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1 - PREÂMBULO 

1.1 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designada pela Portaria 

n. 550/2013, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo 

indicado, com obediência a Lei n. 10.520 de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93 

(e suas alterações posteriores), Decreto Federal n. 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o 

Pregão Presencial, Decreto n. 09/2010, e Lei Complementar N. 123 de 14 de dezembro de 2006 que 
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Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma 

PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – 

Superintendência de Licitações, nos dias úteis das 12h00min às 18h00min, sito à Avenida Castelo 

Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e 

gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

1.3. A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de Referência, 

anexo neste edital. 

1.4 O valor estimado e de R$ 251.666,67 (Duzentos e cinqüenta e um mil seiscentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e sete centavos). 

1.5. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

Unidade Orçamentária: 27.01.4.122.0002 

Projeto/Atividade: 2012 – Manutenção das atividades da Secretaria 

Natureza Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros - PJ 

Fonte: 0999  
 
2 - DO OBJETO E REALIZAÇÃO 
2.1 O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO: A contratação tem por objeto o fornecimento 

da licença de uso e manutenção de um sistema web para a gestão dos tributos municipais (ISS, IPTU, 

ITBI e taxas) com fornecimento de estrutura própria para o atendimento aos usuários do sistema, 

conforme edital e anexos. 

 

2.2  DATA DA REALIZAÇÃO: 23 de setembro de 2014.  

 HORA: 08h15min (horário de Mato Grosso) 

 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Os envelopes de proposta de preços (I), 

habilitação (II) e o credenciamento serão recebidos pela comissão às 08h15min, com tolerância 

máxima de 10 (dez) minutos. 

 LOCAL: Avenida Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa – SALA DE LICITAÇÕES - Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 

2.3 Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas no site 

www.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações (Adiamento – Revogação - Retificação - 

Esclarecimento), razão pela quais as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até 

a data prevista para abertura da sessão. 
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2.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova convocação. 

3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 Conforme previsto no Art. 13 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o qual 

deverá ser protocolado no Setor de Licitações da PMVG, sito a Av. Castelo Branco, 2.500 – Bairro 

Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h00min às 18h00min. 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados também através do e-mail pregaovg@hotmail.com, 

dentro do prazo estipulado no item acima. 

3.3 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

3.4 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.5 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a realização do 

certame. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através de documentação 

que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e concordam 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente 

a regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma presencial; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de 

seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu 

conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o 

edital, e demais documentos anexos. 

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 

a) Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 

por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou 
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Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo 

Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil. 

c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus órgãos 

descentralizados. 

d) Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

f) Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, 

bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

g) Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

 

5 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

5.1 Os serviços deverão ser iniciados após assinatura do contrato e recebimento da Ordem de 

Serviço, devendo ser totalmente implantado em até 60 (sessenta) dias, conforme o cronograma a ser 

apresentado pela Licitante; 

 
5.2 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as exigências constantes do presente anexo, 

devendo ser atendidas as orientações da Secretaria Municipal de Receita, por meio do servidor 

designado para tal finalidade. 

5.3 A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93. 

 
6 - DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na etapa de 

apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos pertinentes ao presente 

procedimento licitatório (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/2002 e artigo 11, inciso IV do Decreto 

nº 3.555/2000). 

6.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II em original, por 

qualquer processo de cópia devidamente autenticada em Cartório competente por tabelião de notas 

ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda por publicação em órgão de imprensa oficial. 

Sob pena de desclassificação do participante, os seguintes documentos:  

6.2.1 Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial e suas 

alterações, ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, para maior segurança, de preferência que seja devidamente autenticado em Cartório 

competente por tabelião de notas. 

6.2.2 Caso representado por procurador. 
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6.2.2.1 Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  

6.2.2.2 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo 

no Anexo VII ao Edital.  

6.2.3 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de acordo com 

modelo no Anexo V ao Edital. 

6.2.3.1 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de 

acordo com modelo no Anexo VI ao Edital, somente para as Microempresas ou Empresas 

de Pequeno Porte que porventura estiverem com alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal. 

6.2.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios 

estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 133/2006 deverá apresentar: 

6.2.4.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, conforme Modelo 

Anexo VIII. 

      6.2.5 FICHA CADASTRAL, conforme modelo Anexo XII. 

6.3 O descumprimento das exigências do item 7.2.4 significa renúncia expressa e consciente, 

desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 133/2006 aplicável ao presente 

certame. 

6.4 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeitam as todas as conseqüências 

legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

6.5 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

6.6 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do representante 

presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá a empresa de participar 

dos lances verbais. Ficando registrado o preço constante na proposta escrita. 

6.7 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada. 

6.8 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata 

exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

7 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 

pública do Pregão, as 08h15min, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos. 

7.2 A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 

do processo em epígrafe. 
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7.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em 

envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, além do 

nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 

8.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que 

dele fazem parte integrante.  

8.2 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa, 

com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a procuração 

(quando não apresentada no credenciamento).  

8.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 

b. Preço unitário e total global em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente 

nacional com até duas casas decimais; 

c. Especificação completa dos SERVIÇOS cotados deverá estar de acordo com as características 

apresentadas no Anexo I; 

d. Prazo de entrega estabelecido no Anexo I;  

e. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação; 

f. Os seguintes dados da empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, email, número do CNPJ 

e Insc. Estadual; 

g. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos; 

ENVELOPE I 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014 
ABERTURA DIA: 23/09/2014. Ás 

08:15Hs. 
PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

ENVELOPE II 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014 
ABERTURA DIA: 23/09/2014. Ás 

08:15Hs. 
HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: 
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h. Nome, assinatura, Nº. do RG e do CPF do representante legal; 

i. Agência Bancária e número da conta corrente em nome da proponente.  

8.4 Descrição completa e minuciosa do objeto licitado, conforme o Anexo I do Edital – Termo de 

Referência. 

8.5 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 

das disposições deste edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

aquelas manifestadamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores 

irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

8.6 As propostas não poderão impor condições ou conter opções.  

8.7 Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

8.9 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.10 Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste Edital.  

8.11 A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento incorreto 

dos itens necessários para o julgamento implicará na desclassificação. 

8.12 Junto à proposta comercial, a Licitante deverá apresentar sua metodologia de trabalho, contemplando as 

fases de Planejamento, Implantação e Acompanhamento dos serviços, descrevendo os seguintes itens:  

 Estrutura de Atendimento – Apresentando a estrutura organizacional e administrativa de suporte à execução 

das atividades a serem contratadas.  

 Descritivo técnico do sistema ofertado.  
 
 Prazo de Implantação: Apresentar o cronograma para o início da prestação dos serviços, com prazo não 

superior a 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço. 

 

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1 A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 

ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificado 

no anexo I deste edital.   

9.2 No dia, horário e local indicado no item 2.2 acima, a equipe de pregão receberá os envelopes de 

proposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o credenciamento dos interessados em 

participar do certame. 

9.3 No credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. Anexo V ou VI. 
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9.4 Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, estabelecido nos itens 

2.2 e 7.1 deste edital, não haverá a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

9.5 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

9.6 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários.  

9.6.1 As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

9.7 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

9.8 As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade, serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).  

c) Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

9.9 Caso a licitante primeira classificada não tenha atendido as especificações obrigatórias conforme 

item 9 e subitens o Pregoeiro convocará as demais licitantes, respeitando a ordem de classificação. 

10 - DOS LANCES 

10.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a formular lances 

de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.  

10.2 Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e decrescentes. 

10.3 O pregoeiro poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor mínimo entre os 

lances. 

10.4 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinar da formulação de lances. 

10.5 A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 

para efeito de ordenação das propostas. Caso não se realize lance verbal, será verificado a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente as 

penalidades constantes na legislação vigente.  

10.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não sendo 

selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através dos termos do art. 44 da Lei 
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Complementar nº. 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, para a etapa de lances, na ordem 

crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

10.7.1 Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada.  

10.7.2 Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

a. Microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

b. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 10.7.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

c. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.7.1 acima, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

10.8 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

10.9 Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço. 

10.10 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

10.11 Os percentuais de descontos ofertados na etapa de lances deverão ser proporcionais para todos 

os itens, não podendo valer-se de desconto maior para um determinado item e menor para outro. 

10.12 Após a etapa de lances a vencedora deverá fazer a demonstração do sistema objeto da 

licitação, nos moldes do item 19 do edital, devendo o Secretario de Receita elaborar laudo para que o 

pregoeiro proceda o resultado e assim adjudicará. 

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
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11.1  A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda, por 

publicação em órgão de imprensa oficial. 

11.2  As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

a. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, será 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação;  

b. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 

8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou 

revogar a licitação. 

11.3 O registro cadastral da Prefeitura de Várzea Grande, não substitui os documentos, devendo ser 

apresentados por todos os licitantes.  

11.4 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

11.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar 

em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a 

Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, salvo: 

11.5.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

11.6 Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário promover 

diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas para a solução. 

11.7 Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o 

proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

11.8 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

12 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II 

“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
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12.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 

dúvida e julgar necessário. 

12.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

12.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

12.4 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT poderá utilizar os sites oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante. 

12.5 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos preferencialmente em 

ordem, com suas páginas numeradas seqüencialmente, a seguir relacionados os quais dizem respeito 

a: 

12.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 12.6.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

12.6.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 12.6.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma 

poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm 

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 

participar de licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: 

www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado 

de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário. 

12.6.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser retirada 

no site: www.inss.gov.br. 

12.6.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser 

retirada no site: www.caixa.gov.br. 

12.6.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

13.440/2011 art. 29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br. 

12.6.7 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado 

do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  

12.6.8 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Município do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão 

por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, 

ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão. 
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12.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

12.7.1 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 

SOCIAL (2013), apresentados na forma da lei e que comprovem a boa situação financeira da 

licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

12.7.1.1 Para a comprovação da boa situação financeira da empresa, que será baseada 

na obtenção de índice de Liquidez Geral (ILG) e índice de Liquidez Corrente (ILC), igual 

ou superior a um (=1). 

12.7.1.1.1 Para a comprovação do subitem acima, a licitante deverá apresentar o 

calculo dos índices assinados pelo contador e administrador da empresa, sob pena 

de inabilitação.  

12.7.1.2 Caso as empresas não atendam o item anterior, obrigatoriamente o capital 

mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo deverá ser de 5% (cinco por cento) do 

valor estimado da contratação, como preconiza o § 3º do artigo 31 da Lei 8.666/93. 

12.7.1.3 Para as empresas licitantes que ainda não tenham 01 (um) ano de exercício 

social, deverá ser apresentado Balanço de Abertura, devidamente chancelado na Junta 

Comercial ou entidade equivalente assinado por contabilista habilitado e por 

representante legal da empresa. 

12.7.2 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 

domicílio da pessoa física. 

 

12.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

12.8.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em original, cópia autenticada em cartório ou 

cópia autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio apresentando o documento original, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa 

licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto da licitação. 

12.8.2 A realização da visita técnica às instalações do Município de Várzea Grande, para 

conhecimento das informações e esclarecimento de dúvidas, a fim de que, a Licitante possa 

participar do certame, com a certeza de que atende plenamente todas as necessidades e 

objetivos do Município na implementação da solução pretendida (Modelo Anexo). 

12.8.2.1 A empresa deverá agendar a visita técnica com o servidor Rubens Castro, 

através do telefone: 9313-738; ou com o servidor Sebastião Benedito Correia, telefone: 

9671.6437 e ou com o servidor Walter Klaus, através do telefone: 9642.3388, sendo que 

a visita técnica deverá ser feita em até no maximo 1 (um) dia que anteceder o certame. 
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12.8.2.2 Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao termo de 

visita, DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e, ainda, 

assume total responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 

12.9 OUTROS DOCUMENTOS  

12.9.1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, da LICITANTE, expedido pelo órgão 

competente, onde conste autorização para funcionamento da atividade. 

12.9.2 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz. Modelo no Anexo II. 

12.9.3 Nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, fica a licitante obrigada a 

declarar sob as penalidades legais à superveniência de fato impeditivo da habilitação, se 

houver. Modelo no Anexo III.  

12.9.4 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo X. 

12.10 Não serão aceitos protocolos de renovação. As renovações, somente serão válidas se 

publicadas no Diário Oficial da União. 

13 - DO RECURSO 

13.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

13.2 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

13.3 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à proposta de preços de 

outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso 

interposto. 

13.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos praticados, a autoridade 

competente Homologará à adjudicatária para determinar a contratação. 

13.5 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 

apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

13.6 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, na Comissão Permanente de Licitações. 

13.7 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
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14 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1 A prestação dos serviços deverá estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas 

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada; 

14.2 A licitante vencedora deverá fornecer a da licença de uso e manutenção de um sistema 

desenvolvido em ambiente WEB (on line), com o acesso, envio de dados e utilização das 

funcionalidades através da Internet, com opção de utilização da tecnologia de certificação digital; 

14.3 A licitante deverá efetuar a implantação, instalação, configuração, customização, consultoria, 

assessoria, treinamento e manutenção do sistema ofertado ao Município, bem como realizar a 

hospedagem do sistema e das informações geradas em “data center”, com alta disponibilidade, 

tolerância a falhas, balanceamento de carga, contingência operacional e estrutura de rede, segurança, 

recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, para atender à administração tributária 

municipal; 

14.4 O sistema ofertado deverá possuir módulo para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços 

– NFS-e, conforme padrão estabelecido pela ABRASF (Associação Brasileiras de Secretarias de 

Finanças de Capitais), contando com tecnologia de certificação digital, para emissão de documentos 

fiscais eletrônicos, módulo para gerenciamento do programa de incentivo a utilização de Notas Fiscais 

De Serviços Eletrônicas – NFS-e, através da concessão de créditos fiscais do ISSQN para abatimento 

no IPTU e na premiação ao tomador do serviço com o intuito de estimular o pleno exercício da 

cidadania, através da conscientização e incentivo para solicitação de notas fiscais pelos tomadores de 

serviços municipais e um módulo para o gerenciamento do Cadastro de Inadimplentes do Município; 

14.5 O licitante deverá providenciar o acesso diário e automático ao sistema para busca de dados, 

acompanhamento, controle e auditoria de informações por órgãos e servidores do Município por 

intermédio da Secretaria de Receita, desde que devidamente autorizados; 

14.6 A licitante também deverá fornecer, instalar e manter uma estrutura física de suporte presencial 

à execução das atividades vinculadas aos serviços contratados, em espaço a ser disponibilizado pelo 

fornecedor com as definições de locais e projetos a ser aprovados e estabelecidas pelo contratante, 

com ambiente climatizado, com móveis e equipamentos/periféricos necessários à realização dos 

serviços, bem como disponibilizar mão de obra qualificada, para realizar o atendimento aos usuários 

do sistema, além de possuir pessoal técnico qualificado para dar suporte online ao sistema; 

14.7 Para utilização do sistema, a licitante deverá realizar o Treinamento na sede da contratante, 

referente aos processos, metodologia e utilização, tanto para os servidores municipais e fiscais 

envolvidos no processo até 50 (cinquenta) pessoas quanto para os contabilistas, contribuintes e 

pessoas indicadas pela Administração Tributária até 300 (trezentas) pessoas; 

14.8 Além dessas atividades, o software oferecido deverá permitir a integração com os sistemas de 

gestão do Município (contábil, folha, cadastros multifinalitários e de geoprocessamento) e com os 
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arquivos eletrônicos dos pagamentos referentes aos impostos, taxas, multas, juros, autuações, 

penalidades e outros, os quais serão disponibilizados diariamente à empresa vencedora da presente 

licitação, por via eletrônica, para as devidas baixas bancárias e/ou lançamentos que se fizerem 

necessários, devendo ser respeitado o termo de responsabilidade e sigilo previstos nos artigos 153, 

313, 299, 325 e 327 do Código Penal; 

14.9 É proibida a cessão dos dados cadastrados na base de dados; 

 14.10 A contratada dever efetuar entrega mensal de backup do banco de dados; 

14.11 Ao final do contrato, facilitar por todos os meio a migração e /ou conversão do banco de dados, 

para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou a sua ordem, respondendo pelos prejuízos que 

porventura venha a ocorrer por responsabilidade da contratada. 

 

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 

emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e vistada pelo secretário da pasta, 

contendo a modalidade e o n. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco 

a ser depositado (preferencialmente do Banco Santander Brasil S.A.) devidamente atestado pelo fiscal 

do contrato.  

15.2 Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e posterior encaminhamento 

Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido; 

15.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

15.4 Como condição para pagamento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 

habilitação. 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do 

art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

16.2 Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetivará a contratação, a 

licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis seguintes à comunicação, para 

assinatura de contrato e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a 

Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

16.2.1 Dar plena e total garantia quanto à qualidade da prestação dos serviços, 

responsabilizando-se quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante a 

vigência do Contrato; 

16.2.2 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor de Compras ou Secretaria, 

cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 
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16.2.3 Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, 

ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura; 

16.2.4 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 

devida anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

16.2.5 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas 

sem qualquer ônus para a PMVG; 

16.2.6 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço 

inicialmente contratado; 

16.2.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo.  

16.3. Do Suporte Técnico ao Sistema 

16.3.1 A contratada deverá disponibilizar durante o período do contrato suporte técnico 

especializado presencial e online ao sistema. Com relação aos atendimentos presenciais aos 

usuários do sistema, o mesmo deverá se realizados no âmbito do Município de Várzea Grande, 

sendo de sua responsabilidade esses custos. 

16.3.2 O suporte online pode ser efetuado através da internet, com abertura de chamado 

técnico efetuado por meio de ferramenta de help desk a ser disponibilizada pela licitante, com 

geração de número de controle (numero sequencial único) que identificará toda a evolução do 

chamado até o seu encerramento.   

16.3.3 As solicitações efetuadas deverão possuir acompanhamento em tempo real, contendo 

informações sobre as demandas solicitadas, concluídas e canceladas, tipo de atividade 

(desenvolvimento, documentação ou manutenção), através de ferramenta informatizada a ser 

integrada ao aplicativo de help desk da licitante.  

16.3.4 A empresa deverá fazer a atualização permanente da versão, durante a vigência do 

contrato. 

 

16.4 Estrutura para Atendimento Presencial aos Usuários do Sistema 

16.4.1 A Empresa Contratada deverá fornecer estrutura física de atendimento e pessoal técnico 

qualificado para o suporte presencial à execução das atividades vinculadas aos serviços 

contratados, em uma central para atendimento aos usuários do sistema, em espaço a ser 

disponibilizado pelo fornecedor, com área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros 

quadrados), com ambiente climatizado, móveis e equipamentos/periféricos necessários à 

realização dos serviços, conforme descrição a seguir:  
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a) O licitante deverá disponibilizar mão de obra qualificada, para realizar o atendimento 

aos usuários do sistema de forma presencial, contando com uma equipe de no mínimo 15 

(quinze) funcionários, nas seguintes funções: 

 01 (um) Coordenador; 

 01 (um) Analista de Sistema 

 01 (um) assistente de suporte ao cliente;  

 09 (nove) Atendentes; 

 02 (dois) auxiliares administrativos; 

 01 (um) auxiliar de limpeza. 

 

b) Os funcionários do fornecedor irão realizar o atendimento das dúvidas acerca da 

operacionalização e das demandas técnicas do sistema ofertado, tais como solicitação de 

senhas, preenchimento de informações, atualização de plug-ins, geração de arquivos para 

exportação entre outros. Enquanto que o atendimento as dúvidas/demandas relativas aos 

impostos municipais e sua legislação serão de responsabilidade exclusiva dos servidores 

do Município. 

