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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 107/2021 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021– AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

OC n. 820900801002021OC00125 

 

PROCESSO Nº 56.669/2019 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de sistema informatizado de Gestão Tributária para o 

município de Bauru, abrangendo módulos integrados (Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de Pessoa, Nota Fiscal 

Eletrônica, Auditoria Fiscal, Dívida Ativa, Tesouraria), com migração e conversão de dados, integração com demais sistemas que 

sejam indispensáveis, implantação, treinamento e suporte técnico e manutenção mensal de acordo com as necessidades, 

características e especificações técnicas apontadas e contidas no Termo de Referência. 

 

 

Empresa ___________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________________ Estado: ________________________ 

Telefone: ________________________________ Fax:_______________________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitações Geral → Pregão Eletrônico, o impresso 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

                      

Local: ________________,  _____ de _____________ de _________. 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo 

de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail: anafraga@bauru.sp.gov.br. 

A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anafraga@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

Processo Administrativo nº 56.669/2019 

Pregão Eletrônico n.º 81/2021- Licitação Tipo Menor Preço por Lote. 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Interessado: Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

                          Base Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 10.123/05. 

Recebimento das Propostas: até 16 de abril de 2021 – Horário Limite: até às 15h:00. 

Local:  www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra n. 820900801002021OC00125 

Abertura da Sessão: 16 de abril de 2021 - Horário: às 15h. 

 

Pregoeiro: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA 

 

Dotação Orçamentária: Ficha: 319 – 3.3.90.39.00 – 04.123.0001.2.001 

O valor a ser contratado tem como limite a média aritmética dos valores praticados no mercado, conforme documentos encartados 

nos autos do processo adm. nº 56.669/2019 

A Sra. Suéllen Rosim, Prefeita Municipal, usando a competência delegada no Decreto Municipal nº 10.123/05, torna 

público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Processo nº 56.669/2019, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O 

MUNICÍPIO DE BAURU, ABRANGENDO MÓDULOS INTEGRADOS (CADASTRO MOBILIÁRIO, CADASTRO 

IMOBILIÁRIO, CADASTRO DE PESSOA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, AUDITORIA FISCAL, DÍVIDA ATIVA, 

TESOURARIA), COM MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO COM DEMAIS SISTEMAS QUE 

SEJAM INDISPENSÁVEIS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL 

DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APONTADAS E 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO VIII DO EDITAL 107/2021), que será regida pela Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 10.123, de 1º de dezembro de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 7.238 de 16 de julho de 2019, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.    

 

A realização da presente licitação justifica-se considerando a complexidade de desenvolvimento de software próprio, 

considerando que o atual não atende a demanda de controles tributários do Município. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

-                Telefones: (0xx14) 3235-1062 e 3235-1077 

-                Endereço: Secretaria Municipal da Administração 

-                Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar  

-                CEP: 17014-900 – Bauru/SP 

  e-mail: anafraga@bauru.sp.gov.br 

                 Site:  www.bec.sp.gov.br – OC n. 820900801002021OC00125 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança – 

criptografia e autenticação – em todas as suas fases; 

1.2.  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Bauru, denominado Pregoeiro Coordenador 

Ana Carolina de Carvalho Fraga, como pregoeiro substituto José Roberto dos Santos Junior, com o auxílio da Equipe de Apoio 

composta por José Roberto dos Santos Junior, César Augusto Rodrigues, Maria de Fátima Iguera Soares e Ana Roberta Pessin, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica da Bolsa 

Eletrônica de Compras. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

2.1.  Objetiva o presente pregão eletrônico a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BAURU, 

ABRANGENDO MÓDULOS INTEGRADOS (CADASTRO MOBILIÁRIO, CADASTRO IMOBILIÁRIO, CADASTRO DE 

PESSOA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, AUDITORIA FISCAL, DÍVIDA ATIVA, TESOURARIA), COM MIGRAÇÃO E 

CONVERSÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO COM DEMAIS SISTEMAS QUE SEJAM INDISPENSÁVEIS, 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DE ACORDO COM AS 

NECESSIDADES, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APONTADAS E CONTIDAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA, melhor descritos no Anexo VIII do presente edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que 

possibilitarão o preparo das propostas. 

2.2.  O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

igual e sucessivo período, em conformidade com o art. 57 da Lei Federal 8.666/93, caso haja interesse entre as partes. 
. 

http://www.bec.sp.gov.br/
mailto:anafraga@bauru.sp.gov.br
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CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS, TREINAMENTO E NOTA FISCAL 

3.1 O prazo para migração do sistema é de quatro meses (120 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço 

3.2 No início da implantação dos sistemas a licitante vencedora deverá apresentar material contendo um Plano de Treinamento para a 

Município, abrangendo pelo menos 02 (duas) vagas para técnicos do Departamento de Informática; 

3.3 O Plano de Treinamento deve conter Cronograma de Implantação com datas nos quais os módulos do sistema vão iniciar a 

operação;  

3.4 O Plano de Treinamento deve conter os seguintes requisitos mínimos: Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; Público 

alvo; Conteúdo programático; Carga horária de cada módulo do treinamento; 

3.5 A licitante vencedora deverá apresentar proposta para a realização dos treinamentos, sendo que caberá ao Município o 

fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados;  

