, Recreio Ipitanga, Empressarial Torre Business,
CEP nº. 42700850, 3º andar, tel: (71) 99925-4446, vdalmolin@ pmlf.ba.gov.br.
O pagamento será mensal em 12 parcelas iguais.
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8.

Da carência na implantação

Os 02 (dois) primeiros meses, após a assinatura do contrato, serão realizadas as atividades de implantação do
novo sistema, aos quais o contratado não fará jus a remuneração. Entendem-se como atividades de
implantação a elaboração de Decretos nos termos do CTM e da Lei Orgânica Municipal, customização de sistema
em linha com a legislação municipal, instalação do sistema em Data Center, deslocamento e hospedagens da
equipe de suporte na atividade de treinamento e capacitação dos servidores, contabilistas e substitutos
tributários.

9. Documentos a serem apresentados:
Para a habilitação da empresa, normalmente são solicitados os seguintes documentos:


prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);



prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);



prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.



prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
8.1 A EMPRESA durante a vigência do respectivo contrato, compromete-se a:
8.1.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste termo de referência;
8.1.3 Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados
pela PMLF, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados;
8.1.4 Indicar um profissional para atuar como preposto da EMPRESA para tratar das questões relativas à
execução dos serviços e ao faturamento;
8.1.5 Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da PMLF, o uso obrigatório de crachás
de identificação;
8.1.6 Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pela PMLF neste Termo
de Referência;
8.1.7 Fornecer os suprimentos de acordo com as características determinadas pela PMLF;
8.1.8 Entregar os equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de forma que os
proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte;
8.1.9 Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela PMLF, no prazo estabelecido;
8.1.10 Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade;
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8.1.11 Disponibilizar os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de
funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes no termo de
referência;
8.1.12 Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem, transporte e
distribuição dos equipamentos.
8.1.13. Obedecer rigorosamente as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente da
PMLF.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a EMPRESA a ser contratada, em conformidade com o
contrato, no prazo estabelecido, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas por cada localidade.
9.2 Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA a ser contratada, todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste termo de referência.
9.3 Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA a ser contratada sobre quaisquer irregularidades
observadas.
9.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um servidor, especialmente designado, que
anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao contrato.
9.5 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela EMPRESA a ser contratada, de acordo com
os termos de sua proposta comercial, do contrato e do edital da licitação.
9.6 Permitir o livre acesso dos empregados da EMPRESA a ser contratada, às dependências da PMLF, no que
tange a execução dos serviços.
9.7 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato, que venham a ser solicitados
pela EMPRESA a ser contratada.
9.8 Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados pela EMPRESA
a ser contratada, por meio de pessoal próprio ou equipe de terceiros.
9.9 Conferir toda documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu ateste
quando estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no contrato.
9.10 Fornecer a infraestrutura necessária (local físico, pontos elétricos e pontos de acesso à rede, senhas de
segurança da rede) para instalação do sistema.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
contratada, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
10.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou cobrada judicialmente.
10.3. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal ou do crédito existente na PMLF em relação à
contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
10.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato da Administração, devidamente justificado.
10.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato
1. Ricardo Brito de Jesus – Matricula. 052633-7
12. Pagamento
12.1 Pela prestação do serviço descrito no objeto, o pagamento se dará de forma mensal, após apresentação da
nota fiscal atestada pelo gestor de contrato.
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ANEXO II
PLANILHA DISCRIMINATIVA

ITEM

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

DISCRIMINAÇÃO
unidade de medida
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de
serviços técnicos, implantação e operacionalização de sistema de
informática na gestão do ISSQN, com licença de uso de Software,
através da disponibilização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica,
Declaração Mensal de Serviços Eletrônica, Declaração Eletrônica
de Serviços Financeiros com fornecimento de Data Center

1

serviço

SEFAZ
Valor
(mensal)

Valor Total (anual)

R$ 58.944,44

R$707.333,33

R$707.333,33

Total

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados
bancários da licitante:

BANCO
......................................................

AGÊNCIA
.....................................................

Nº DA CONTA
.......................................................

(local, data)

____________________________________
Representante Legal (Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, localizada
na __________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial – Nº
003/2019, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de Lauro de Freitas, e sob as penas da lei, de que
atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

(local, data)

____________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição
Federal, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

(local, data)