 

16.5 O suporte aos usuários deverá ser realizado em um espaço disponibilizado pelo fornecedor, com 

área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), de fácil acesso, com ambiente 

climatizado, com móveis e equipamentos/periféricos a serem disponibilizados pelo fornecedor, 

devendo possuir ainda todo o aparato físico e tecnológico necessário para a prestação dos serviços. 

16.6 A contratada deverá disponibilizar no mínimo, 14 (quatorze) estações de trabalho completas, 

composta por mesa, cadeira, computador de mesa, internet, telefone e todo o material necessário 

para a realização dos trabalhos, 09 (nove) conjuntos de atendimento, compostas por mesa e cadeira, 

sendo que 05 (cinco) conjuntos de mesas serão reservadas para os fiscais da prefeitura e deverão ser 

equipadas com 5 (cinco) notebooks, que serão utilizados para atendimento presencial aos 

contribuintes pelos fiscais bem como para a realização das fiscalizações in loco, nas seguintes 

características mínimas: 

16.6.1 Terminais: 14 (quatorze) computadores de mesa com configuração igual ou superior: 

01 (um) Processador Intel i5, com Sistema Operacional Profissional em português compatível ao 

equipamento, licenciado caso necessário e que seja compatível com o software a ser utilizado, 

Memória ram de 4GB, Teclado Português-BR padrão ABNT,  Monitor LCD 17", Placa Gráfica 

Integrada, Disco Rígido de no mínimo 1 TB SATA, Mouse Óptico, Interface de Rede Gigabit 

Ethernet integrada, com unidade óptica (DVD+/-RW) de no mínimo 16x, com pacote de 

softwares profissionais para Edição de Documentos e Planilha Eletrônica, licenciado caso 

necessário; 
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16.6.2  Notebooks: 05 (cinco) notebooks para serem utilizados pelos fiscais do Município, com 

configuração igual ou superior: 1 (um) Processador Intel i5, com Sistema Operacional 

Profissional em português compatível ao equipamento, licenciado caso necessário e que seja 

compatível com o software a ser utilizado, Memória ram de 4GB, Disco Rígido de no mínimo 500 

GB SATA, Monitor 14", com unidade óptica (DVD+/-RW) de no mínimo 16x, com pacote de 

softwares profissionais para Edição de Documentos e Planilha Eletrônica, licenciado caso 

necessário; 

16.6.3 Rede de comunicação local de atendimento presencial: Cabeamento categoria 6 e 

Switchs gerenciáveis com velocidade de modo de operação Gigabit. O cabeamento da rede 

lógica deverá ser estruturado e certificado. A rede elétrica deverá ser toda aterrada. Todas as 

especificações da rede e cabeamentos são para atender as estações e periféricos. Não será 

permitida a utilização da rede de comunicação para qualquer fim alheio aos interesses da 

Administração Pública, operação e suporte das atividades, sendo assim, é vedado o 

compartilhamento da rede e internet do local para fins particulares ou que possam prejudicar as 

atividades; 

16.6.4 Periféricos e Impressoras: 10 Impressoras a Laser, resolução 600/600 DPI, 

conectividade direta por rede e USB, velocidade mínima de 25 páginas por minuto, no-breaks 

ou sistema centralizado de no-breaks para todas as estações de trabalho (podendo ser um ou 

mais no-breaks com maior capacidade ligados a todas as estações e periféricos) provendo 

autonomia mínima de 20(vinte) minutos em todas as estações; 

16.6.5 Móveis e equipamentos: 23 (vinte e três) mesas, 23 (vinte e três) cadeiras móveis, 46 

(quarenta e seis) cadeiras fixas tipo entrevista, 8 (oito) longarinas de espera, com 03 (três) 

lugares, 10 (dez) armários, 10 (dez) armários arquivo para pastas arquivos, 5 (cinco) armários 

com quatro gavetas, 10 (dez) armários pequenos com duas portas, 10 (dez) estantes de aço 

com 06 prateleiras, 02 (dois) bebedouros com capacidade para refrigeração da água; 01 (um) 

aparelhos de TV 32 polegadas para sala de espera do atendimento; 01 (um) emissor eletrônico 

de senha de atendimento e respectivo software; 23 (vinte e três) aparelhos telefônicos modelo 

mesa secretária; 03 (três) linhas telefônicas; 01 (uma) Central PABX digital, com capacidade 

para 05 (cinco) linhas, e tudo que se fizer necessário para o funcionamento do local de 

atendimento presencial; 

16.6.6  Infra-estrutura de acesso à Internet – Contratação de Internet banda larga, ADSL, 

com, no mínimo 20 Mbps de velocidade, com link exclusivo para transmissão de dados. 

16.7 A estrutura física local de atendimento presencial deverá contar ainda com:  

16.7.1 Banheiros segundo as normas de vigilância sanitária vigente; 

16.7.2 Sistema de prevenção de incêndio que atenda as exigências do Corpo de Bombeiros; 

16.7.3 Estrutura para a realização do atendimento pelos fiscais do Município: fornecimento de 

ferramentas e equipamentos necessários para os fiscais da prefeitura, com no mínimo 05 
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(cinco) conjuntos de mesas completas (mesa, cadeira, internet, notebook, telefone, etc.) em 

espaço próprio, para a realização do trabalho dos fiscais Municipais. 

 

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a: 

17.1.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, 

para retirar a Ordem de Fornecimento; 

17.1.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

17.1.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

17.1.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a 

execução e no recebimento dos serviços; 

17.1.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 

sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.1.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo de venda; 

17.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação dos serviços que estiver em desacordo com 

as obrigações assumidas pelo fornecedor; 

17.1.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do pagamento. 

 

18 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1 A empresa que, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além de sujeitar-se às 

penalidades contratuais, nos exatos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com 

o art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.  

18.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato 

sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a 

Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

I. ADVERTÊNCIA 

18.2.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da 
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aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos 

de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de 

sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior ao estipulado no contrato. 

II. MULTA 

18.2.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais 

ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

  O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em 

dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em 

até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do 

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo 

estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

18.2.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

18.2.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial. 

18.2.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

III. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
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18.2.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação. 

18.2.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

1. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a. atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b. execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

2. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto 

deste ajuste; 

d.  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão 

licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

18.2.8 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 sansão aplicada com base no inciso anterior. 

18.2.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão    contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses excusos ou má-fé; 
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b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

18.3 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

18.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa 

do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

19 DA APRESENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 

19.1 Para a apresentação, a empresa vencedora deverá, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

realização do certame (e após ser declarada vencedora), dirigir-se à secretaria de receita deste 

município para efetuar a demonstração do mesmo. 

19.2 Antes da adjudicação do objeto do certame, a empresa vencedora deverá efetuar a 

demonstração do sistema ao Município, para comprovar que o mesmo possui todas as 

características/funcionalidades descritas no item 6.4 (características técnicas obrigatórias do sistema 

tributário) do Anexo I, comprovando assim que o sistema está apto para atender as demandas 

tributárias do Município de Várzea Grande. Durante a demonstração, o produto da Licitante será 

submetido a testes para comprovar o pleno atendimento das funcionalidades e características contidas 

no item 6.4 do Anexo I, caso algum dos itens de atender os requisitos, a empresa poderá solicitar em 

requerimento uma representação dos itens não aprovados, que com o aval e deferimento da comissão 

de servidores em portaria nº 002/2014-Serec NG, ter um prazo de 48 horas para ajustar e 

reapresentá-lo. 

19.3 Após apresentação será emitido Parecer final, pelo Secretário de Receita, juntamente com os 

servidores por ele designado, informando se o sistema atende às exigências editalícias, o qual servirá 

de subsídio para a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à empresa vencedora do certame. 

19.4 Caso o parecer final, emitido pelo Secretário de Receita, informe que o sistema apresentado pela 

empresa vencedora não atendeu às exigências do Edital, o Município, convocará a proponente 

qualificada em segundo lugar para demonstração do seu sistema, e assim sucessivamente, até que seja 

atendido à todos os requisitos técnicos constante no item 6.4 do Anexo I. 

 

20 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

20.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

20.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

20.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório. 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

23

20.4 O fato da adjudicatária, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o 

contrato, independentemente de sujeitar-se a penalidades do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, 

autoriza o pregoeiro a examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta 

declarada vencedora. 

20.5 O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a 

formalização do contrato com a adjudicatária, devendo as demais empresas retirá-los em até 05 

(cinco) dias, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos. 

20.6 A fiscalização da execução contratual caberá ao FISCAL do contrato indicado no item n. 5.13, 

após a assinatura do contrato, composta por servidores que acompanharão a implantação do sistema, 

bem como fiscalizarão o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

20.7 O Fiscal do contrato compete encaminhar ao Secretário Municipal de Receita o documento 

contendo as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada. 

20.8 Competem solicitar à contratada e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom 

andamento dos serviços. A ação da Comissão não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

20.9 A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízos das sanções 

previstas em lei neste edital. 

20.10 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma do art. 57 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

20.11 A execução da fase de implantação não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, o primeiro 

(primeiro) dia subseqüente ao da assinatura do contrato. 

20.12 A Administração poderá suprimir ou acrescentar o objeto do contrato em até 25% (vinte e 

cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o dispositivo no 

art. 65, I e parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

20.13 A contratado manterá, durante toda a execução contratual, as condições habilitatórias. Além 

disso, para que todos os objetivos contratuais sejam atingidos, a contratada necessariamente deverá 

prestar os serviços obrigatórios, conforme exposto no Termo de Referência. 

20.14 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos. 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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21.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, de acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

21.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

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

habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. nº 5.450/05) 

21.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

21.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para 

este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo 

licitatório. 

21.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 

(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

21.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

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

penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

21.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no Mural 

de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

21.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada no Dpto. de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT após a celebração do 

contrato com as licitantes vencedoras. 

21.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de acordo com as Leis 

vigentes.  

21.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

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

21.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter 

as mesmas condições de habilitação. 
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21.15 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

21.15.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 

8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

21.15.2 Adiar a data da sessão pública. 

21.16 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à presente licitação. 

21.17 Todas as obrigações a serem ajustadas pelas partes, estão previstas na Minuta de Contrato, 

que acompanha o presente edital. 

21.18 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

21.19 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F. 

(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE (Apresentar 

dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do envelope I de Proposta) 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA INDEPENDENTE. (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA 
INDEPENDENTE  
(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VII MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no credenciamento, fora dos 

envelopes) 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 133/2006 

(ME ou EPP) (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO IX TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DE BASE DE DADOS(Apresentar dentro 

do envelope II de Habilitação) 

ANEXO X DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XI MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA (Apresentar dentro do envelope II de 

Habilitação) 
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ANEXO XII FICHA CADASTRAL (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO XIII MINUTA CONTRATO 

Várzea Grande – MT, 10 de setembro de 2014 

 

 

 

________________________________________ 
LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA 

 
 
 
 
 

___________________________ 
LANDOLFO L VILELAA GARCIA 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA N. 004/2014             DATA: 16/07/2014 
 

CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE UM 
SISTEMA WEB PARA A GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS, IPTU, ITBI E TAXAS) COM 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PRÓPRIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA, 
conforme edital e anexos. 
 
 
01. NÚMERO DA CI DE ORIGEM Nº. 426/2014     DATA: 16/07/2014 
 
02. SECRETARIA DE RECEITA 
 
2.1 SECRETÁRIO: LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA 
 
O secretário de Receita do Município de Várzea Grande,  
 
2.1.1 CONSIDERANDO, a necessidade da Administração Pública buscar ferramentas de gestão que 

resultem na eficiência da arrecadação tributária municipal e no incremento da arrecadação 
municipal, com o intuito de garantir a execução dos serviços públicos, demandados; 

 
2.1.2 CONSIDERANDO, que o MUNICÍPIO deve atender as necessidades da população por melhor 

prestação dos serviços públicos essenciais, tais como: educação básica, saúde preventiva e 
infraestrutura etc; 

 
2.1.3 CONSIDERANDO, que as possibilidades financeiras do MUNICÍPIO são parcas para o 

atendimento das demandas reprimidas; 
 
2.1.4 CONSIDERANDO que o Administrador Público, a fim de encontrar o equilíbrio entre o 

atendimento das necessidades e as possibilidades financeiras, deve equacionar essa questão 
sob a ótica da priorização de ações; 
 

2.1.5 CONSIDERANDO que os contratos nº. 025/2012 e 014/2013 encontram-se vencidos, 
atendendo mediante determinações judiciais através de liminares: Processo nº. 19290-
95.2012.811.0002 (CÓDIGO: 298735) e Processo nº. 18635-89.2013.811.0002 (CÓDIGO: 
322216). 
 

2.1.6 CONSIDERANDO a urgente necessidade em modernizarmos a gestão tributária, com 
ferramentas modernas, e que as licitações anteriores, referente o Processo Licitatório nº. 
150.401/2013, Pregão Presencial nº. 031/2013 foi declarada fracassada. 

 
2.1.7 JUSTIFICA-SE, portanto, como imperiosa a presença efetiva de uma empresa de prestação 

de serviços de gestão de sistema tributário e de administração, que atendam as exigências 
aqui apresentadas.  

 
03. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
A Secretaria Municipal de Receita necessita de um sistema informatizado para o gerenciamento da 
arrecadação tributária municipal (ISS, IPTU, ITBI, Taxas) que possua todos os cadastros pertinentes 
da área, efetue o lançamento de tributos, controle do vencimento dos débitos, lançamento da Dívida 
Ativa do Município, bem como o fornecimento de uma estrutura para atendimento presencial aos 
usuários do sistema.  
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Tal necessidade advém da adoção de procedimentos internos baseados em sistemas de 
processamento de dados pela Administração Pública, com o intuito de garantir a veracidade, 
segurança e o armazenamento das informações geradas pela própria administração bem como pelos 
contribuintes, aumentando assim a complexidade e, consequentemente, a responsabilidade por 
manter todo o ambiente operacional e os sistemas/serviços disponíveis. 
 
Para superar essa problemática a Prefeitura optou pela contratação de sistema para gestão tributária 
juntamente com os serviços de fornecimento de infraestrutura de “data center”, o que garantirá a 
integridade das informações geradas e armazenadas.  
 
O sistema também deverá possuir um portal de serviços na internet, contando com serviços a serem 
disponibilizado no site da Prefeitura, com o intuito de reduzir e facilitar o atendimento aos 
contribuintes/munícipes. 
 
Assim, o presente Pregão tem por objetivo a gestão da arrecadação tributária do Município, com vistas 
à organização, disciplinamento e utilização de metodologia técnica visando à racionalização da 
cobrança e o incremento na arrecadação através da: 

 Redução da evasão fiscal por sonegação e por inadimplência.  
 Aumento da eficácia das ações fiscais e recuperação do tributo não recolhido. 
 Simplificação e padronização dos procedimentos de apuração e pagamento dos impostos/taxas 

municipais. 
 Implantação da equidade tributária entre os diversos segmentos de contribuintes em situação 

econômico-fiscal equivalente. 
 Instituição da educação fiscal como estratégia permanente da administração tributária. 
 Utilização da ação fiscal preventiva como estratégia da arrecadação. 
 Ampliação da efetividade dos controles fiscais, através do cruzamento de informações. 
 Criação do portal do cidadão; 
 Fornecimento de ferramenta moderna, segura e totalmente web para os prestadores e 

tomadores de serviços efetuarem o cumprimento das obrigações acessórias. 
 Simplificação das rotinas de cadastramento. 
 Integração do cadastro de contribuintes com os demais bancos de dados municipais. 

 
Além do fornecimento da licença de uso a empresa contratada também deverá prestar suporte técnico 
especializado ao sistema, tanto para os usuários denominados servidores públicos (vinculados ao 
Município de Várzea Grande) quanto aos contribuintes do Município. Esse suporte deverá ser 
presencial, através da instalação de uma estrutura de atendimento no Município de Várzea Grande e, 
via ferramenta on-line a ser disponibilizada pela internet, garantindo a eficiência dos serviços 
contratados, melhorando e agilizando o atendimento, com informação e módulos do sistema que 
facilitem o acesso do contribuinte; 
 
 
04. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 
Contratação de empresa capacitada para o fornecimento da licença de uso e manutenção de um 
sistema web para a gestão dos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, taxas e outros) com fornecimento 
de estrutura própria para auxiliar e melhorar o atendimento aos usuários do sistema, mediante a 
execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no presente Termo 
de Referência, ficando a contratada responsável pelos vínculos trabalhistas, quando contratar;. 
 
05. Prazo 
 
A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93. 
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06. QUANTIDADE:  
 

Item Quantidade Medida de Unidade Valor Unitário Valor Total 

01 01 360 dias   

Descrição/Especificações Técnicas 
Prestação de serviços técnicos de fornecimento da licença de uso e manutenção de um sistema web 
para a gestão dos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, taxas e outros), com fornecimento de estrutura 
própria para o atendimento aos usuários do sistema, conforme abaixo: 
 
Apresentamos em anexo, cotação a serem utilizadas como parâmetro para o valor a ser cobrado. 
 
6.1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  
 
A licitante vencedora deverá fornecer a da licença de uso e manutenção de um sistema desenvolvido em 
ambiente WEB (on line), com o acesso, envio de dados e utilização das funcionalidades através da 
Internet, com opção de utilização da tecnologia de certificação digital. 
 
A licitante deverá efetuar a implantação, instalação, configuração, customização, consultoria, assessoria, 
treinamento e manutenção do sistema ofertado ao Município, bem como realizar a hospedagem do 
sistema e das informações geradas em “data center”, com alta disponibilidade, tolerância a falhas, 
balanceamento de carga, contingência operacional e estrutura de rede, segurança, recuperação de 
dados, gerenciamento e monitoração, para atender à administração tributária municipal; 
 
O sistema ofertado deverá possuir módulo para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-
e, conforme padrão estabelecido pela ABRASF (Associação Brasileiras de Secretarias de Finanças de 
Capitais), contando com tecnologia de certificação digital, para emissão de documentos fiscais 
eletrônicos, módulo para gerenciamento do programa de incentivo a utilização de Notas Fiscais De 
Serviços Eletrônicas – NFS-e, através da concessão de créditos fiscais do ISSQN para abatimento no 
IPTU e na premiação ao tomador do serviço com o intuito de estimular o pleno exercício da cidadania, 
através da conscientização e incentivo para solicitação de notas fiscais pelos tomadores de serviços 
municipais e um módulo para o gerenciamento do Cadastro de Inadimplentes do Município. 
 
O licitante deverá providenciar o acesso diário e automático ao sistema para busca de dados, 
acompanhamento, controle e auditoria de informações por órgãos e servidores do Município por 
intermédio da Secretaria de Receita, desde que devidamente autorizados; 
 
A licitante também deverá fornecer, instalar e manter uma estrutura física de suporte presencial à 
execução das atividades vinculadas aos serviços contratados, em espaço a ser disponibilizado pelo 
fornecedor com as definições de locais e projetos a ser aprovados e estabelecidas pelo contratante, com 
ambiente climatizado, com móveis e equipamentos/periféricos necessários à realização dos serviços, 
bem como disponibilizar mão de obra qualificada, para realizar o atendimento aos usuários do sistema, 
além de possuir pessoal técnico qualificado para dar suporte online ao sistema. 
 
Para utilização do sistema, a licitante deverá realizar o Treinamento na sede da contratante, referente 
aos processos, metodologia e utilização, tanto para os servidores municipais e fiscais envolvidos no 
processo (até 50 (cinquenta) pessoas) quanto para os contabilistas, contribuintes e pessoas indicadas 
pela Administração Tributária (até 300 (trezentas) pessoas) 
 
Além dessas atividades, o software oferecido deverá permitir a integração com os sistemas de gestão do 
Município (contábil, folha, cadastros multifinalitários e de geoprocessamento) e com os arquivos 
eletrônicos dos pagamentos referentes aos impostos, taxas, multas, juros, autuações, penalidades e 
outros, os quais serão disponibilizados diariamente à empresa vencedora da presente licitação, por via 
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eletrônica, para as devidas baixas bancárias e/ou lançamentos que se fizerem necessários, devendo ser 
respeitado o termo de responsabilidade e sigilo previstos nos artigos 153, 313, 299, 325 e 327 do 
Código Penal. 
 
6.2. DADOS BÁSICOS 
 
Total de contribuintes imobiliários,mobiliários aproximados:  
 - CADASTRO IMOBILIÁRIO: 150.000 
 - CADASTRO  MOBILIÁRIO:   12.000 
 
Estas estimativas servem apenas como parâmetro para os licitantes customizarem a conversão da base 
de dados, não ficando limitado a esta quantidade de cadastros. 
  
6.3. SEGURANÇA DO SISTEMA 
 
O sistema ofertado deverá ter procedimentos de segurança que protejam as informações e os acessos 
ao sistema, as tarefas executadas deverão ser controladas e preservados quanto ao uso indevido e da 
prática de atos contrários aos interesses do Município e dos contribuintes. 
  
O sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha permanente vigilância e 
controle sobre todos os atos praticados pelos seus empregados e pelos servidores do fisco municipal 
designados para atuar na operação do sistema, com acesso através de certificado digital, no âmbito do 
projeto e suas implicações e repercussões legais. 
 
O sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuários (alterações, inclusões 
e exclusões). 
 
O sistema deverá permitir a integridade do banco de dados em todas as transações em situações de 
queda de energia e falhas de software e hardware. 
 
O sistema, as informações e os dados gerados deverão ser armazenados pela licitante em “data center”, 
com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga, contingência operacional e 
estrutura de rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, capaz de atender a 
demanda do Município. 
 
6.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 
O sistema ofertado deverá ser totalmente web, em ambiente seguro, parametrizável, com 
funcionalidades que atendam as necessidades do Município e dos contribuintes, com funcionalidades 
próprias para os Tributos Mobiliários (ISSQN e taxas), Imobiliários (IPTU, ITBI, taxas e outros).  
 
Com o intuito de auxiliar a administração tributária no controle e apuração dos impostos devidos, o 
sistema deverá contar com módulo de fiscalização que auxilie na cobrança dos débitos em atraso bem 
como possuir relatórios gerenciais das informações geradas e armazenadas. 
 
O sistema deverá contar com um módulo para Cadastro de Inadimplentes, com finalidade de fornecer as 
informações e registros relativos à inadimplência de obrigações de natureza tributária ou não, módulo 
de emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas do modelo ABRASF e módulo para gerenciamento 
do programa de incentivo a utilização de Notas Fiscais se Serviços Eletrônicas – NFS-e pelos tomadores 
de serviços.  
 
O sistema ofertado deverá permitir a consulta via web dos débitos tributários, emissão de guias/boletos, 
alvarás, certidões, extratos de dívidas, entre outras facilidades. O sistema deverá contar ainda com um 
módulo específico para os contribuintes do ISSQN, com tecnologia de emissão de notas fiscais 
eletrônicas de serviços, declaração eletrônica, entre outras funcionalidades fundamentais para o controle 
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e apuração desse imposto.  
 
Em relação às características técnicas gerais, o sistema deverá:  
 Operar, processar e disponibilizar dados e informações em ambiente Web; 
 Ser desenvolvido em ambiente de desenvolvimento que possua framework capaz de suportar 

integração com várias linguagens de programação para Web; 
 Possuir acesso através dos programas de navegação na rede mundial de computadores (Internet) 

Internet Explorer versão 7.0 ou superior, Firefox 3.0 ou superior, Google Chrome; 
 Contar com uma base de dados centralizada, com sistema gerenciador de banco de dados 

relacional, com ferramentas de gerenciamento embutidas que permitam a execução de consultas 
que auxiliem o gerenciamento, inclusive para tunning, contando ainda com suporte ao 
gerenciamento de backups automatizados.  

 Possuir forma de conexão do usuário através de um canal criptografado tipo SECURE SOCKETS 
LAYER (SSL) com chave de tamanho de 128 bits segura; 

 Possuir regras de integridade de dados realizadas pelo sistema gerenciador de banco de dados; 
 Possuir ajuda On-Line e sensível ao contexto das principais funcionalidades do sistema, bem como 

permitir o download completo da ajuda em arquivo único; 
 Permitir a integração a outros sistemas através de Web Service, com arquivo XML e/ou TXT; 
 
Em relação às funcionalidades com acesso exclusivo aos servidores do município, relacionadas à gestão 
e controle dos tributos imobiliários e taxas (IPTU, ITBI e taxas), o sistema deverá possuir: 
 
1. Cadastro de Contribuintes Imobiliários 
1.1. Permitir o registro do código, nome e oficializar os logradouros onde estão localizadas as unidades 
imobiliárias cadastradas; 
1.2. Possuir controle das denominações e benfeitorias cadastradas de maneira uniforme, identificar a 
segmentação dos logradouros e faces de quadra, facilitando a consulta nos cadastros imobiliário e 
mobiliário e composição da planta de valores (IPTU e ITBI); 
1.3. Permitir a inclusão e alteração de informações do cadastro imobiliário e a seleção do tipo de imóvel 
a ser incluído; 
1.4. Permitir a manutenção das informações dos exercícios anteriores dos dados referentes ao Imóvel e 
das melhorias do Imóvel;  
Permitir o cadastro detalhado e específico para controle de terrenos e loteamentos da cidade; 
1.5. Permitir o cadastro dos itens de infraestrutura que um loteamento pode possuir, como saneamento 
básico, rede elétrica entre outros do gênero; 
Permitir o cadastro da Planta Genérica de Valores, em várias moedas para cálculo de impostos como 
IPTU e ITBI; 
1.6. Permitir o cadastro as faces da quadra que pertencem a determinado setor para controle 
administrativo de regiões; 
1.7. Permitir o registro das informações ordenadas contendo dados físicos e jurídicos dos imóveis 
sujeitos à cobrança dos tributos imobiliários (IPTU, ITBI, Taxas de Serviços Públicos, Contribuição de 
Melhoria) para os cálculos necessários; 
1.8. Permitir o cadastro de dados referentes ao terreno, associando-os às suas características e seus 
devidos valores; 
1.9. Permitir o cadastro das características do imóvel, com as seguintes informações mínimas: 
acabamento interno e externo, calçada, tipo de terreno e edificação, cobertura, condomínio, edificação 
do terreno, elevador, estrutura para práticas esportivas, esquadrias, estruturas da edificação, fator de 
tombamento, forro, índices imobiliários, influência de esquina, instalações elétricas e sanitárias, 
estrutura de lazer, muro, obsolescência, revestimento de parede da cozinha, piscina, piso, situação do 
terreno, tipo de coleta de lixo, tipo de edificação, tipo de parede, tipo de patrimônio e tipo de uso do 
imóvel; 
1.10. Permitir cadastro de acessibilidade do imóvel quando houver necessidade; 
Permitir a duplicação do imóvel, com cópia dos dados gerais para criação de nova inscrição, nos casos 
de loteamentos e condomínios, que possuam informações semelhantes. 
1.11. Permitir a consulta das informações dos cadastros, com as seguintes informações mínimas: 
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segmentos/face de logradouros, logradouros por bairros, relação de logradouros por código e nome, 
relação de logradouros/segmentos, inscrições por logradouro, rol de cep, loteamentos por bairro, bairros 
por loteamento, relação de loteamentos, preço por m2 do terreno, face de quadra por logradouro, rol de 
faces da quadra, benfeitorias por face de quadra, relação de quadras, inscrições e benfeitorias por face 
de quadra 
1.12. Possuir consulta dos imóveis e débitos, com as seguintes informações mínimas: regional, bairro, 
distrito, logradouro, Inscrição Municipal inicial e final, situação, isenção, data de cadastro, área de 
terreno inicial e final, área da construção inicial e final, valor venal inicial e final; 
1.13. Permitir o registro da Planta Genérica de Valores, indicando os preços básicos unitários de terrenos 
e construções;  
1.14. Permitir a obtenção de dados para orientar a política de desenvolvimento do município, através do 
planejamento correto do uso e ocupação do solo; 
1.15. Permitir o cadastro da unidade imobiliária e do terreno, identificada por setor, quadra, lote e 
unidade que compõe a inscrição imobiliária; 
1.16. Permitir o cadastro da divisão de um lote em sublotes ou terrenos; 
Permitir a incorporação de um terreno ou sublote à uma unidade imobiliária; 
Permitir a consulta dos cadastros efetuados, assim como os vínculos existentes (ex: construções, 
responsáveis); 
1.17. Permitir o cadastro de dados referentes ao terreno, associando-os às suas características e seus 
devidos valores; 
1.18. Possuir consulta da relação de alvarás emitidos; 
1.19. Possuir cadastros para condomínios, sejam eles abertos, fechados, horizontais ou verticais e 
edifícios; 
1.20. Permitir que seja atribuído preço por metro quadrado de construção para cada ano e de acordo 
com o tipo de construção, mantendo-se histórico desse cadastro; 
1.21. Permitir a configuração de todos os dados (datas, vencimento de parcelas, tipo de moeda, se as 
parcelas serão cobradas após o vencimento, valor de desconto, valor mínimo cobrado por parcela) do 
imóvel; 
1.22. Possuir no cadastro imobiliário todas coordenadas para integração com Sistemas de 
Georreferenciamento; 
 
2. Controle Geral de Tributos Imobiliários 
2.1. Possibilitar o controle das diversas Receitas Imobiliárias, bem como fornecer subsídios para uma 
fiscalização eficaz.  
Fornecer todos os dados necessários para o registro contábil, abrangendo todas as áreas envolvidas com 
a Receita. 
Permitir consultar todos os débitos do contribuinte através de  uma única consulta. 
2.2. Permitir a simulação de cálculos da receita como suporte ao planejamento fiscal. 
2.3. Permitir o cálculo e lançamento de IPTU e Taxas, assim como definir os parâmetros para os cálculos 
e consultas de todas as bases da época de lançamento. 
2.4. Efetuar o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano 
2.5. Permitir cadastrar os dados referentes ao imposto de transmissão de bens imóveis para cálculo e 
emissão. 
2.6. Permitir a consulta de toda a vida da pessoa com relação às suas responsabilidades tributárias 
(imobiliária e mobiliária) perante a municipalidade, até mesmo em relação aos processos administrativos 
em que ela figura como interessada ou citada. 
2.7. Permitir o cadastramento em lote dos imóveis através de importação de planilhas com layout 
especifico atendendo as caracteristicas básicas pertinentes para o cálculo do IPTU; 
 
3. Controle do IPTU  
3.1. Permitir o controle e a parametrização da planta genérica de valores o cálculo do IPTU. 
3.2. Permitir o Cálculo e recálculo Individual, ou baseado em filtros tais como: região, bairro, distrito, 
inscrição, área do terreno; 
3.3. Permitir a exibição e impressão da memória de cálculo do IPTU conforme o exercício fiscal; 
3.4. Permitir a inclusão de anexos ao Imóvel, com diferentes padrões de construção num mesmo 
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terreno; 
3.5. Geração de arquivos para impressão dos boletos do IPTU; 
 
4. Controle do ITBI 
4.1. Permitir o acesso dos cartórios online; 
4.2. Permitir  ao cartório identificar o tipo de Imóvel a ser transmitido se é Urbano ou Rural; 
4.3. Permitir identificar, o Imóvel que será transmitido, através da Inscrição Cadastral proveniente do 
Cadastro Imobiliário do Município; 
4.4. Permitir a apresentação automática dos dados do imóvel; 
4.5. Permitir consultar, automaticamente, os débitos imobiliários de uma Inscrição Cadastral de imóvel 
Urbano, bem como ITBI e IPTU, impedindo de realizar a transmissão caso possua débito no Sistema de 
Administração Tributária; 
4.6. Permitir a identificação automática do Transmitente do Imóvel no Cadastro de Pessoas do Sistema 
de Administração Tributária, ou permite cadastrá-lo contemplando os dados de CPF ou CNPJ, Nome, 
Endereço completo, caso não esteja no cadastro de pessoas da Prefeitura; 
4.7. Permitir a identificação, automática do Adquirente do Imóvel no Cadastro de Pessoas do Sistema de 
Administração Tributária, ou permite cadastrá-lo contemplando os dados de CPF ou CNPJ, Nome, 
Endereço completo, caso não esteja no cadastro de pessoas da Prefeitura; 
4.8. Permitir configurar as Naturezas da Transmissão (Ex: compra e venda, cessão, dação em 
pagamento, permuta, arrematação, adjudicação, conferência de bens, incorporação ao patrimônio de 
Pessoa Jurídica – PJ, cisão de PJ, fusão de PJ, extinção de PJ, transferência patrimônio de PJ para sócio, 
partilha, extinção de condomínio, fideicomisso, enfiteuse, etc) de forma que, automaticamente, o 
sistema possa decidir se a Natureza da Transmissão selecionada será: Incidente, Não Incidente, Isenta 
ou Imune quanto ao ITBI - Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis; 
4.9. Permitir o acompanhamento do registro dos imóveis, bem como os processos de execução fiscal 
pela identificação do cartório distribuidor. 
4.10. Permitir o controle e a averbação, contendo as seguintes informações mínimas: Informação da 
data da averbação do Imóvel, da transcrição da averbação, da mudança do status do contribuinte 
proprietário (por conferência) e da baixa da Guia de recolhimento do ITBI. 
4.11. Permitir a averbação automática do Imóvel após a baixa bancária da Guia de recolhimento do 
ITBI; 
4.12. Permitir a realização da emissão da Guia do ITBI, contendo as seguintes informações mínimas: 
Imóvel (Inscrição Municipal, endereço, área do lote, Área Construída, Área Legal), Transmitente (nome, 
CPF, endereço, fone e email), Adquirente (nome, CPF, endereço, fone e email), transação imobiliária 
(data da aquisição, cartório, valor venal, valor da venda, valor financiado, valor do ITBI, valor da taxa de 
averbação); 
4.13. Permitir a consulta ao responsável pela geração da guia; 
4.14. Permitir a emissão de Certidão de Averbação; 
4.15. Permitir a emissão do Termo de Lançamento de ITBI. 
4.16. Permitir a emissão de Certidão de Averbação e Certidões de ITBI Imune, Isento ou Não Incidente 
para as transmissões que se enquadram nestas situações; 
4.17. Permitir o Cartório de Notas ou Instituição Financeira ou a Prefeitura realizar o Cancelamento da 
Guia do ITBI informando o motivo do Cancelamento; 
 
5. Controle de Taxas  
5.1. Permitir o controle e a parametrização de regras de cálculo para cálculo das taxas municipais.  
5.2. Permitir o lançamento de taxas diversas para qualquer tipo de inscrição, baseado na regra de 
cálculo cadastrada para determinado mês e ano; 
5.3. Permitir o cálculo e recálculo de taxas anuais, individual ou baseado em filtros, com as seguintes 
informações mínimas: regional, bairro, distrito e atividade; 
5.4. Permitir a emissão do boleto referente a cada tipo de taxa; 
5.5. Permitir a emissão de carnê anual para o Alvará de Funcionamento; 
 
6. Controle da Arrecadação  
6.1. Permitir o controle dos recolhimentos e baixas de tributos, bem como controle de taxas e juros 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

34

cobrados.  
6.2. Permitir o cadastro dos bancos nos quais os contribuintes poderão efetuar o pagamento dos 
tributos e taxas, bem como informar os dados bancários da Prefeitura. 
6.3. Permitir o controle dos pagamentos recebidos e dar baixa automática nos  boletos. 
6.4. Permitir a visualização e impressão das guias com os seus lançamentos, débitos por contribuintes, 
parcelas pagas e outros. 
6.5. Permitir o cadastramento das infrações e multas, além do controle de ação fiscal e receita 
proveniente dos mesmos. 
6.6. Permitir o cadastro de Projetos e controle das contribuições de melhoria do município. 
6.7. Permitir os lançamentos manuais dos tributos municipais e dos lançamentos dos contribuintes não 
estabelecidos. 
6.8. Permitir a consulta analítica de débitos, emissão de guias e certidões 
6.9. Permitir a visualização das inconsistências dos pagamentos, contendo as seguintes informações 
mínimas: débitos baixados, não localizados e devidos a erros no pagamento com código de barras); 
6.10. Permitir a emissão e/ ou integração com as receitas contábeis dos valores creditados; 
6.11. Permitir a manutenção de índices de reajustes e suas cotações; 
6.12. Permitir a configuração dos boletos com os emolumentos cobrados; 
6.13. Permitir o cadastro de banco/agências e receitas contábeis 
 
7. Processamento de Arquivos Baixa Bancária 
7.1. Possuir rotina de baixa bancária; 
7.2. Possuir capacidade de processar arquivos de baixa bancária emitidos por instituição financeira; 
7.3. Permitir o lançamento automático das diferenças de pagamento a maior e a menor; 
7.4. Permitir o lançamento automático de débitos de atualização monetária (juros, multas e correções) 
de guias pagas após a data de vencimento. 
 
 
8. Baixa Manual de Guia de Recolhimentos 
8.1. Possuir rotina de baixa manual de guias pagas para situações em que a guia foi quitada na 
tesouraria, por depósito bancário, depósitos judiciais entre outros;  
8.2. Permitir que seja informada a data de pagamento e motivo da extinção e justificativa para a baixa 
manual. 
 
9. Controle de Débitos 
9.1. Permitir a manutenção da geração de guias, boletos, extrato, parcelamento, movimentação, 
transferência de débitos 
9.2. Permitir a visualização das taxas, observações e pagamentos realizados pelos contribuintes. 
9.3. Permitir a manutenção da revisão do débito, selecionando o débito para revisão, possibilitando a 
edição do campo valor, motivo da revisão, e número do processo que originou a mesma. 
 
10. Parcelamento de Débitos Normal 
10.1 Possuir rotina de parcelamento de débitos; 
10.2. Calcular automaticamente todos os acréscimos legais (juros, multa e atualização monetária); 
10.3. Permitir emissão de demonstrativo ao contribuinte, antes da efetivação do parcelamento; 
10.4. Permitir emissão de termo de parcelamento e confissão de divida, com texto parametrizável;  
10.5. Permitir a emissão de guias de parcelamento das parcelas geradas; 
10.6. Permitir a parametrização dos valores de entrada, valor mínimo de parcelas, quantidades máximas 
e mínimas de parcela, como também do texto do termo de parcelamento. 
10.7. Permitir que nos casos em que não houver o cumprimento do acordo de parcelamento, o desconto 
do valor principal dos débitos que deram origem ao parcelamento, proporcionalmente ao valor pago nas 
parcelas do parcelamento,descontados os encargos. 
10.8. Permitir que seja efetuada a baixa dos débitos originais do pagamento da última parcela no caso 
de acordo de parcelamento, mantendo todo histórico de pagamentos e baixas. 
 
11. Parcelamentos de Débitos Com Descontos 
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11.1. Possuir rotina de parcelamento de débitos com descontos parametrizáveis de acordo com a 
quantidade de parcelas do parcelamento. 
 