____________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
Carimbo da Empresa
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 13.927.819/000140, com sede na Praça João Thiago dos Santos, Nº 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por sua autoridade
maior a Senhora Prefeita..............................................., doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa
_____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________estabelecida à ____________, bairro _________,
__________, neste ato representada pelo Sr(a)______________________, doravante denominada CONTRATADA, com
base nos termos do Processo Administrativo Nº 10932/2018 tem entre si justo e acordado o presente Contrato,
observadas as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE
TRÂNSITO, BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES, LANÇADOS PELO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR ÓRGÃOS PERTENCENTES AO SISTEMA
NACIONAL DE TRÂNSITO E NÃO RESGATADOS NO PRAZO LEGAL PELOS SEUS RESPONSÁVEIS, CONFORME A
LEI N.º 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 E RESOLUÇÕES DE CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO –
CONTRAN. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E ORDEM PUBLICA.
PARÁGRAFO ÚNICO
Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da
Secretaria Municipal da Fazenda – Processo Administrativo – Nº 10932/2018, com todas as instruções e documentos, e, em
especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as partes
ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não
contrariar este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA no Valor Global de R$______ (____________);
2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas incidentes
sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor;
2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão incluídas nos preços
propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a EMPRESA a ser contratada, em conformidade com o contrato,
no prazo estabelecido, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas por cada localidade.
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3.2 Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA a ser contratada, todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à prestação dos serviços, conforme especificado neste termo de referência.
3.3 Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA a ser contratada sobre quaisquer irregularidades observadas.
3.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um servidor, especialmente designado, que anotará em
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao contrato.
3.5 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela EMPRESA a ser contratada, de acordo com os termos
de sua proposta comercial, do contrato e do edital da licitação.
3.6 Permitir o livre acesso dos empregados da EMPRESA a ser contratada, às dependências da PMLF, no que tange a
execução dos serviços.
3.7 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato, que venham a ser solicitados pela
EMPRESA a ser contratada.
3.8 Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados pela EMPRESA a ser
contratada, por meio de pessoal próprio ou equipe de terceiros.
3.9 Conferir toda documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu ateste quando
estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos no contrato.
3.10 Fornecer a infraestrutura necessária (local físico, pontos elétricos e pontos de acesso à rede, senhas de segurança da
rede) para instalação do sistema.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 A EMPRESA durante a vigência do respectivo contrato, compromete-se a:
4.1.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste termo de referência;
4.1.3 Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados pela PMLF,
em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados;
4.1.4 Indicar um profissional para atuar como preposto da EMPRESA para tratar das questões relativas à execução dos
serviços e ao faturamento;
4.1.5 Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da PMLF, o uso obrigatório de crachás de
identificação;
4.1.6 Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pela PMLF neste Termo de
Referência;
4.1.7 Fornecer os suprimentos de acordo com as características determinadas pela PMLF;
4.1.8 Entregar os equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de forma que os proteja contra
avarias e garanta a completa segurança durante o transporte;
4.1.9 Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela PMLF, no prazo estabelecido;
4.1.10 Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade;
4.1.11 Disponibilizar os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de
funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes no termo de referência;
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4.1.12 Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem, transporte e distribuição dos
equipamentos.
4.1.13. Obedecer rigorosamente as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente da PMLF.
CLÁUSULA QUINTA –FORMA DE PAGAMENTO
5.1.

Pela prestação do serviço descrito no objeto, o pagamento se dará de forma mensal, após apresentação da nota

fiscal atestada pelo gestor de contrato, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa,
n.º da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária e boleto bancário.
5.2.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos

restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
5.3.

Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente.

5.4.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.
5.5.

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do
Contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente comprovado, os
pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuízo de quaisquer
medidas punitivas, em consonância com a Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
6.1.

As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do MUNICÍPIO DE LAURO DE

FREITAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
Unidade Gestora
0700

Secretaria Municipal da Fazenda
Atividade
Elemento Despesa
1024
33903900

Fonte de Recurso
00

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E DA ENTREGA
7.1.

O prazo para contratação será de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogáveis de acordo com o art

57, II da Lei 8666/93, conforme a necessidade da contratante.
7.2.

O servidor técnico responsável pelo controle de execução de serviços será Vinicius Dalmolin – Matricula 69320,

com endereço profissional na rua Silvandir F. Chaves, nº. 108, Recreio Ipitanga, Empressarial Torre Business, CEP nº.
42700850, 3º andar, tel: (71) 99925-4446, vdalmolin@ pmlf.ba.gov.br.
CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO
8.1. O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 57 da Lei n°. 8.666/93.
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CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1. A critério da Contratante, em havendo prorrogação, os preços sofrerão reajuste anual, calculado pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
contado a partir da data do início do contrato, ou conforme acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO
10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, contido no Processo Administrativo de interesse da
Secretaria Municipal da Fazenda – Processo Administrativo – Nº 10932/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal Nº 10.520/02, Lei
Complementar Nº 123/06 e Alterações e demais disposições contidas no Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES
11.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada,
observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
11.3. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal ou do crédito existente na PMLF em relação à contratada.
Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
11.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa,
mediante ato da Administração, devidamente justificado.
11.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECISÃO CONTRATUAL
12.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente
CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício,
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido
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o presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais
penalidades previstas na Lei Nº 8.666/93;
12.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei Nº
8.666/93;
12.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA aviso prévio, com
antecedência de 30 (trinta) dias;
12.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos
previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93;
12.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o Parágrafo Único do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93;
12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da
Lei Nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO
O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial para apuração de
responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:
a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato;
b) Falir ou dissolver-se;
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO
13.1. A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das
cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente Contrato
em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo
identificadas.
Lauro de Freitas, XX de XXXXXX de XXXX.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
NOME:

NOME:

CPF:

CPF:
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