12. Controle da Dívida Ativa 
12.1. Possuir rotina que permita a consulta dos lançamentos para inscrição em Dívida Ativa; 
12.2. Permitir que sejam selecionados os lançamentos por conta, sub conta, tipo de notificação e faixa 
de valores, tipo de débito mobiliário ou imobiliário; 
12.3. Permitir a geração da certidão individual para um contribuinte ou em lote para todos os 
contribuintes; 
12.4. Permitir a geração do número de processo administrativo de forma automática ou manual; 
12.5. Permitir a geração individual da Certidão de Dívida Ativa – CDA para um contribuinte ou em lote 
para todos os contribuintes. 
12.6. Permitir a geração individual da Petição de Execução Fiscal para um contribuinte ou em lote para 
todos os contribuintes. 
12.7. Permitir a impressão do Livro de dívida ativa contendo as informações dos lançamentos em dívida 
ativa. 
12.8. Permitir a parametrização dos cálculos de atualização (encargos) dos valores inscritos em dívida 
ativa dos contribuintes para pagamento, contendo as seguintes informações mínimas: exercício, tipo de 
lançamento, tipo de Encargo (multas, juros, honorários advocatícios, custas processuais), tipo de fase 
(normal, inscrito em dívida, em execução), aplicação do encargo (imediato, virada do mês, fração do 
mês, mês após 30 dias, data específica, taxa diária), base para cálculo do encargo (lançado + encargos, 
somente lançados, somente encargos) 
12.9. Permitir a parametrização da Dívida Ativa, inscrição no Livro dos contribuintes em débito, a 
implantação de lançamentos de tributos e como consultar a Dívida Ativa. 
12.10. Permitir o cancelamento da dívida do contribuinte com o município. 
12.11. Permitir a Isenção de Débito do Município. 
12.12. Permitir a consulta de parcelamentos, rubricas, emissão de Certidão Positiva ou Negativa, taxa 
de serviço à ser cobrada, visualização de débitos. 
12.13. Fornecer todos os dados para emissão das Petições Judiciais e o Ajuizamento para execução 
fiscal. 
12.14. Permitir a consulta das informações do Contribuinte, com as seguintes informações mínimas: 
nome, CPF e/ou CNPJ, endereço, telefone, tributo, Inscrição Cadastral, guia e termo de parcelamento; 
 
13. Relatórios dos Tributos Imobiliários 
13.1. Geração de relatório com as seguintes informações do cadastro imobiliário: segmentos/face de 
logradouros, logradouros por bairros, relação de logradouros por código e nome, zoneamentos da 
cidade, relação de logradouros/segmentos, inscrições por logradouro, rol de cep, loteamentos por bairro, 
bairros por loteamento, relação de loteamentos, preço por m2 do terreno, face de quadra por 
logradouro, rol de faces da quadra, benfeitorias por face de quadra, relação de quadras, inscrições e 
benfeitorias por face de quadra 
13.2. Geração de relatório do IPTU com as seguintes informações mínimas: Relação de Parâmetros de 
Lançamento, Estatística de Arrecadação de IPTU, Emissão de Carnê de IPTU, Lançamentos de IPTU, 
Cancelamentos de IPTU; 
13.3. Geração de relatório das taxas municipais com as seguintes informações mínimas das taxas 
municipais: totalização dos valores lançados por exercício, região, bairro, distrito, predial e territorial, 
regional e atividade econômica.  
 
14. Relatório de Dívida Ativa e Tributos em Atraso 
14.1. Geração de relatórios de Débitos Anistiados. 
14.2. Geração de relatórios de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, contendo as seguintes informações 
mínimas: dívida ativa, pagos, anistiados, cancelados; 
14.3. Geração de relatório de Débitos por Valor com débitos Imobiliário; 
14.4. Geração de relatório de rol de Parcelamento, contendo permitindo a parametrização para seleção 
por período ou por exercício; 
14.5. Geração de relatório de Rol de Execução Fiscal; 
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14.6. Geração de relatório de Rol de Lançamentos não Executados, contendo as seguintes informações 
mínimas: ano do exercício, tipo do Lançamento, valor lançado, moeda, responsável. 
14.7. Geração de relatório de registro dos lançamentos em Dívida Ativa dos tributos e demais critérios, 
contendo as seguintes informações mínimas: nome do contribuinte, endereço, parcelas devedoras, 
valores lançados e inscritos, número do livro, folha e aviso. 
14.8. Geração de relatório de Petições para Execução Fiscal, gerando uma abertura para Petição Fiscal; 
14.9. Geração de relatório  de Notificação de Débitos; 
14.10. Geração de relatório constando Emissão e reemissão de Certificado e Certidão de Dívida Ativa; 
14.11. Geração de relatório de Demonstrativo do Valor por Rubricas e Tipo de Lançamentos. 
14.12. Geração de relatório de acionamentos e recebimento com visualização dos recebimentos por 
ação e ações que tiveram retorno; 
14.13. Geração de relatório de acionamento e/ou ocorrências analítico por fatura e por período para 
cada débito; 
14.14. Geração de relatório de acionamento analítico por inscrição: acionamentos/ocorrências por 
período para cada Inscrição. 
14.15. Geração de relatório quebra de agendamentos; 
14.16. Geração de relatório sintético por tipo de Acionamento; 
14.17. Geração de relatório de Carteira; 
14.18. Geração de relatório de Recebimento; 
14.19. Geração de relatório Gerencial de Acionamento/Recebimento por Regional; 
14.20. Geração de relatório Gerencial entre acionamentos e recebimentos de cada Regional; 
14.21. Geração de relatório Gerencial de Carteira e/ou Recebimento (relação entre os Recebimentos e 
Carteira com Percentual de Recebimento sobre a Carteira por Regional) 
14.22. Geração de relatório Gerencial de Carteira e/ou Recebimento por Faixa (relação entre os 
recebimentos e carteira com percentual de recebimento sobre a carteira por faixa); 
14.23. Geração de relatório Gerencial de Eficiência por Ação (percentual de recebimento por 
determinada ação). 
 
15. Parametrização e Configuração do Módulo Imobiliário   
15.1. Possuir rotina que permita a configuração multas por período de vigência e tipo de moeda. 
15.2. Possuir rotina que permita a configuração dos juros por período de vigência e tipo de moeda. 
15.3. Possuir rotina que permita configurar correção monetária por período de vigência e tipo de moeda. 
15.4. Possuir rotina de inclusão e atualização de dados cadastrais no município; 
15.5. Permitir a inclusão do brasão e do logo do município. 
15.6. Possuir rotina que permita a configuração dos planos de contas especificados por tipos de tributos; 
15.7. Possuir rotina que permita configurar convênios bancários. 
 
Em relação às funcionalidades com acesso exclusivo aos servidores do município, relacionadas à gestão 
e controle de tributos mobiliários e taxas (ISSQN e taxas), o sistema deverá possuir: 
 
16. Cadastro de acesso  
16.1. Possuir rotina de cadastros básicos onde poderão ser cadastradas todas as pessoas físicas e 
jurídicas relacionadas ao módulo, sejam eles contribuintes, contadores, usuários do sistema, pessoas 
autorizadas, sócios entre outros. 
16.2. Permitir a inserção e atualização das seguintes informações: CPF/CNPJ, Nome ou Razão Social, 
nome fantasia, endereço, telefones, fax, e-mail, número de registro. 
16.3. Quando se tratar de um cadastro de contador, sócio ou pessoas autorizadas deve ser apresentada 
na tela a relação de empresas relacionadas ao cadastro selecionado. 
16.4. Permitir a impressão da ficha do cadastro contendo todas as informações mencionadas. 
 
17. Cadastro de Contribuintes Mobiliários  
17.1. Possuir rotina de Cadastro de Contribuintes com cadastro dos contribuintes normais, eventuais e 
de construção. 
17.2. Possuir cadastro com os dados gerais principais do contribuinte: CPF/CNPJ, Nome ou Razão Social, 
nome fantasia, inscrição municipal, inscrição estadual, inscrição imobiliária, data de abertura, número 
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do processo de abertura, status do cadastro, situação de recadastramento e CNAE – código nacional de 
atividade econômica. 
17.3. Possuir cadastro com os dados de endereços: Endereço de atividade do contribuinte e Endereço  
de correspondência, telefone, fax, e-mail. 
17.4. Possuir cadastro com os dados das pessoas autorizadas: permitir informar a relação de pessoas 
autorizadas, apresentando as informações de CPF, nome, cargos, status, data início e data fim. 
17.5. Possuir cadastro com os dados de Classificação fiscal do contribuinte: Grupo fiscal, atividade, 
alíquota principal, regime de recolhimento, natureza econômica, valor de estimativa mensal, datas de 
início e fim de estimativa. 
17.6. Possuir cadastro com os dados relacionados à adesão ao simples nacional: informação de opção, 
podendo informar as vigências iniciais e finais de adesão. 
17.7. Possuir cadastro com os dados relacionados à substituição tributária: permitir informar se o 
cadastro é de contribuinte nomeado como substituto tributário e a data de nomeação. 
17.8. Possuir cadastro com outros dados: Benefícios do contribuinte, observações gerais, histórico de 
alterações do status do cadastro. 
17.9. Permitir a impressão da ficha do cadastro. 
 
18. Controle Adesões ao Simples Nacional 
18.1. Possuir rotina para que o fisco municipal realize o deferimento ou indeferimento das solicitações 
de adesão ao Simples Nacional enviadas pelos contribuintes através do módulo do contribuinte. 
18.2. Permitir que sejam informadas as vigências iniciais e finais de adesão ao Simples Nacional. 
18.3. Permitir a elaboração e impressão do termo de exclusão do Simples Nacional. 
 
19. Validação de Recadastramento 
19.1. Possuir rotina de recadastramento on-line de contribuintes do município. 
19.2. Permitir que sejam informados os dados de contato, tais como: endereço de correspondência, 
telefones, fax e e-mail. 
19.3. Permitir que sejam informados os dados do contador, tais como: CPF, nome, endereço, telefone, 
fax e e-mail. 
19.4. Permitir que sejam informados os dados de pessoas autorizadas a acessar o sistema para efetuar 
as declarações do contribuinte informando CPF, nome e cargo. 
19.5. Permitir a impressão do protocolo de recadastramento. 
19.6. Permitir a parametrização da mensagem de orientação sobre o recadastramento, sendo que essa 
mensagem deve ser apresentada na tela de recadastramento e também impressa no protocolo. 
 
20. Certidão Negativa 
20.1. Possuir rotina de emissão de Certidão Negativa,certidão negativa de divida ativa, Certidão Positiva e Certidão 
Positiva com efeito de Negativa de Débitos. 
20.2. Possuir rotina de emissão de Certidão Negativa e de divida ativa, para empresas não estabelecidas no Município. 
20.2.  Permitir a parametrização do texto das Certidões. 
20.3. Permitir o registro da pessoa autorizada que está solicitando a Certidão. 
20.4. Permitir a impressão do extrato de débitos para o contribuinte que possuir pendências. 
20.5. Permitir a cobrança e a emissão da guia de recolhimento on-line para este serviço antes da emissão da Certidão. 
20.6. Permitir a consulta, impressão e reimpressão da Certidão requerida. 
20.7. Possuir rotina de emissão de Certidão Negativa, Certidão Positiva e Certidão Positiva com efeito de Negativa de 
Débitos, através do Módulo Contribuinte, onde o próprio contribuinte poderá emitir sua certidão. 
20.8. Permitir a conferência da autenticidade online do documento; 
 
 
21. Cadastro de Mensagens de Sistema 
21.1. Possuir rotina de cadastro de mensagens on-line para usuários do sistema e para os contribuintes 
de forma geral e de forma específica para cada destinatário final. 
21.2. Permitir a definição do período que aparecerão as mensagens no sistema. 
21.3. Permitir a consulta do histórico de mensagens já enviadas.  
21.4. Permitir a reativação das mensagens já enviadas quando for solicitado. 
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22. Cadastro de Obras para apuração de ISS – Habite-se 
22.1. Permitir parametrizar o módulo para controle de obras e construção civil do município. 
22.2. Permitir a parametrização dos valores de mão de obra por m² para cada padrão de construção de 
acordo com a legislação municipal. 
22.3. Possuir rotina de solicitação de cadastro de obras de construção civil para os contribuinte. 
22.4. Possuir rotina de cadastro de obras para contribuintes de construção civil previamente cadastrados 
no sistema. 
22.5. Permitir a inserção e atualização das seguintes informações sobre a obra: número do processo, 
número do protocolo, data do processo, inscrição imobiliária, área total construída, inscrição federal 
(INSS). 
22.6. Permitir que seja informado o responsável técnico da obra e seu cadastro no município. 
22.7. Permitir que seja informado no cadastro da obra, a metragem de cada padrão identificado. 
22.8. Permitir que seja informado detalhadamente os dados de mão-de-obra e notas de serviços de 
subempreitada. 
22.9. Calcular automaticamente o valor da base de cálculo e do ISSQN devido de acordo com as 
deduções de mão-de-obra própria e empreitadas e valor total da obra.. 
22.10. Permitir a emissão de notificação para o pagamento do imposto relativo à obra. 
22.11. Permitir o lançamento dos débitos apurados e a geração das guias de recolhimento em uma ou 
mais parcelas. 
22.12. Permitir a consulta do histórico dos lançamentos já realizados. 
22.13. Permitir o parcelamento dos lançamentos gerados. 
22.14. Permitir a visualização e impressão do extrato da obra. 
22.15. Permitir a emissão de documento que comprove a quitação do imposto da obra. 
 
23. Controle de Alvará  
23.1. Possuir rotina de cadastro de taxas relacionadas à alvará para contribuintes previamente 
cadastrados no sistema. 
23.2. Permitir a inserção e atualização das seguintes informações: histórico do lançamento, descrição da 
taxa e quantidade. 
23.3. Permitir a impressão do cartão de alvará contendo as informações do contribuinte. 
23.4. Permitir no momento da impressão do cartão de alvará, informar o horário de funcionamento que 
constará nas informações impressas no alvará. 
23.5. Permitir o lançamento em lote das taxas de alvará cadastradas previamente. 
23.6. Permitir o parcelamento dos lançamentos gerados. 
 
24. Consulta e deferimento de Autorização para Impressão de Documento Fiscal (AIDF) 
24.1. Permitir aos usuários do sistema consultar as AIDFs solicitadas pelos contribuintes. 
24.2. Permitir aos usuários a impressão de extrato de débitos e relatórios de pendências antes de 
deferirem a solicitação. 
24.3. Permitir o envio de mensagem ao contribuinte para informar o deferimento ou não do pedido. 
 
25. Autorização para Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 
25.1 Possuir rotina que permita ao fisco municipal autorizar o acesso dos contribuintes ao módulo de 
emissão de NFS-e. 
 
26. Controle da Solicitação de Cancelamento de NFS-e 
26.1. Possuir funcionalidade que permita ao fisco municipal analisar as solicitações de cancelamento de 
NFS-e e possa efetuar o deferimento/indeferimento. 
26.2. Permitir a parametrização para que o sistema faça deferimento automático ou manual. 
26.3. Permitir o envio de mensagem ao contribuinte para informar o deferimento ou não do pedido. 
 
27. Controle de Declaração de Extravio de Notas Fiscais 
27.1. Possuir rotina de registro de extravio de notas fiscais. 
27.2. Permitir que seja informada a data do extravio, e do documento comprobatório do extravio do 
documento fiscal (boletim de ocorrência policial e ou publicação em Jornal). 
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27.3. Permitir a impressão e reimpressão da declaração de extravio de documentos fiscais. 
 
28. Controle de Intervenções em Impressoras de Cupom fiscal 
28.1. Possuir rotina na qual o fisco municipal realize o deferimento ou indeferimento das solicitações de 
intervenção em máquinas de Cupom fiscal enviadas pelos contribuintes através do módulo do 
contribuinte. 
28.2 Permitir visualizar e imprimir o Atestado de Intervenção em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. 
 
29. Controle de Acesso de Usuários do Fisco 
29.1. Permitir ao município liberar e bloquear acessos de usuários. 
29.2. Possuir funcionalidades de controle de acesso. 
29.3. Permitir a criação de grupos de acessos. 
29.4. Permitir a inserção de usuário como membro de um ou mais grupos de acessos. 
29.5. Permitir que seja criado os perfis de permissões de acesso gerais e especiais para cada grupo de 
acesso. 
29.6. Permitir o cadastro ou alteração da senha do usuário. 
29.7. Permitir aos usuários do sistema gerencial o acesso a todas as funcionalidades do módulo On-line 
dos contribuintes. 
29.8. Permitir ao usuário alterar sua senha pessoal sempre que desejar. 
29.9. Permitir que o acesso ao sistema seja feito por meio de senha pessoal ou através de certificado 
digital emitido por autoridade certificadora subordinada a ICP Brasil. 
 
30. Lançamento de Crédito Tributário 
30.1. Possuir rotina de lançamento manual de débito/crédito para o contribuinte. 
30.2. Permitir que seja informado no lançamento no mínimo as seguintes informações: tipo tributo 
(conta e subconta), valor do tributo, mês e ano de competência, data de vencimento, descrição do 
lançamento. 
30.3. Permitir a consulta usando no mínimo os seguintes filtros: número do lançamento, inscrição 
municipal, situação, período de inclusão, período de vencimento e período de extinção. 
30.4. Permitir na consulta dos lançamentos a visualização das seguintes informações: número de 
lançamento, status, nome do usuário que gerou, data de vencimento, data de lançamento, tipo de 
dívida, valor, desconto, valor total, conta e subconta do tributo, descrição do lançamento, data de 
extinção e motivo de extinção. 
30.5. Permitir operações de cancelamento, baixa e suspensão e reativação de lançamento por usuários 
devidamente autorizados. 
30.6. Permitir a impressão de resultado da consulta de lançamento. 
 
31. Emissão de Guia de Recolhimento Avulsa 
31.1. Possuir rotinas de geração de guias de recolhimento avulsas para os débitos existentes no 
sistema. 
31.3. Calcular automaticamente juros, multa e correção monetária quando a data de pagamento for 
posterior a data de vencimento.  
31.4. Permitir a impressão das guias em frente e verso, sendo que num dos lados constam 
necessariamente os dados referente ao valor da cobrança e noutro lado os dados necessários (endereço 
e identificação) para o envio do documento ao contribuinte pelos correios. 
31.5. Permitir a seleção do banco recolhedor do tributo, de acordo com a opção do contribuinte, caso o 
município opere com vários bancos. 
 
32. Geração de ISSQN Fixo Anual (Individual/Lote) 
32.1. Possuir rotina de lançamento do ISSQN fixo anual para os profissionais autônomos. 
32.2. Permitir a parametrização da data de vencimento das parcelas, do número de parcelas e o do 
valor a ser lançado de acordo com a atividade do contribuinte. 
32.3. Permitir a geração dos valores de forma individual para um contribuinte ou em lote para todos os 
contribuintes. 
 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

40

33. Geração de ISSQN Estimado (Individual/Lote) 
33.1. Possuir rotinas de geração de guias de recolhimento de estimativa para os contribuintes estimados 
dispensados da declaração de documentos fiscais. 
33.2. Permitir a geração individual para um contribuinte ou em lote para todos os contribuintes. 
33.3. Permitir que seja informado o ano e mês de competência e a data de vencimento da guia. 
33.4. Gerar as guias com as atualizações de multas juros e correções quando a competência informada 
estiver vencida. 
 
34. Parcelamento de Débitos Normal 
34.1. Possuir rotina de parcelamento de débitos. 
34.2. Calcular automaticamente todos os acréscimos legais (juros, multa e atualização monetária). 
34.3. Permitir emissão de demonstrativo ao contribuinte, antes da efetivação do parcelamento. 
34.4. Permitir emissão de termo de parcelamento e confissão de divida, com texto parametrizável.  
34.5. Permitir a emissão de guias de parcelamento das parcelas geradas. 
34.6. Permitir a parametrização dos valores de entrada, valor mínimo de parcelas, quantidades máximas 
e mínimas de parcela, como também do texto do termo de parcelamento. 
34.7. Parcelamento divida normal ativa e incluir reparcelamento. 
 
 
35. Parcelamentos de Débitos com Descontos 
35.1. Possuir rotina de parcelamento de débitos com descontos parametrizáveis de acordo com a 
quantidade de parcelas do parcelamento. 
 
36. Parcelamentos de Débitos do Simples Nacional  
36.1. Possuir rotina de parcelamento de débitos do Simples Nacional. 
36.2. Calcular automaticamente todos os acréscimos legais de acordo com as regras da Receita Federal 
(juros Selic, multa, penalidades e descontos)), independente das regras dos outros módulos do sistema. 
36.3. Permitir emissão de demonstrativo ao contribuinte, antes da efetivação do parcelamento. 
36.4. Permitir emissão de termo de parcelamento e confissão de divida, com texto parametrizável.  
36.5. Permitir a emissão de guias de parcelamento das parcelas geradas. 
36.6. Permitir a parametrização dos valores de entrada, valor mínimo de parcelas, quantidades máximas 
e mínimas de parcela, como também do texto do termo de parcelamento. 
 
37. Processamento de Arquivos do SIAFI 
37.1. Possuir rotina de importação das informações recebidas do tesouro nacional através de arquivos 
de retorno enviados pelo banco, relativos às retenções de ISSQN realizadas pelos órgãos públicos 
federais. 
37.2. Permitir a escrituração automática dos documentos retidos. 
37.3. Permitir a geração automática dos lançamentos para o contribuinte. 
 
38. Processamento de Arquivos Simples Nacional 
38.1. Possuir rotina de importação das informações recebidas da receita federal relativas ao Simples 
Nacional através de arquivos de retorno enviados pelo banco. 
 
39. Processamento de Arquivos Baixa Bancária 
39.1. Possuir rotina de baixa bancária. 
39.2. Possuir capacidade de processar arquivos de baixa bancária emitidos por instituição financeira. 
39.3. Permitir o lançamento automático das diferenças de pagamento a maior e a menor. 
39.4. Permitir o lançamento automático de débitos de atualização monetária (juros, multas e correções) 
de guias pagas após a data de vencimento. 
 
40. Baixa Manual de Guia de Recolhimentos 
40.1. Possuir rotina de baixa manual de guias pagas para situações em que a guia foi quitada na 
tesouraria, por depósito bancário, depósitos judiciais entre outros. 
40.2. Permitir que seja informada a data de pagamento e motivo da extinção e justificativa para a baixa 
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manual. 
 
41. Dívida Ativa 
41.1. Possuir rotina que permita a consulta dos lançamentos para inscrição em Dívida Ativa. 
41.2. Permitir que sejam selecionados os lançamentos por conta, sub conta, tipo de notificação e faixa 
de valores. 
41.3. Permitir a geração da certidão individual para um contribuinte ou em lote para todos os 
contribuintes. 
41.4. Permitir a geração do número de processo administrativo de forma automática ou manual. 
41.5. Permitir a geração individual da Certidão de Dívida Ativa – CDA para um contribuinte ou em lote 
para todos os contribuintes. 
41.6. Permitir a geração individual da Petição de Execução Fiscal para um contribuinte ou em lote para 
todos os contribuintes. 
41.7. Permitir a impressão do Livro de dívida ativa contendo as informações dos lançamentos em dívida 
ativa. 
 
42. Fiscalização - Controle de Ordens de Serviço 
42.1. Permitir a geração, impressão e controle de ordens de serviço para execução de ações fiscais. 
42.2. Permitir o controle através das seguintes operações nas ordens de serviço: geração, atribuição, 
encerramento e cancelamento. 
42.3. Permitir o controle do andamento das ordens de serviços, inclusive consultar as ações fiscais 
desenvolvidas pelos membros da equipe de fiscalização na execução das ordens de serviços atribuídas. 
42.4. Permitir aos membros da equipe de fiscalização a visualização e acompanhamento das ordens de 
serviços que lhes foram atribuídas. 
42.5. Permitir que sejam anexadas informações das ações fiscais desenvolvidas pelo fiscal durante a 
execução da ordem de serviço. 
42.6. Permitir a impressão do relatório contendo o histórico das ações desenvolvidas durante a execução 
da ordem de serviço. 
 
43. Fiscalização - Apuração de ISSQN de Serviços Prestados 
43.1. Permitir o registro dos documentos fiscais dos serviços prestados emitidos no período fiscalizado e 
a apuração dos débitos devidos. 
 
43.2. Permitir o registro das seguintes informações dos documentos fiscais: tipo de documento, número 
sequencial, valor do documento, valor tributável, atividade, alíquota, natureza da operação, valor do 
imposto devido, valor do imposto já recolhido, imposto retido, valor do imposto a recolher. 
43.3. Permitir a geração automática dos lançamentos referente ao crédito tributário apurado por 
competência. 
43.4. Permitir a integração com as funcionalidades de correspondências de procedimento fiscal para 
geração rápida do auto de lançamento e imposição de multa correspondente aos lançamentos gerados. 
 
44. Fiscalização - Apuração de ISSQN Retido 
44.1. Permitir o registro dos documentos fiscais de serviços contratados recebidos no período fiscalizado 
e a apuração dos débitos devidos. 
44.2. Permitir o registro das seguintes informações dos documentos fiscais: CPF/CNPJ do prestador 
serviço, tipo de documento, número seqüencial, valor do documento, valor tributável, alíquota, natureza 
da operação, valor do imposto devido, valor do imposto já recolhido, imposto retido, valor do imposto a 
recolher. 
44.3. Permitir a geração automática dos lançamentos referente ao crédito tributário apurado por 
competência. 
44.4. Permitir a integração com as funcionalidades de correspondências de procedimento fiscal para 
geração rápida do auto de lançamento e imposição de multa correspondente aos lançamentos gerados. 
 
45. Fiscalização - Emissão de Notificação Preliminar (Individual/Lote). 
45.1. Permitir geração de Notificação preliminar individual ou em lote. 
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45.2. O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados 
principais do contribuinte, texto de notificação, prazo para atendimento, relação de documentos 
solicitados, fundamentação legal para a notificação, dados do agente fiscal que emitiu a 
correspondência, dados de ciência da notificação, data e pessoa que recebeu a intimação. 
45.3. Permitir a consulta das Notificações realizadas 
 
46. Fiscalização - Emissão de Auto de Infração (Individual/Lote) 
46.1. Permitir geração Auto de infração individual ou em lote. 
46.2. O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados 
principais do contribuinte, texto de notificação de auto de infração, prazo para impugnação, 
fundamentação legal para a infração/penalidade aplicada, dados do agente de fiscalização que emitiu a 
correspondência, dados de ciência da notificação: data e pessoa que recebeu a correspondência, boleto 
bancário para recolhimento do valor da penalidade. 
46.3. Permitir consultar dos Autos de Infrações realizados 
 
47. Fiscalização - Emissão de Auto de Lançamento (Individual/Lote) 
47.1. Permitir geração Auto de lançamento individual ou em lote.  
47.2. O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados 
principais do contribuinte, texto de notificação de auto de lançamento, prazo para impugnação, 
fundamentação legal para a infração/penalidade aplicada, fundamentação legal das atualizações 
monetários do crédito tributário (multas, juros e correções de mora), descrição detalhado do credito 
tributário, resumo do crédito tributário, identificação do agente fiscal que autuou, dados de ciência da 
notificação, data e pessoa que recebeu a correspondência, boleto bancário para recolhimento do valor 
do auto de lançamento. 
47.3. Permitir a consulta dos Autos de Lançamentos realizados 
 
48. Fiscalização - Emissão de Intimação (Individual/Lote) 
48.1. Permitir geração Intimação individual ou em lote.  
48.2. O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados 
principais do contribuinte, texto de intimação, prazo para atendimento, fundamentação legal para a 
intimação, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, dados de ciência da 
notificação, data e pessoa que recebeu a correspondência. 
48.3. Permitir consultar das Intimações realizados 
 
49. Fiscalização - Emissão de Mala Direta (Individual/Lote) 
49.1. Permitir geração de Mala direta individual ou em lote. 
49.2. O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados 
principais do contribuinte, texto de mala direta e dados do emissor. 
49.3. Permitir consultar das malas diretas realizados 
 
50.4. Controle do Simples Nacional       
50.1. Permitir que seja efetuada a importação das informações geradas pelo Sistema da Receita Federal 
(PGDAS) em arquivo TXT. 
50.2. Efetuar o processamento das baixas bancárias do Simples Nacional. 
50.3. Permitir o cruzamento das informações de baixa e declaração, para geração de relatórios 
gerenciais de divergências entre o valor pago e o valor informado. 
 
51. Módulo para Cadastro de Inadimplentes do Município 
51.1. Fornecer informações e registros relativos à inadimplência de obrigações de natureza tributária ou 
não, devidamente inscrito em divida ativa para com a Fazenda Pública Municipal, de suas Autarquias e 
fundações Públicas, bem como outros entes da Administração indireta prestadores de serviço público, 
além de conter relação de todos que tenham sido impedidos de contratar com a Administração Pública 
Municipal 
51.2. Possuir cadastro de Permissões de acesso ao módulo (Controle de tipo de Usuário, tela de acesso, 
processo a ser executado). 
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51.3. Possuir cadastro da Natureza da Pendência. 
51.4. Possuir cadastro de Setores. 
51.5. Possuir cadastro de empresa/pessoa no CADIM. 
51.6. Possuir cadastro das pendências da empresa/pessoa. 
51.7. Permitir a consulta de pendências (por cnpj/cpf e ou Nome/Razão Social). 
51.8. Permitir a geração de notificação dos débitos incluídos no Cadim. 
51.9. Possuir Relatório de inscritos no CADIM, contendo as seguintes informações mínimas: Cpf/Cnpj, 
nome/razão social, tipo de pessoa, período de inscrição, período de inclusão. 
 
52. Módulo de gerenciamento do programa de incentivo a utilização de Notas Fiscais De 
Serviços Eletrônicas – NFS-e 
52.1. Disponibilizar módulo web based, capaz de efetuar o gerenciamento do programa de incentivo a 
utilização de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e, para concessão de créditos fiscais e 
premiação. 
52.2. Permitir o cadastramento do usuário com a definição do login e senha personalizados pelo usuário. 
52.3. Permitir o armazenamento os dados das notas fiscais de serviços e das notas fiscais de bens 
duráveis, bem como as informações das guias de tributos municipais pagas pelos contribuintes. 
52.4. Permitir a geração dos cupons automaticamente para os sorteios.   
52.5. Gerenciar as informações das pessoas contempladas nos sorteios, as entregas de prêmios e a 
distribuição dos créditos. 
52.6. Permitir a parametrização das informações gerenciadas pelo módulo, tais como: datas do sorteios, 
prêmios a serem sorteados, números que comporão o cupom ganhador, percentual do ISS a ser 
utilizado para desconto no IPTU, percentual de abatimento gerado sobre o valor do imposto ISS. 
52.7. Permitir a indicação do imóvel que fará jus ao desconto acumulado. 
52.8. Efetuar a importação de dados do IPTU para abatimento dos descontos. 
52.9. Disponibilizar consulta de prestadores de serviço que emitem Nota Fiscal de Serviços Eletrônica-
NFS-e. 
52.10. Disponibilizar seção de perguntas e respostas acerca do programa incentivo à utilização da Nota 
de Fiscal de Serviços Eletrônica. 
52.11. Disponibilizar regulamento do programa para download. 
52.12. Possuir relatórios informativos e gerenciais do Módulo do programa de incentivo a utilização de 
Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas-NFS-e. 
 
53. Relatórios gerenciais/fiscalização 
53.1. Geração de relatório com a listagem de contribuintes, contendo no mínimo as seguintes 
informações: inscrição municipal, Nome ou Razão Social. 
53.2. Geração de relatório individual de contribuintes, contendo no mínimo as seguintes informações:o 
CPF ou CNPJ, Nome ou Razão Social, endereço completo e relação de pessoas autorizadas pela empresa. 
53.3. Geração de relatório dos Contribuintes que não efetuaram declaração mensal, com possibilidade e 
filtros por competência e inscrição municipal contendo no mínimo as seguintes informações: inscrição 
municipal, atividades e última declaração. 
53.4. Geração de relatório dos contribuintes que estavam obrigados e não efetuaram a retenção na 
fonte do ISSQN, a titulo de substituto tributário, com possibilidade de filtros por competência e inscrição 
municipal no mínimo as seguintes informações: inscrição municipal, e identificação dos fatos geradores 
em que foram omissos. 
53.5. Geração de relatório dos contribuintes que emitiram declaração de não movimentação, com 
possibilidade e filtros por competência, serviços prestados ou contratados, e inscrição municipal no 
mínimo as seguintes informações: inscrição municipal e atividades. 
53.6. Geração de relatório para Consulta de documentos fiscais, detalhado, com possibilidade e filtros 
por inscrição municipal, modelo, situação e data de impressão contendo no mínimo as seguintes 
informações: número da AIDF, inscrição municipal, data de solicitação, impressão e entrega e situação. 
53.7. Geração de relatório com as Solicitações de notas fiscais de serviço, detalhado, com possibilidade 
e filtros por inscrição municipal, situação, série do documento e datas de solicitação contendo no mínimo 
as seguintes informações: inscrição municipal, situação, série do documento e datas de solicitação. 
53.8. Geração de relatório com a listagem de documentos fiscais declarados pelo prestador com 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

44

possibilidade e filtros por inscrição municipal, série e data de emissão contendo no mínimo as seguintes 
informações: inscrição municipal, modelo de documento, natureza da operação e valor do imposto. 
53.9. Geração de relatório com a listagem de documentos fiscais declarados pelo tomador com 
possibilidade e filtros por inscrição municipal, série e data de emissão contendo no mínimo as seguintes 
informações: inscrição municipal, modelo de documento, CPF ou CNPJ do prestador e valor do imposto. 
53.10. Geração de relatório com os documentos fiscais vencidos, com possibilidade e filtros por inscrição 
municipal, série e data de emissão contendo no mínimo as seguintes informações: como inscrição 
municipal, atividades e data de vencimento. 
53.11. Geração de relatório com os Lançamentos, sintético, com possibilidade de filtros por número, 
inscrição municipal, situação, datas de vencimento e lançamento e contendo no mínimo as seguintes 
informações: Nome ou Razão Social, data de vencimento, valor e situação. 
53.12. Geração de relatório com extrato completo do contribuinte, com possibilidade e filtros por 
inscrição municipal e situação, contendo no mínimo as seguintes informações: vencimento do 
lançamento, conta, subconta, valor principal, valores corrigidos, total, situação do lançamento e data de 
extinção. 
53.13. Geração de relatório com os parcelamentos efetuados, detalhado, com possibilidade e filtros pela 
inscrição municipal e data do parcelamento contendo no mínimo as seguintes informações: inscrição 
municipal, banco, data de vencimento, valor parcelado e número de parcelas. 
53.14. Geração de relatório para a Análise de arrecadação no período, com possibilidade de filtro por 
período contendo no mínimo as seguintes informações: conta, lançamentos e vencimentos contendo no 
mínimo as seguintes informações: total lançado, total arrecadado e inadimplência. 
53.15. Geração de relatório para a Análise de declarações no período contendo no mínimo as seguintes 
informações: competência, quantidade de declarações de serviços prestados e contratados. 
53.16. Geração de relatório para a análise do Simples Nacional contendo no mínimo as seguintes 
informações: competência, documentos inclusos na DAS, valores informados, bem como o cruzamento 
destas informações com o arquivo fornecido pela Receita Federal. 
 
54. Relatórios gerenciais/gestão 
54.1. Geração de relatório de usuários cadastrados para acessar o sistema, contendo no mínimo as 
seguintes informações: nome, CPF e grupos de acesso que o usuário pertence. 
54.2. Geração de relatório de acessos ao sistema, contendo no mínimo as seguintes informações: nome, 
CPF, data e hora último acesso. 
54.3. Geração de relatório de Situação Geral Município, contendo no mínimo as seguintes informações: 
Valor ISS Gerado (Total), Valor ISS Pago (Total), Valor ISS Pago Prestador (Total), Valor ISS Pago 
Tomador (Total), Valor ISS Devido Prestador(Total), Valor ISS Devido Tomador(Total). 
54.4. Geração de gráfico contendo no mínimo, as seguintes informações: (Valor X Período - Mês/Ano): 
ISS Gerado e ISS Pago - apresentando (Dados de Janeiro a Dezembro): Valor ISS Gerado e Valor ISS 
Pago. 
54.5. Geração de gráfico contendo no mínimo, as seguintes informações: (Valor X Período - Mês/Ano): 
ISS Pago - Prestador e Tomador- apresentando (Dados de Janeiro a Dezembro): Valor ISS Pago 
Prestador e Valor ISS Pago Tomador. 
54.6. Geração de gráfico contendo no mínimo, as seguintes informações: (Valor X Período - Mês/Ano): 
ISS Devido - Prestador e Tomador- apresentando (Dados de Janeiro a Dezembro): Valor ISS Devido 
Prestador e Valor ISS Devido Tomador. 
54.7. Geração de gráfico com demonstrativo da arrecadação versus inadimplência apresentando (Dados 
de Janeiro a Dezembro). 
54.8. Geração de gráfico para a visualização da emissão de NFS-e, contendo as seguintes informações: 
Quantidade de NFS-e Emitidas, Quantidade NFS-e Emitidas Fora do Município. 
54.9. Geração de gráfico contendo informações sobre o valor do ISSQN dos documentos emitidos por 
empresas do Município em relação a serviços prestados dentro do Município. 
54.10. Geração de gráfico contendo informações sobre o valor do ISSQN dos documentos emitidos por 
empresas do Município em relação a serviços prestados fora do Município. 
 
55. Parametrização e Configuração do Módulo 
55.1. Possuir rotina que permita a configuração das atividades do município. 
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55.2. Possuir rotina que permita a configuração multas por período de vigência e tipo de moeda. 
55.3. Possuir rotina que permita a configuração dos juros por período de vigência e tipo de moeda. 
55.4. Possuir rotina que permita configurar correção monetária por período de vigência e tipo de moeda. 
55.5. Possuir rotina de inclusão e atualização de dados cadastrais no município. 
55.6. Permitir a inclusão do brasão e do logo do município. 
55.7. Possuir rotina que permita a configuração dos planos de contas especificados por tipos de tributos. 
55.8. Permitir o relacionamento entre as contas e subcontas cadastradas. 
55.9. Possuir rotina que permita configurar convênios bancários. 
 
Em relação às funcionalidades para acesso dos contribuintes, relacionados consulta online de tributos 
imobiliários (IPTU, ITBI e taxas), o sistema deverá possuir: 
 
56. Consultas Relativas aos Tributos Imobiliários 
56.1. Permitir a identificação do munícipe pelo nome (completo ou parcial), ou documento, para 
consultas de débitos imobiliários, inscritos ou não em dívida ativa ou em processo de execução fiscal. 
56.2. Permitir a emissão de boleto para pagamento de parcelas individuais ou agregadas conforme 
seleção do usuário, com multa e juros também calculados. 
56.3. Permitir a consulta de lançamentos e pagamentos efetuados, bem como os saldos em caso de 
pagamentos a maior ou a menor. 
56.4. Permitir a emissão de segundas vias de boletos bancários. 
56.5. Permitir a consulta completa das fichas de Cadastro Imobiliário. 
 
57. Emissão e Consulta De Certidão/Alvarás 
57.1. Possuir rotina de emissão de Certidão Negativa, Certidão Positiva e Certidão Positiva com efeito de 
Negativa de Débitos, através do Módulo Contribuinte, onde o próprio contribuinte poderá emitir sua 
certidão; 
57.2. Permitir a impressão do extrato de débitos para o contribuinte que possuir pendências; 
57.3. Permitir a consulta, impressão e reimpressão da Certidão requerida. 
57.4. Permitir a emissão e controle Alvarás; 
57.5. Permitir a validação no pagamento de taxas (quando necessário); 
57.6. Permitir a validação digital das certidões/alvarás emitidos. 
57.7. Permitir a validação da carta de insenção do ITBI. 
57.8. Permitir a consulta dos dados do ITBI em andamento (dados do adquirente, dados do 
transmitente e situação). 
 
Em relação às funcionalidades para acesso dos contribuintes, relacionados consulta online de tributos 
mobiliários (ISSQN), o sistema deverá possuir: 
 
58. Módulo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e 
58.1. A emissão da nota fiscal eletrônica deverá ser assinada com a chave privativa do usuário através 
de certificado digital subordinada a ICP Brasil e opcionalmente através da senha do usuário. 
58.2. Os dados da nota fiscal eletrônica deverão ser disponibilizados em tempo real no banco de dados 
do sistema. 
58.3. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida contendo no mínimo as seguintes informações: CNPJ ou 
CPF do tomador do serviço, inscrição municipal do prestador do serviço, data de emissão, número da 
nota fiscal, série da nota, natureza da operação, descrição da prestação do serviço, CNAE, atividade da 
Lei Complementar 116/2003, atividade do município, valor total dos serviços, descontos, alíquota do 
serviço prestado, dados sobre retenções tributárias como PIS, Cofins,  INSS, IRRF, CSLL e Outras 
Retenções e campo para informação da retenção ou não do ISSQN do serviço prestado. 
58.4. Permitir que seja informado na nota fiscal eletrônica os dados do recibo temporário, previsto na 
legislação vigente correspondente, devendo ser informado a série, número e a data de emissão do 
recibo temporário. 
58.5. Permitir a reutilização dos dados cadastrais dos contribuintes do sistema de modo que o prestador 
informe apenas o CNPJ ou CPF, com preenchimento automático das demais informações do tomador dos 
serviços. 
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58.6. Permitir ao prestador o cadastro dos dados do tomador dos serviços, caso esse não seja 
encontrado na base de dados do sistema. 
58.7. Permitir a visualização da nota fiscal eletrônica antes de sua gravação ou impressão. 
58.8. Permitir a exportação da nota fiscal eletrônica em arquivo XML. 
58.9. Permitir o envio da nota fiscal eletrônica por e-mail. 
58.10. Permitir a consulta, visualização e reimpressão das notas eletrônicas já emitidas. 
58.11. Permitir a solicitação de cancelamento de nota fiscal eletrônica. 
58.12. Permitir acesso para emissão de nota eletrônica apenas para contribuintes devidamente 
habilitados pelo fisco Municipal. 
58.13. Disponibilizar serviços web que possibilitem a integração dos sistemas comerciais dos 
contribuintes para a emissão de nota fiscal eletrônica. 
58.14. Disponibilizar ambiente de homologação para teste de validação das informações enviadas pelos 
sistemas dos contribuintes, conforme manual de integração disponibilizado no site da Receita Federal 
(http://www1.receita.fazenda.gov.br/nfse/o-que-e.htm). 
58.15. Permitir o controle de permissão de acesso aos serviços de integração. 
58.16. Permitir a consulta da autenticidade da nota fiscal eletrônica de serviço. 
58.17. Permitir as consultas de recibos temporários convertidos em nota fiscal eletrônica. 
 
59. Declaração Mensal de Serviços Prestados - Escrituração de Notas Fiscais 
59.1. Possuir rotina de declaração mensal de serviços prestados, que possibilite a escrituração dos 
documentos fiscais contendo no mínimo as seguintes informações: número e série da nota fiscal, a data 
de emissão, valor do serviço, CNPJ ou CPF do tomador do serviço e informação da retenção ou não do 
serviço prestado. 
59.2. Permitir a validação da consistência das informações declaradas tais como, atividade, alíquotas e 
valor tributável e CNPJ ou CPF do tomador do serviço. 
59.3. Possuir rotina de importação da escrituração dos documentos a partir de arquivo texto. 
59.4. Permitir a consulta e alteração dos dados dos documentos declarados. 
 
60. Declaração Eletrônica de Instituição Financeira – DES-IF 
60.1. Possuir módulo de importação de arquivo do movimento mensal de instituição financeira. 
60.2. Permitir validar a estrutura de arquivo e demonstrativo de erros quando houver. 
60.3. Permitir visualizar o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN Mensal. 
60.4. Disponibilizar as informações para emissão de guias para pagamento do ISSQN do mês. 
60.5. Disponibilizar rotina para importação dos Planos de Contas. 
60.6. Importação da declaração de Instituições Financeiras em módulos: 
a) Módulo Informações Comuns aos Municípios. 
b) Módulo Demonstrativo Contábil. 
c) Módulo Apuração Mensal do ISSQN. 
d) Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis. 
60.7. Disponibilizar a impressão do Protocolo de Entrega para os Módulos:  
a) Módulo Apuração Mensal do ISSQN.  
b) Módulo Demonstrativo Contábil.  
c) Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis.  
60.8. Disponibilizar a impressão do Protocolo de Fechamento para o Módulo Apuração Mensal do ISSQN. 
 
61. Declaração Mensal para Sociedade Uniprofissionais 
61.1. Possuir rotina de declaração mensal de serviços prestados para Sociedades Uniprofissionais 
contendo no mínimo as seguintes informações: atividade e quantidade de sócios. 
61.2. Permitir a consulta e alteração dos dados declarados. 
61.3. Permitir a impressão do protocolo de declaração contendo as informações da declaração do 
contribuinte. 
 
62. Declaração Mensal de Serviços Prestados - Faturamento Por Atividade 
62.1. Possuir rotina de declaração mensal de serviços prestados, que possibilite aos contribuintes 
declararem o faturamento por atividade constante do seu cadastro municipal. 
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62.2. Permitir a impressão do protocolo de declaração contendo as informações da declaração do 
contribuinte. 
 
63. Declaração Mensal de Serviços Tomados 
63.1. Possuir rotina de declaração mensal de serviços tomados contendo no mínimo as seguintes 
informações: Número do documento, data de emissão, Valor do serviço, CNPJ ou CPF do prestador do 
serviço e Informação da retenção ou não do ISSQN sobre serviço tomado. 
63.2. Possuir rotina de importação da escrituração dos documentos a partir de arquivo texto gerados 
pelos sistemas contábeis e comerciais dos contribuintes. 
63.3. Permitir a consulta e alteração dos dados dos documentos declarados. 
63.4. Permitir a geração do recibo de retenção do ISSQN, com possibilidade de agrupar todas as notas 
de um mesmo prestador no mesmo recibo. 
 
64. Declaração Mensal de Ausência de Movimento Econômico 
64.1. Possuir rotina de declaração mensal de ausência de movimentação econômica, de serviços 
prestados e tomados, por mês e ano de competência. 
64.2. Permitir a emissão e impressão do protocolo da Declaração com texto da declaração 
parametrizável. 
64.3. Não permitir a declaração de ausência de movimento caso haja algum documento declarado na 
mesma competência. 
 
65. Emissão do Livro de Serviços Prestados e Tomados 
65.1. Possuir rotina de emissão de livro fiscal eletrônico de serviços prestados e tomados. 
65.2. Permitir a geração e impressão dos termos de abertura e encerramento. 
65.3. Permitir selecionar da lista de pessoas relacionadas ao contribuinte no sistema, as quais assinarão 
os termos de abertura e encerramento do livro. 
65.4. Permitir a impressão do corpo do livro contendo no mínimo as seguintes informações dos 
documentos declarados: data de emissão, número do documento, atividade, alíquota, valor documento, 
valor tributável e valor do imposto. 
 
65.5. Permitir aplicação de filtros de período podendo informar data inicial e final de emissão dos 
documentos fiscais. 
 
66. Emissão de Guia de Recolhimento de ISSQN de Serviços Prestados e Tomados 
66.1. Permitir a escolha do tipo de guia a ser gerado do ISSQN, se de Serviços Prestados ou Tomados. 
66.2. Permitir a geração da guia de recolhimento, com apuração automática do valor a ser recolhido 
com base nas informações declaradas pelo contribuinte, em tempo real. 
66.3. Permitir a geração de várias guias por mês e ano de competência. 
66.4. Permitir o cancelamento de guias não pagas e geração de novas guias de recolhimento. 
66.5. Permitir a reimpressão das guias emitidas, com possibilidade de alteração da data de vencimento. 
66.6. Permitir emissão de guias no padrão de ficha de compensação padrão FEBRABAN ou guia de 
tributos. 
66.7. Não permitir a geração da guia de recolhimento relativa aos documentos declarados pelos 
optantes do Simples Nacional. 
 
67. Declaração Mensal de Contribuintes Simples Nacional (DAS) 
67.1. Possuir rotina de Declaração de ausência de movimentação econômica de DAS, por mês e ano de 
competência. 
67.2. Permitir a emissão e impressão do protocolo da declaração com texto da declaração 
parametrizável. 
67.3. Possuir rotina de declaração de Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS contendo 
no mínimo, as seguintes informações: Número DAS, Valor, Data Pagamento, Receita bruta nos últimos 
12 meses, mês e ano de referência, alíquota do simples e base de cálculo. 
67.4. Permitir que sejam informados os documentos escriturados que compõem a base cálculo do DAS 
declarado. 
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68. Solicitação de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais – AIDF 
68.1. Possuir recurso para solicitação de AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais) que 
permita ao contribuinte informar no mínimo as seguintes informações: série do documento fiscal, 
formato, quantidade solicitada, estabelecimento gráfico. 
68.2. Permitir visualizar e imprimir o comprovante de solicitação. 
68.3. Permitir a impressão do formulário da AIDF após a autorização pelo fisco. 
68.4. Permitir aos estabelecimentos gráficos cadastrados no sistema consultar as AIDF de seus clientes. 
68.5. Permitir aos estabelecimentos gráficos cadastrados no sistema informarem as datas das entregas 
das notas das AIDFs produzidas. 
 
69. Emissão de Extrato on-line 
69.1. Possuir rotina de emissão on-line do extrato de lançamentos contribuinte. 
69.2. Permitir a consulta dos lançamentos por tipo de dívida, status e período de data de vencimento. 
69.3. Permitir a impressão do resultado da consulta. 
69.4. Permitir a seleção de lançamentos em aberto para geração de guias de recolhimento atualizada 
com multas, juros e correções. 
 
70. Aplicativo para consulta e acesso móvel do Contribuinte, via celular/smartphone/tablet:   
70.1. Permitir a emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (padrão ABRASF) através de aplicativo 
para celular/smartphone/tablet. 
70.2. Permitir a consulta das notas fiscais emitidas, por período ou por número de nota, através de 
aplicativo para celular/smartphone/tablet. 
70.3. Permitir o envio de notas emitidas através dos recursos disponíveis do aparelho 
celular/smartphone/tablet (e-mail, bluetooth, etc.). 
70.4. Possuir aplicativo compatível com as versões para Android 2.3 ou superior e IOS 5 ou superior, 
que deverão ser disponibilizados gratuitamente aos Contribuintes. 
70.5. Possuir aplicativo para consulta de autenticidade de notas fiscais de serviço eletrônicas. 
70.6. Possuir aplicativo para verificar a conversão de recibo provisório de serviços em nota fiscal de 
serviço eletrônica. 
 
 
71. Módulo de emissão do Recibo Provisório de Serviços Eletrônico (RPS) em contingência 
71.1. Possuir, para quando houver indisponibilidade da Internet, meio eletrônico para emissão do Recibo 
Provisório de Serviço (RPS). 
71.2. Disponibilizar software desktop que possibilita a geração de RPS, proveniente de fatos geradores 
de ISS, instalável na máquina do contribuinte, que opere de modo desconectado (off-line) em casos de 
contigência. 
71.3. Permitir a emissão e conversão dos recibos provisórios de serviços em Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFSe), por meio de lotes de recibos, mediante sistema de contingência instalado na máquina 
do contribuinte. 
71.4. Permitir a consulta, alteração e impressão dos recibos existentes. 
71.5. Permitir a geração de lotes de RPS bem como a transmissão dos mesmos em momento oportuno. 
 
72. Outras funcionalidades do módulo do contribuinte 
72.1. Intervenções em Equipamento de Cupom Fiscal: permite que o contribuinte cadastre as 
intervenções ocorridas nos equipamentos de cupom fiscal de serviços. 
72.2. Credenciamento: permite que o contribuinte solicite o cadastramento on-line, por meio de 
preenchimento de formulário web. 
72.3. Reclamações e denúncias: disponibiliza ao contribuinte um canal para envio de mensagens ao 
fisco, de reclamação ou denúncia. 
72.4. Atendimento em tempo real: disponibiliza recursos de atendimento on-line ao contribuinte, com 
recursos de envio e recebimento de mensagens em tempo real. 
72.5. Consulta aos prestadores que emitem NFS-e: permite que sejam realizadas consultas para 
verificação dos prestadores do município que emitem nota fiscal eletrônica, utilizando nome do 
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prestador ou atividade desejada. 
72.6. Emissão de relatórios de declarações relativas aos fechamentos mensais com filtros por 
competência e por serviços prestados ou tomados, que traga como resultado  todas as declarações 
efetuadas nos meses filtrados, bem como o valor dos fechamentos. 
72.7. Permite a visualização das pendências de declarações e débitos. Através dessa funcionalidade, 
deve haver a possibilidade de efetuar diretamente a declaração ou então emitir guia para pagamento de 
débito. 
 
 
6.5. DA APRESENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 
 
Para a apresentação, a empresa vencedora deverá, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a realização do certame 
(e após ser declarada vencedora), dirigir-se à Secretaria de Receita deste Município para efetuar a demonstração do 
mesmo. 
 
Antes da adjudicação do objeto do certame, a empresa vencedora deverá efetuar a demonstração do sistema ao 
Município, para comprovar que o mesmo possui todas as características/funcionalidades descritas no item 6.4 
(características técnicas obrigatórias do sistema tributário),comprovando assim que o sistema está apto para atender 
as demandas tributárias do Município de Várzea Grande. Durante a demonstração,o produto da licitante será 
submetido a testes para comprovar o pleno atendimento das funcionalidades e características contidas no item 6.4, 
caso algum dos  itens deixarem de atender os requisitos, a empresa poderá solicitar em requerimento uma 
reapresentação dos itens não aprovados,que com o aval e deferimento  da comissão de servidores designadas em 
Portaria nº 002/2014-Serec /VG,ter um prazo de 48 horas para ajustar e reapresenta-lo. 
 
Após apresentação será emitido Parecer final, pelo Secretário de Receita, juntamente com os servidores por ele 
designado, informando se o sistema atende às exigências editalícias, o qual servirá de subsídio para a adjudicação do 
objeto pelo Pregoeiro à empresa vencedora do certame. 
 
Caso o parecer final, emitido pelo Secretário de Receita, informe que o sistema apresentado pela empresa vencedora 
não atendeu às exigências do Edital, o Município, convocará a proponente qualificada em segundo lugar para 
demonstração do seu sistema, e assim sucessivamente, até que seja atendido à todos os requisitos técnicos constante 
no item 6.4. 
 
6.6. DO SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA 
 
A contratada deverá disponibilizar durante o período do contrato suporte técnico especializado presencial 
e online ao sistema. Com relação aos atendimentos presenciais aos usuários do sistema, o mesmo 
deverá se realizados no âmbito do Município de Várzea Grande, sendo de sua responsabilidade esses 
custos. 
 
O suporte online pode ser efetuado através da internet, com abertura de chamado técnico efetuado por 
meio de ferramenta de help desk a ser disponibilizada pela licitante, com geração de número de controle 
(numero sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento.   
 
As solicitações efetuadas deverão possuir acompanhamento em tempo real, contendo informações sobre 
as demandas solicitadas, concluídas e canceladas, tipo de atividade (desenvolvimento, documentação ou 
manutenção), através de ferramenta informatizada a ser integrada ao aplicativo de help desk da 
licitante.  
 
Atualização permanente da versão, durante a vigência do contrato. 
 
6.7. DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
 
A Empresa Contratada deverá fornecer estrutura física de atendimento e pessoal técnico qualificado para 
o suporte presencial à execução das atividades vinculadas aos serviços contratados, em uma central 
para atendimento aos usuários do sistema, em espaço a ser disponibilizado pelo fornecedor, com área 
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mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), com ambiente climatizado, móveis e 
equipamentos/periféricos necessários à realização dos serviços, conforme descrição a seguir:  
 
a) Da equipe de atendimento  
O licitante deverá disponibilizar mão de obra qualificada, para realizar o atendimento aos usuários do 
sistema de forma presencial, contando com uma equipe de no mínimo 15 (quinze) funcionários, nas 
seguintes funções: 

 01 (um) Coordenador; 
 01 (um) Analista de Sistema 
 01 (um) assistente de suporte ao cliente;  
 09 (nove) Atendentes; 
 02 (dois) auxiliares administrativos; 
 01 (um) auxiliar de limpeza. 

 
Os funcionários do fornecedor irão realizar o atendimento das dúvidas acerca da operacionalização e das 
demandas técnicas do sistema ofertado, tais como solicitação de senhas, preenchimento de 
informações, atualização de plug-ins, geração de arquivos para exportação entre outros. Enquanto que o 
atendimento as dúvidas/demandas relativas aos impostos municipais e sua legislação serão de 
responsabilidade exclusiva dos servidores do Município. 
 
b) Da estrutura física e equipamentos para o atendimento presencial:  
O suporte presencial aos usuários deverá ser realizado em um espaço disponibilizado pelo fornecedor, 
com área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), de fácil acesso, com ambiente 
climatizado, com móveis e equipamentos/periféricos a serem disponibilizados pelo fornecedor, devendo 
possuir ainda todo o aparato físico e tecnológico necessário para a prestação dos serviços. 
 
Em relação aos equipamentos de trabalho, o fornecedor deverá disponibilizar no mínimo, 14 (quatorze) 
estações de trabalho completas, composta por mesa, cadeira, computador de mesa, internet, telefone e 
todo o material necessário para a realização dos trabalhos, 09 (nove) conjuntos de atendimento, 
compostas por mesa e cadeira, sendo que 05 (cinco) conjuntos de mesas serão reservadas para os 
fiscais da prefeitura e deverão ser equipadas com 5 (cinco) notebooks, que serão utilizados para 
atendimento presencial aos contribuintes pelos fiscais bem como para a realização das fiscalizações in 
loco, nas seguintes características mínimas: 

17 Terminais: 14 (quatorze) computadores de mesa com configuração igual ou superior: 01 (um) 
Processador Intel i5, com Sistema Operacional Profissional em português compatível ao 
equipamento, licenciado caso necessário e que seja compatível com o software a ser utilizado, 
Memória ram de 4GB, Teclado Português-BR padrão ABNT,  Monitor LCD 17", Placa Gráfica 
Integrada, Disco Rígido de no mínimo 1 TB SATA, Mouse Óptico, Interface de Rede Gigabit 
Ethernet integrada, com unidade óptica (DVD+/-RW) de no mínimo 16x, com pacote de 
softwares profissionais para Edição de Documentos e Planilha Eletrônica, licenciado caso 
necessário; 

18 Notebooks: 05 (cinco) notebooks para serem utilizados pelos fiscais do Município, com 
configuração igual ou superior: 1 (um) Processador Intel i5, com Sistema Operacional 
Profissional em português compatível ao equipamento, licenciado caso necessário e que seja 
compatível com o software a ser utilizado, Memória ram de 4GB, Disco Rígido de no mínimo 500 
GB SATA, Monitor 14", com unidade óptica (DVD+/-RW) de no mínimo 16x, com pacote de 
softwares profissionais para Edição de Documentos e Planilha Eletrônica, licenciado caso 
necessário 

19 Rede de comunicação local de atendimento presencial: Cabeamento categoria 6 e Switchs 
gerenciáveis com velocidade de modo de operação Gigabit. O cabeamento da rede lógica deverá 
ser estruturado e certificado. A rede elétrica deverá ser toda aterrada. Todas as especificações 
da rede e cabeamentos são para atender as estações e periféricos. Não será permitida a 
utilização da rede de comunicação para qualquer fim alheio aos interesses da Administração 
Pública, operação e suporte das atividades, sendo assim, é vedado o compartilhamento da rede 
e internet do local para fins particulares ou que possam prejudicar as atividades; 
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20 Periféricos e Impressoras: 10 Impressoras a Laser, resolução 600/600 DPI, conectividade direta 
por rede e USB, velocidade mínima de 25 páginas por minuto, no-breaks ou sistema centralizado 
de no-breaks para todas as estações de trabalho (podendo ser um ou mais no-breaks com maior 
capacidade ligados a todas as estações e periféricos) provendo autonomia mínima de 20(vinte) 
minutos em todas as estações; 

21 Móveis e equipamentos: 23 (vinte e três) mesas, 23 (vinte e três) cadeiras móveis, 46 
(quarenta e seis) cadeiras fixas tipo entrevista, 8 (oito) longarinas de espera, com 03 (três) 
lugares, 10 (dez) armários, 10 (dez) armários arquivo para pastas arquivos, 5 (cinco) armários 
com quatro gavetas, 10 (dez) armários pequenos com duas portas, 10 (dez) estantes de aço 
com 06 prateleiras, 02 (dois) bebedouros com capacidade para refrigeração da água; 01 (um) 
aparelhos de TV 32 polegadas para sala de espera do atendimento; 01 (um) emissor eletrônico 
de senha de atendimento e respectivo software; 23 (vinte e três) aparelhos telefônicos modelo 
mesa secretária; 03 (três) linhas telefônicas; 01 (uma) Central PABX digital, com capacidade 
para 05 (cinco) linhas, e tudo que se fizer necessário para o funcionamento do local de 
atendimento presencial; 

22 Infra-estrutura de acesso à Internet – Contratação de Internet banda larga, ADSL, com, no 
mínimo  20 Mbps de velocidade, com link exclusivo para transmissão de dados. 

 
Em relação à estrutura física local de atendimento presencial deverá contar ainda com:  

 Banheiros segundo as normas de vigilância sanitária vigente; 
 Sistema de prevenção de incêndio que atenda as exigências do Corpo de Bombeiros; 
 Estrutura para a realização do atendimento pelos fiscais do Município: fornecimento de 

ferramentas e equipamentos necessários para os fiscais da prefeitura, com no mínimo 05 (cinco) 
conjuntos de mesas completas (mesa, cadeira, internet, notebook, telefone, etc.) em espaço 
próprio, para a realização do trabalho dos fiscais Municipais. 
 
 

6.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E METODOLOGIA DA EMPRESA 
A Empresa Licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica, descrevendo a prestação de 
serviços similares ao objeto do presente certame pela licitante com a comprovação do desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa licitante. 
 
Será obrigatória a realização de visita técnica às instalações do Município de Várzea Grande, para 
conhecimento das informações e esclarecimento de dúvidas, a fim de que, a Licitante possa participar 
do certame, com a certeza de que atende plenamente todas as necessidades e objetivos do Município na 
implementação da solução pretendida. 
 
Junto à proposta comercial, a Licitante deverá apresentar sua metodologia de trabalho, contemplando as 
fases de Planejamento, Implantação e Acompanhamento dos serviços, descrevendo os seguintes itens:  

 Estrutura de Atendimento – Apresentando a estrutura organizacional e administrativa de suporte 
à execução das atividades a serem contratadas.  

 Descritivo técnico do sistema ofertado.  
 Prazo de Implantação: Apresentar o cronograma para o início da prestação dos serviços, com 

prazo não superior a 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato e recebimento da 
Ordem de Serviço. 

 
07. MODALIDADE LICTATÓRIA: 
Pregão Presencial 
 
08. PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS:  
 
Os serviços deverão ser iniciados após assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço, 
devendo ser totalmente implantado em até 60 (sessenta) dias, conforme o cronograma a ser 
apresentado pela Licitante.  
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Os serviços deverão ser prestados de acordo com as exigências constantes do presente anexo, 
devendo ser atendidas as orientações da Secretaria Municipal de Receita, por meio do servidor 
designado para tal finalidade. 
 
09. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
A prestação dos serviços será realizada no Município de Várzea Grande-MT.  
 
10. FORMA DE PAGAMENTO:  
 
Após a prestação do serviço, bem como do atesto da nota fiscal pela fiscalização, a contratante 
efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias ao contratado. 
 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEVERÁ SER PROPORCIONAL UTILIZAÇÃO SECRETARIA DE 
RECEITA 
 
11.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA  
 
a) DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

b)  3.3.90.39 

c) FONTE: d) 999 
e) PROJETO 
ATIVIDADE: 

f) 2012 

g) NAT. DA 
OPERAÇÃO: 

h) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

  
i) OBJETIVO 
ESTRATÉGICO: 
j)  

k) Betha: 56 
l) 12. Assegurar a Qualidade e a Celeridade dos Serviços Prestados 
aos Cidadãos 

m) INDICADOR: n) Betha: 77 
o) 12.5 Percentual de manutenção 

p) META DE LONGO 
PRAZO 

q) 12.5 Manter em 100% as atividades de manutenção dos órgãos 
da administração direta, até 2033. 

r) INICIATIVA s) Betha: 307 - Empenhar estimativas de despesas com: água, 
energia, telefone, diárias, passagens, despesas exercícios anteriores, 
materiais de consumo e permanente, obras e instalações, serviços de 
terceiros pessoa física e jurídica e Entidades Filantrópicas 

t) META ANUAL u) Betha: 71 - Manter em 100% as atividades de manutenção dos 
órgãos da administração direta, até 2014. 

v) MEDIDAS – 
ATIVIDADES 

w) Conferir e encaminhar as notas fiscais de (serviços de terceiros 
pessoa física e jurídica)  referente compra de materiais de expediente 
/ consumo, Diárias/passagens, obras e instalações e Materiais 
permanentes e outros serviços de terceiros pessoa jurídica e física  
para liquidação e pagamento. 

x) RESPONSÁVEL y) Luís Fernando Botelho Ferreira 
z) JUSTIFICATIVA aa) Para a secretaria competente liquidar e efetuar pagamento das 

notas fiscais e boletos bancários dos serviços prestados por terceiros 
de materiais adquiridos para suprir as necessidades diárias da 
secretaria referente compra de materiais de expediente e de consumo 
e demais serviços realizados por terceiros pessoa física e jurídica para 
manutenção da secretaria. 
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12. RECURSO: (X) PRÓPRIO         (   ) ESTADUAL          (   ) FEDERAL                                
 
13. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS (NORMAS/QUALIFICAÇÃO/CONSELHO DE CLASSE) 
 
- A empresa deverá declarar expressamente que atende a todas as características técnicas 
estabelecidas neste termo. 
 
- É proibida a cessão dos dados cadastrados na base de dados; 
  
- Efetuar entrega mensal de backup do banco de dados; 
 
- Ao final do contrato, facilitar por todos os meio a migração e /ou conversão do banco de dados, para 
a Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou a sua ordem, respondendo pelos prejuízos que porventura 
venha a ocorrer por responsabilidade da contratada..  
 
14. PUBLICO/FORNECEDOR 
 
Empresa especializada para prestação de serviços de informática, licença de uso e manutenção de um 
sistema informatizado para gestão dos tributos municipais, com capacidade para atender todas as 
características e especificações técnicas contidas no presente Termo de Referência. 
 
15 - RESULTADOS ESPERADOS DIRETOS E INDIRETOS 
 
Que a contratação da empresa atenda o fornecimento da licença de uso e manutenção de um sistema 
informatizado para gestão dos tributos municipais, incluindo os serviços de conversão da base de 
dados existente atualmente, implantação, instalação, configuração, customização, consultoria, 
assessoria tributária e treinamento, mediante a execução das atividades e demais itens contidos no 
presente Termo de Referência. 
 
Os serviços a serem propostos deverão, quando contratados, ser executados por profissionais 
altamente capacitados e de renome no mercado, os quais prestarão todos os referidos serviços com 
eficiência, ética, competência e rapidez, dentro dos prazos estabelecidos, visando atender todas as 
demandas apresentadas. 
 
O município estabelecerá um Cronograma de implantação dos Sistemas tendo em vista a necessidade 
e organização na sua implantação 
 
 
16-  FUNCIONÁRIO DA PASTA INDICADO PARA FISCALIZAR O RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS  
NOME: Julio Leite Junior 
CARGO: Coordenador de Fiscalização e Arrecadação 
CPF: 783.605.441-15 / RG: 746.485 –SSP/ MT 
Matrícula nº. 86.781   
 

Luís Fernando Botelho Ferreira 
Secretário Municipal de Receita 
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ANEXO II (papel timbrado da empresa) 

 

 

Pregão Presencial Nº. 32/2014 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° 

da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso 

quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

 

 

            __________, ____ de ___________ de 2014 

                                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

Pregão Presencial N. 32/2014 

 

 

DECLARAÇÃO  DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

nº._____________________, localizada à ________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº_________________ e  do CPF nº._______________________, declara para os 

devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, 

____________ fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande que sejam impeditivos ou não de sua habilitação para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                          _________, ____ de ___________ de 2014. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV     

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
 

Sr. (a) Pregoeiro (a) 
A empresa...............................................................................    inscrita    no    CNPJ/MF    sob    o    nº 
..........................................................................,   com   sede   em ................................,   na  
Rua/Av.............................................................................................., nº .............., APRESENTAR, Proposta de 
Preços para o cumprimento dos termos do Pregão nºxxx /2014 de acordo com a Cotação abaixo: 

  

Item Descriminação completa do sistema ofertado Quant. 
Valor 

mensal Valor Total 

    

 
 

a) Preço Total da Proposta para 12 (doze) meses:..................................................(Somatória do Valor já inclusos 
todas a despesas inclusive os impostos incidentes) - Colocar também valor por extenso; 

 
b) Se vencedora, na qualidade de representante legal assinará o Contrato o Sr. ....................................... 

portador (a)   da   carteira   de   identidade   RG   nº..............................   e   CPF/MF   sob   o   

nº..................................................; 
 

c) A validade da proposta é de:............................................. (Não colocar menos de 60 (sessenta) dias 
corridos da data de recebimento da proposta; 

 
  d) Declaro sob as penas da Lei, que os serviços por nós ofertados atende a todas as especificações e 

exigências do Edital e seus anexos; 

 

(local e data) 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
(Razão Social, Nome e Cargo do Assinante) 
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ANEXO V – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 32 /2014 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 
penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 

e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2014. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF__________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial Nº. 32 /2014 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob 
as penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

133/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2014. 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 
RG_______________________________________ 
CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial Nº. 32/2014 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ nº. 

______________________, estabelecida no endereço ________________________, declara que 

está sendo representada pelo Sr(a) ____________________________portador(a) do RG 

n°.___________________ e do CPF nº._________________________, para os fins previstos no 

Edital deste Pregão Presencial, podendo formular proposta, apresentar lances verbais, bem como 

interpor recursos, renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame. 

 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2014. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 (assinatura com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VIII - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO Nº ___/2014 

 

 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 A Empresa _______________________________________________________com sede na 

__________________________________________________(endereço completo), constituída 

na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº ____________________________ 

e inscrita no CNPJ sob nº ________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)___________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das sanções 

administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no 

ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 133 de 14 de 

dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 

42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 133/06. 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2014. 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

61

 

 

ANEXO IX  

TERMO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DA BASE DE DADOS 
 

À 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014. 
 Ref.: CONVERSÃO DA BASE DE DADOS 

 

 
A empresa ____________________________inscrita no CNPJ  sob  n ________________,     

sediada     em  __________________ n_____ , à Rua ___________________________________, 
por seu representante legal e ou procurador Sr. _________________________ (qualificação),  
portador do RG n ________________, inscrito no CPF/MF sob n __________________DECLARA 
expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei e que, fará a conversão da base de 
dados e implantação do sistema em até no máximo  60  (sessenta)  dias. 
 
Declaramos ainda que assumimos total responsabilidade pela referida conversão para que o 
Sistema ofertado por nossa empresa atenda às condições previstas nesta proposta. 
 
(Dados da Declarante, inclusive Razão Social) 
 
 
_________________,____ de___________ de 2014. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO X - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREGÃO) 
PREGÃO PRESENCIAL N.º: 32/2014 
DATA DA ABERTURA: 23/09/2014 
HORÁRIO: 08h15_min. 
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande - MT 
 
 
 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 
Nº__________________________ e Insc. Estadual Nº_____________________, sediada 
__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Srº(a) 
_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 
______________________ e do CPF Nº _____________________, declara para os devidos fins e sob 
as penas da lei que: 
 
 
 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 
especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº_32/2014, relativo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições 
deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação. 
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 

_______________, _______ de _____________ de 2014. 
 

__________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XI  

MODELO ATESTADO DE VISTA 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
PREGÃO PRESENCIAL N.:_____/2014 
DATA DA ABERTURA:______/______/2014 
HORÁRIO:____h_____min. 
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande - MT 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

A (colocar nome do órgão) devidamente representada pelo Sr. (colocar nome de quem assina os atestados de vistoria 
técnica), ATESTA para os devidos fins que a empresa........................................................................................, 
devidamente inscrita no CNPJ nº ................................................................................., com sede a 
................................................................................................................ representada pelo 
Sr............................................................................., portador da cédula de identidade nº ....................................... e CPF 
nº ..........................................................................., que o mesmo realizou vistoria técnica nas dependências onde serão 
instaladas os Sistemas previstos nesse projeto, sanando todas as dúvidas necessárias ao cumprimento do objeto do 
Pregão nº ___.2014. 

 
(local e data) 

 
_____________________________________________ 

(colocar nome do órgão) 
(colocar nome de quem assina) 

 
 

 
__________________________________________ 

(Representante da empresa) 
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ANEXO XII 
FICHA CADASTRAL 

Caso necessite, solicite via e-mail o arquivo em “.doc” 
pregao@varzeagrande.mt.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) Nº. 32/2014 
RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  
NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   
   
   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 
 
 

BAIRRO CIDADE 
  

 
ESTADO CEP 

  
PORTE DA EMPRESA 

(    ) MICRO EMPRESA             (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(     )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 
  

 
Nº. TELEFONE Nº. FAX 

  
EMAIL  

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 
  

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 
  

 
NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  
 

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

65

 
 

ANEXO XV 
 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N. -----/2014 ORIGINARIO DO PREGÃO 
PRESENCIAL __/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATRAVÉS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA -----------------
- PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT através da Secretaria Municipal de Receita, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede administrativa no Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo 
Branco, nº 2.500, Bairro Água Limpa neste Município, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.507.548/0001-10, neste ato representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal 
Sr. ___________________, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Várzea Grande – MT, 
portador da Cédula de Identidade nº __________ - SSP/___ e do CPF nº __________________ e 
através da SECRETARIA DE xxxxxxxxxxxx e de seu Secretário _______________, brasileiro, portador 
do RG. nº _____________ SSP/___  e CPF/MF ____________, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a Empresa ------------------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n°----------/-------
, estabelecida à ------------------------,Bairro -------em --------, CEP:--------------------, Fone/
 Fax (65)----------, neste Ato,  representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da 
Carteira de Identidade RGn° ------------------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, doravante 
denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na Comissão 
Permanente de Licitação, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Presencial N. XX/2013, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se 
regerá pela Lei n.º 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições expressas nas 
cláusulas seguintes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 O presente contrato tem por OBJETO: A contratação tem por objeto o fornecimento da licença de 

uso e manutenção de um sistema web para a gestão dos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI e taxas) 

com fornecimento de estrutura própria para o atendimento aos usuários do sistema, conforme edital e 

anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 
 

2.1 A vigência do presente instrumento contratual é de 12 (DOZE) MESES, contados da 

assinatura do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado até o limite estabelecido no 

inciso IV do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DO PRAZO  

3.1 Os serviços deverão ser iniciados após assinatura do contrato e recebimento da Ordem de 

Serviço, devendo ser totalmente implantado em até 60 (sessenta) dias, conforme o cronograma a ser 

apresentado pela Licitante; 
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3.2 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as exigências constantes do presente anexo, 

devendo ser atendidas as orientações da Secretaria Municipal de Receita, por meio do servidor 

designado para tal finalidade; 

3.3 A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93; 

3.4 A prestação dos serviços deverá ser realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande e ou em outro local conforme determinado pelo Município.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 A prestação dos serviços deverá estar de acordo com a qualidade, quantidade e periodicidade 

especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas 

condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada. 

4.2 A licitante vencedora deverá fornecer a da licença de uso e manutenção de um sistema 

desenvolvido em ambiente WEB (on line), com o acesso, envio de dados e utilização das 

funcionalidades através da Internet, com opção de utilização da tecnologia de certificação digital. 

4.3 A licitante deverá efetuar a implantação, instalação, configuração, customização, consultoria, 

assessoria, treinamento e manutenção do sistema ofertado ao Município, bem como realizar a 

hospedagem do sistema e das informações geradas em “data center”, com alta disponibilidade, 

tolerância a falhas, balanceamento de carga, contingência operacional e estrutura de rede, segurança, 

recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, para atender à administração tributária 

municipal; 

4.4 O sistema ofertado deverá possuir módulo para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – 

NFS-e, conforme padrão estabelecido pela ABRASF (Associação Brasileiras de Secretarias de Finanças 

de Capitais), contando com tecnologia de certificação digital, para emissão de documentos fiscais 

eletrônicos, módulo para gerenciamento do programa de incentivo a utilização de Notas Fiscais De 

Serviços Eletrônicas – NFS-e, através da concessão de créditos fiscais do ISSQN para abatimento no 

IPTU e na premiação ao tomador do serviço com o intuito de estimular o pleno exercício da cidadania, 

através da conscientização e incentivo para solicitação de notas fiscais pelos tomadores de serviços 

municipais e um módulo para o gerenciamento do Cadastro de Inadimplentes do Município; 

4.5 O licitante deverá providenciar o acesso diário e automático ao sistema para busca de dados, 

acompanhamento, controle e auditoria de informações por órgãos e servidores do Município por 

intermédio da Secretaria de Receita, desde que devidamente autorizados; 

4.6 A licitante também deverá fornecer, instalar e manter uma estrutura física de suporte presencial à 

execução das atividades vinculadas aos serviços contratados, em espaço a ser disponibilizado pelo 

fornecedor, com ambiente climatizado, com móveis e equipamentos/periféricos necessários à 

realização dos serviços, bem como disponibilizar mão de obra qualificada, para realizar o atendimento 
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aos usuários do sistema, além de possuir pessoal técnico qualificado para dar suporte online ao 

sistema. 

4.7 Para utilização do sistema, a licitante deverá realizar o Treinamento na sede da contratante, 

referente aos processos, metodologia e utilização, tanto para os servidores municipais e fiscais 

envolvidos no processo até 50 (cinquenta) pessoas, quanto para os contabilistas, contribuintes e 

pessoas indicadas pela Administração Tributária até 300 (trezentas) pessoas; 

4.8 Além dessas atividades, o software oferecido deverá permitir a integração com os sistemas de 

gestão do Município (contábil, folha, cadastros multifinalitários e de geoprocessamento) e com os 

arquivos eletrônicos dos pagamentos referentes aos impostos, taxas, multas, juros, autuações, 

penalidades e outros, os quais serão disponibilizados diariamente à empresa vencedora da presente 

licitação, por via eletrônica, para as devidas baixas bancárias e/ou lançamentos que se fizerem 

necessários, devendo ser respeitado o termo de responsabilidade e sigilo previstos nos artigos 153, 313, 299, 

325 e 327 do Código Penal; 

14.9 É proibida a cessão dos dados cadastrados na base de dados; 

4.10 A contratada dever efetuar entrega mensal de backup do banco de dados; 

4.11 Ao final do contrato, facilitar por todos os meio a migração e /ou conversão do banco de dados, 

para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou a sua ordem, respondendo pelos prejuízos que 

porventura venha a ocorrer por responsabilidade da contratada 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
 
5.1 As despesas decorrentes do presente instrumento contratual correrão por conta das fontes de 

recurso, conforme codificado para o exercício, como segue:  

Unidade Orçamentária: 27.01.4.122.0002 

Projeto/Atividade: 2012 – Manutenção das atividades da Secretaria 

Natureza Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros - PJ 

Fonte: 0999  

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
6.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 

emissão e apresentação da Nota Fiscal devidamente conferida e vistada pelo secretário da pasta, 

contendo a modalidade e o n. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco 

a ser depositado devidamente atestado pelo fiscal do contrato.  

6.2 Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e posterior encaminhamento 

Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido; 

6.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

6.4 Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá: 
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a) Em cada pagamento será obrigatório a apresentação da Certidão Negativa de Débitos com a 

Previdência Social, FGTS e CNDT; Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre 

os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida 

pela Lei nº 9.648/98.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
8.1 Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para retirar a 

Ordem de Fornecimento; 

8.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 

solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 

8.3 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

8.4 Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 

e no recebimento dos serviços; 

8.5 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.6 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições deste, por ocasião das intervenções técnicas. 

8.7 Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação dos serviços que estiver em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor; 

8.8 Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do pagamento. 

3.9 Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente credenciados, nas dependências da 

(colocar nome do órgão), para fins de execução dos serviços. 

8.10 Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade manifestada na execução dos serviços e 

interromper imediatamente o mesmo, se for o caso. 

8.11 Designar técnico(s) devidamente capacitado(s) para acompanhar o desenvolvimento dos 

serviços e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto. 

8.12 Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle da utilização dos sistemas licenciado, 

incluindo: 

8.13 Manter Backup adequado para satisfazer às necessidades de segurança, assim como “restart” e 

recuperação no caso de falha dos equipamentos. 

8.14 Dar prioridade aos técnicos da contratada quando da realização das intervenções técnicas. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
9.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do 

art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

9.2 Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetivará a contratação, a 

licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis seguintes à comunicação, para 

assinatura de contrato e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a 

Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

9.2.1 Dar plena e total garantia quanto à qualidade da prestação dos serviços, 

responsabilizando-se quanto a qualquer problema ou reclamação que possam surgir durante a 

vigência do Contrato; 

9.2.2 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Setor de Compras ou Secretaria, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

9.2.3 Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, 

ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura; 

9.2.4 Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 

devida anuência da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT; 

9.2.5 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas 

sem qualquer ônus para a PMVG; 

9.2.6 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço 

inicialmente contratado; 

9.2.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo.  

9.3. Do Suporte Técnico ao Sistema 

9.3.1 A contratada deverá disponibilizar durante o período do contrato suporte técnico 

especializado presencial e online ao sistema. Com relação aos atendimentos presenciais aos 

usuários do sistema, o mesmo deverá se realizados no âmbito do Município de Várzea Grande, 

sendo de sua responsabilidade esses custos. 

9.3.2 O suporte online pode ser efetuado através da internet, com abertura de chamado técnico 

efetuado por meio de ferramenta de help desk a ser disponibilizada pela licitante, com geração 

de número de controle (numero sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado 

até o seu encerramento.   
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9.3.3 As solicitações efetuadas deverão possuir acompanhamento em tempo real, contendo 

informações sobre as demandas solicitadas, concluídas e canceladas, tipo de atividade 

(desenvolvimento, documentação ou manutenção), através de ferramenta informatizada a ser 

integrada ao aplicativo de help desk da licitante.  

9.3.4 A empresa deverá fazer a atualização permanente da versão, durante a vigência do 

contrato. 

 

9.4 Estrutura para Atendimento Presencial aos Usuários do Sistema 

9.4.1 A Empresa Contratada deverá fornecer estrutura física de atendimento e pessoal técnico 

qualificado para o suporte presencial à execução das atividades vinculadas aos serviços 

contratados, em uma central para atendimento aos usuários do sistema, em espaço a ser 

disponibilizado pelo fornecedor, com área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros 

quadrados), com ambiente climatizado, móveis e equipamentos/periféricos necessários à 

realização dos serviços, conforme descrição a seguir:  

a) O licitante deverá disponibilizar mão de obra qualificada, para realizar o atendimento 

aos usuários do sistema de forma presencial, contando com uma equipe de no mínimo 15 

(quinze) funcionários, nas seguintes funções: 

 01 (um) Coordenador; 

 01 (um) Analista de Sistema 

 01 (um) assistente de suporte ao cliente;  

 09 (nove) Atendentes; 

 02 (dois) auxiliares administrativos; 

 01 (um) auxiliar de limpeza. 

 

b) Os funcionários do fornecedor irão realizar o atendimento das dúvidas acerca da 

operacionalização e das demandas técnicas do sistema ofertado, tais como solicitação de 

senhas, preenchimento de informações, atualização de plug-ins, geração de arquivos para 

exportação entre outros. Enquanto que o atendimento as dúvidas/demandas relativas aos 

impostos municipais e sua legislação serão de responsabilidade exclusiva dos servidores 

do Município. 

9.5 O suporte aos usuários deverá ser realizado em um espaço disponibilizado pelo fornecedor, com 

área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), de fácil acesso, com ambiente 

climatizado, com móveis e equipamentos/periféricos a serem disponibilizados pelo fornecedor, 

devendo possuir ainda todo o aparato físico e tecnológico necessário para a prestação dos serviços. 

9.6 A contratada deverá disponibilizar no mínimo, 14 (quatorze) estações de trabalho completas, 

composta por mesa, cadeira, computador de mesa, internet, telefone e todo o material necessário 

para a realização dos trabalhos, 09 (nove) conjuntos de atendimento, compostas por mesa e cadeira, 
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sendo que 05 (cinco) conjuntos de mesas serão reservadas para os fiscais da prefeitura e deverão ser 

equipadas com 5 (cinco) notebooks, que serão utilizados para atendimento presencial aos 

contribuintes pelos fiscais bem como para a realização das fiscalizações in loco, nas seguintes 

características mínimas: 

9.6.1 Terminais: 14 (quatorze) computadores de mesa com configuração igual ou superior: 

01 (um) Processador Intel i5, com Sistema Operacional Profissional em português compatível ao 

equipamento, licenciado caso necessário e que seja compatível com o software a ser utilizado, 

Memória ram de 4GB, Teclado Português-BR padrão ABNT,  Monitor LCD 17", Placa Gráfica 

Integrada, Disco Rígido de no mínimo 1 TB SATA, Mouse Óptico, Interface de Rede Gigabit 

Ethernet integrada, com unidade óptica (DVD+/-RW) de no mínimo 16x, com pacote de 

softwares profissionais para Edição de Documentos e Planilha Eletrônica, licenciado caso 

necessário; 

9.6.2  Notebooks: 05 (cinco) notebooks para serem utilizados pelos fiscais do Município, com 

configuração igual ou superior: 1 (um) Processador Intel i5, com Sistema Operacional 

Profissional em português compatível ao equipamento, licenciado caso necessário e que seja 

compatível com o software a ser utilizado, Memória ram de 4GB, Disco Rígido de no mínimo 500 

GB SATA, Monitor 14", com unidade óptica (DVD+/-RW) de no mínimo 16x, com pacote de 

softwares profissionais para Edição de Documentos e Planilha Eletrônica, licenciado caso 

necessário; 

9.6.3 Rede de comunicação local de atendimento presencial: Cabeamento categoria 6 e 

Switchs gerenciáveis com velocidade de modo de operação Gigabit. O cabeamento da rede 

lógica deverá ser estruturado e certificado. A rede elétrica deverá ser toda aterrada. Todas as 

especificações da rede e cabeamentos são para atender as estações e periféricos. Não será 

permitida a utilização da rede de comunicação para qualquer fim alheio aos interesses da 

Administração Pública, operação e suporte das atividades, sendo assim, é vedado o 

compartilhamento da rede e internet do local para fins particulares ou que possam prejudicar as 

atividades; 

9.6.4 Periféricos e Impressoras: 10 Impressoras a Laser, resolução 600/600 DPI, 

conectividade direta por rede e USB, velocidade mínima de 25 páginas por minuto, no-breaks 

ou sistema centralizado de no-breaks para todas as estações de trabalho (podendo ser um ou 

mais no-breaks com maior capacidade ligados a todas as estações e periféricos) provendo 

autonomia mínima de 20(vinte) minutos em todas as estações; 

9.6.5 Móveis e equipamentos: 23 (vinte e três) mesas, 23 (vinte e três) cadeiras móveis, 46 

(quarenta e seis) cadeiras fixas tipo entrevista, 8 (oito) longarinas de espera, com 03 (três) 

lugares, 10 (dez) armários, 10 (dez) armários arquivo para pastas arquivos, 5 (cinco) armários 

com quatro gavetas, 10 (dez) armários pequenos com duas portas, 10 (dez) estantes de aço 

com 06 prateleiras, 02 (dois) bebedouros com capacidade para refrigeração da água; 01 (um) 
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aparelhos de TV 32 polegadas para sala de espera do atendimento; 01 (um) emissor eletrônico 

de senha de atendimento e respectivo software; 23 (vinte e três) aparelhos telefônicos modelo 

mesa secretária; 03 (três) linhas telefônicas; 01 (uma) Central PABX digital, com capacidade 

para 05 (cinco) linhas, e tudo que se fizer necessário para o funcionamento do local de 

atendimento presencial; 

9.6.6  Infra-estrutura de acesso à Internet – Contratação de Internet banda larga, ADSL, 

com, no mínimo 20 Mbps de velocidade, com link exclusivo para transmissão de dados. 

9.7 A estrutura física local de atendimento presencial deverá contar ainda com:  

9.7.1 Banheiros segundo as normas de vigilância sanitária vigente; 

9.7.2 Sistema de prevenção de incêndio que atenda as exigências do Corpo de Bombeiros; 

9.7.3 Estrutura para a realização do atendimento pelos fiscais do Município: fornecimento de 

ferramentas e equipamentos necessários para os fiscais da prefeitura, com no mínimo 05 

(cinco) conjuntos de mesas completas (mesa, cadeira, internet, notebook, telefone, etc.) em 

espaço próprio, para a realização do trabalho dos fiscais Municipais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

10.1 Sem prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA, constituem motivos de rescisão 

todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, observadas as formas estatuídas no 

Artigo 79 da mesma Lei e ainda as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO PARA FINS LEGAIS: 
 
11.2 A Contratante pagará a contratada o valor de R$__________ (__________________), pela 

prestação de serviços técnicos especializados referentes ao objeto, referentes à Implantação, incluindo 

os serviços de Instalação, Manutenção e Treinamento dos Sistemas; 

11.3 Nos valores acima estão inclusas todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: 

encargos diretos e indiretos, impostos, taxas, transportes, fretes, seguros, mão-de-obra, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que venham a 

ser devidos em razão do mesmo, não cabendo à (colocar nome do órgão), quaisquer custos 

adicionais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS REAJUSTES FINANCEIROS: 
 
12.1 Em conformidade com a legislação vigente, em especial na Lei Federal nº 10.192, de 14/02/01, 

o reajuste de preços deverá ser anual, portanto, caso haja prorrogação do contrato, o reajuste poderá 

ser feito com base no índice IGP-M da FGV (Fundação Getúlio Vargas), considerada como data base à 

data de apresentação das propostas, com anuência do Município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES: 
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13.1 Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no presente contrato 

será feita através de termos aditivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 O acompanhamento da efetivação desse Contrato ficará a cargo da Secretaria de Receita, que 

mediante nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei 

nº 8.666/93. 

14.2 A fiscalização caberá à Secretaria de Receita, por intermédio do servidor senhor Julio Leite Junior, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 746.485 SSP/MT e inscrito (a) no CPF sob o nº. 

783.605.441-15, Matricula nº 86.781. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES: 
 
15.1 A licitante contratada estará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. A multa prevista no inc. II do art. citado será aplicada da seguinte forma: 

15.1.1 Os ônus decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual serão da 

responsabilidade da parte que lhes der causa, respondendo, ainda, o inadimplente, por perdas e 

danos perante a outra parte. 

15.1.2 No caso de inexecução total do Contrato e ainda na ocorrência de atraso injustificado na 

sua execução, sujeitar-se-á a licitante contratada, garantida prévia defesa, às seguintes 

penalidades: 

15.1.2.1 advertência. 

15.1.2.2 multa. 

15.1.2.3 suspensão do direito de contratar com a Administração Pública. 

15.1.2.4 declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

15.1.3 A sanção de advertência de que trata o subitem 10.1.2.1 poderá ser aplicada nos 

seguintes casos: 

15.1.3.1 descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato. 

15.1.3.2 Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da (colocar nome do órgão) desde que não caiba a aplicação de sanção mais 

grave. 

15.1.4 A multa de que trata o subitem 10.1.2.2 será aplicada sobre o valor atualizado do 

contrato, nos seguintes casos: 

15.1.4.1 de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 

pertinente. 

15.1.4.2 de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão 

incorrerem em qualquer irregularidade. 
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15.1.4.3 a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo 

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da 

cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da 

possibilidade da rescisão contratual. 

15.1.5 A suspensão do direito de contratar com a Administração Pública será aplicada de 

acordo com a seguinte graduação: 

15.1.5.1 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados. 

15.1.5.2 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto. 

15.1.6 A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública será efetuada 

pelo Presidente da Prefeitura Municipal nos casos de falta grave, tais como: 

15.1.6.1 recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato. 

15.1.6.2 rompimento unilateral do Contrato. 

15.1.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado o 

contraditório e ampla defesa, sendo que qualquer contestação dever ser feita por escrito, bem 

como deverá constar dos autos do presente processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONFIGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO: 
 
16.1 Fica entendida por manutenção, como sendo a obrigação de se manter os sistemas de acordo 

com as especificações do termo de implantação, sendo de competência da CONTRATADA: 

16.1.1 Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou defeito de 

funcionamento dos mesmos. 

16.1.2 Assistência na operação dos sistemas. 

16.1.3 Orientação e treinamento aos usuários dos sistemas. 

16.1.4 Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda de 

energia, falha do equipamento ou falha de operação, desde que (colocar nome do órgão) 

mantenha Backups adequados para satisfazer as necessidades de segurança. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO SIGILO E DA SEGURANÇA DO SISTEMA 
 
17.1 A Secretaria de Receita considera o desenvolvimento do programa de que trata o objeto aqui 

referenciado como informações e segredos comerciais da CONTRATADA, independente do fato que 

qualquer subconjunto dos mesmos, seja ou possa ser, validamente protegido por registro de 

propriedade autoral ou industrial. 

17.2 As partes, por este instrumento, garantem que os indivíduos que terão acesso aos programas 

deste contrato, terão conhecimento da substância da Cláusula de sigilo aqui assegurada.  

17.3 A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer 

informação, conforme abaixo: 



LICITAÇÃO 
 
N_________ 

  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 
Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.135-700, Fone (65) 3688-8051  

PREGÃO PRESENCIAL. N.31/2013 -SRP 

75

17.3.1  Definida, que tenha sido revelada anteriormente e também as que venham a ser, a 

partir desta data, fornecida pela CONTRATANTE , devendo ser tratada como informação sigilosa. 

17.3.2  Deverá ser considerada como informação confidencial, toda e qualquer informação 

escrita ou digital, revelada a CONTRATADA, contendo ela ou não a expressão “Confidencial”.  

17.3.3  Compromete-se, outrossim, a CONTRATADA, a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar 

conhecimento, ou alugar ou vender, em hipótese alguma, a terceiros as INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS. 

 

17.4 O sistema ofertado deverá ter procedimentos de segurança que protejam as informações e os 

acessos ao sistema, as tarefas executadas deverão ser controladas e preservados quanto ao uso 

indevido e da prática de atos contrários aos interesses do Município e dos contribuintes. 

17.5 O sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha permanente vigilância 

e controle sobre todos os atos praticados pelos seus empregados e pelos servidores do fisco municipal 

designados para atuar na operação do sistema, com acesso através de certificado digital, no âmbito 

do projeto e suas implicações e repercussões legais. 

17.6 O sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuários (alterações, 

inclusões e exclusões). 

17.7 O sistema deverá permitir a integridade do banco de dados em todas as transações em situações 

de queda de energia e falhas de software e hardware. 

17.8 O sistema, as informações e os dados gerados deverão ser armazenados pela licitante em “data 

Center”, com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga, contingência 

operacional e estrutura de rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, 

capaz de atender a demanda do Município. 

 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

18.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 

adequadas ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2014. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

19.1 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

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

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 19.1.1. Para os propósitos desta cláusula, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:  
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a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 

na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

 

19.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

19.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na 

hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 

contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.” 

19.4 O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, 

previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da 

empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, 

no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, 

sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS 
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20.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERIA – DA PUBLICAÇÃO  

21.1 O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
22.1 A Secretaria de Receita aceitará os sistemas desenvolvidos, uma vez implantados de acordo com 

as especificações, normas e demais condições estabelecidas neste instrumento. Para tanto, será 

elaborado um termo de recebimento, implantação e utilização, que deverá ser assinado pela 

Secretaria de Receita, por ocasião da entrega dos sistemas. 

22.2 Não obstante o termo de recebimento dos sistemas, as rotinas que vierem a ser utilizadas após 

esse procedimento, serão garantidas pela CONTRATADA. 

22.3 As partes de comum acordo com os termos deste Contrato e às normas da Lei Federal N.º 

8.666/93 e as condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014, assinam o mesmo em 

três vias de igual teor e para um só efeito. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO: 
 
23.1 Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum 

acordo entre as partes, o Foro da comarca de (colocar nome do município), excluindo-se 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

(nome da cidade) ......... de ................................ de 2014 
 

............................................... 
Prefeito Municipal 

Secretario de Administração 
............................................... 

CONTRATADA 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2014 

 

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial designada pela Portaria n. 

550/2013, torna público para conhecimento dos interessados, fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o Menor preço global, 

conforme descrito neste Edital e seus anexos, cujo objeto: A contratação tem por objeto o 

fornecimento da licença de uso e manutenção de um sistema web para a gestão dos tributos 

municipais (ISS, IPTU, ITBI e taxas) com fornecimento de estrutura própria para o atendimento aos 

usuários do sistema, conforme edital e anexos. A realização esta prevista para o dia 23 de setembro 

de 2014, às 08h15min (horário de Mato Grosso). O Edital completo está à disposição dos 

interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Licitação, nos dias úteis 

das 12h00min às 18h00min, sito à Avenida Castelo Branco, 2.500 – Várzea Grande/MT, mediante 

recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br. 

                                                                        Várzea Grande-MT, 10 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

  ________________________                          _______________________________   

              Landolfo L Vilela Garcia                        Luiz Fernando Botelho Ferreira 
                     Pregoeiro                                              Secretário Mun. de Receita 
 