  3.5.1 As despesas relativas à hospedagem, transporte, diárias dos instrutores serão de responsabilidade da licitante 

vencedora;  

3.6 As turmas/usuários que serão treinados serão definidas pelo Município e serão treinados cerca de 100 funcionários; 

3.7 O treinamento deve abranger, além do conhecimento da aplicação, principalmente sua parametrização e recursos oferecidos por 

funções;  

3.8 O Município poderá acompanhar, adequar e avaliar o treinamento com instrumentos próprios. Caso o treinamento seja julgado 

insuficiente, caberá à licitante vencedora, sem ônus para o Município, ministrar o devido reforço e, se for necessário, providenciar 

alterações no Plano de Treinamento 

3.9 O prazo total para implantação do sistema é de seis meses (180 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço 

3.10. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001- 

80, ref. Processo nº 56.669/2019 e número do Contrato.  

3.11. A nota fiscal somente será atestada e encaminhada para pagamento após serem cumpridas todas as exigências previstas neste 

edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 
4.1. A licitante interessada em participar do presente certame licitatório poderá realizar Visita Técnica Facultativa (Opcional) 

até 01 (um) dia útil anterior à data de abertura e de acordo com prévio agendamento que deverá ocorrer através do telefone 14-

32351180 ou 32351054 (Ana Ligia Correia da Conceição). 

4.2 A visita técnica facultativa será acompanhada por servidor do Município, devidamente designado, sendo realizada em dias úteis 

no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas; 

4.3 Em hipótese alguma haverá agendamento ou Visita Técnica após a data limite. 

4.4 Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados 

e/ou informações sobre os serviços ou condições do local; 

4.5 Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condições gerais e particulares 

do objeto da licitação e dos serviços à serem executados, não podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento 

impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ANEXOS DO EDITAL 

5.1. Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 

5.1.1. Modelo de Carta de Apresentação (Anexo I); 

5.1.2. Minuta de Contrato (Anexo II); 

5.1.3. Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo III); 

5.1.4. Minuta de declaração de inexistência de impedimento legal (Anexo IV); 

5.1.5. Minuta de declaração de cumprimento do art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Anexo V); 

5.1.6. Declaração de Conformidade (Anexo VI); 

5.1.7. Termo de Ciência e Notificação (Anexo VII) 

5.1.8. Termo de Referência (Anexo VIII) 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA DE 

PREÇOS. 

6.1. O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e 

horário para início da disputa. 

6.2. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO–

ENTREGAR PROPOSTA”, com o VALOR DO PREÇO TOTAL, desde a divulgação da íntegra do Edital no referido endereço 

eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, 

assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital. 

6.3. Os preços serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos. No valor proposto, 

deverá estar incluso todos os custos, inclusive transporte, impostos e outros decorrentes da prestação do serviço. 

6.3.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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7.1. Poderá participar desta Licitação toda e qualquer firma individual ou sociedade regularmente estabelecida no País, que seja 

especializada e credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste 

Edital e seus Anexos, bem como ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente com O OBJETO DA LICITAÇÃO de 

que for participar e que estiver registrada no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de 

senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no 

regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

7.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome do licitante no sistema de 

Pregão Eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 

qualquer Pregão Eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

7.1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para o registro no 

CAUFESP, representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

7.2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de 

contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua 

participação no certame ou de sua contratação e que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Pregão 

Eletrônico. 

7.3. O licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregão Eletrônico, por seus representantes devidamente 

credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não 

credenciada como sua representante. 

7.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas um licitante, em cada Pregão Eletrônico. 

7.5. O envio da proposta vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame. 

7.6. Para participação no certame e fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista, prevista neste 

Edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte deverá constar do registro do licitante junto ao CAUFESP. 

7.7. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a participação de empresas 

que: 

7.7.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração de acordo com os art. 87 inc. III da Lei 8.666/93 ou art. 7º, caput da Lei 10.520/2002. 

7.7.2. Tenham sido declaradas inidôneas, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, para contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes. 

7.7.3. Funcionem sob o regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou 

formas assemelhadas; 

7.7.4. Isoladamente ou em Consórcio sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual autor 

do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

7.7.5. Sejam Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

7.8. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob a pena de responsabilidade 

administrativa e penal cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) A desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço por Item; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando o processo devidamente instruído para a 

autoridade competente; 

j) Elaborar a ata da sessão; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

CLÁUSULA NONA: DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO BEC 

9.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de senha pessoal (intransferível) e 

credenciamento dos seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no Cadastro CAUFESP. 

9.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no sistema de 

pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a 

participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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9.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso 

estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 

9.2. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente 

credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não 

credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu 

cancelamento por meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”). 

9.3. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico. 

9.4. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame. 

9.5. Para participação nesta licitação a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, respondendo pelos ônus 

decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

10.2.  A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a 

desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente 

após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período 

estabelecido no Edital. 

10.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES 

11.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura 

automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

11.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e à 

legislação vigente. 

11.2.1. Serão desclassificadas as propostas, nos casos previstos no item 13.4 deste edital. 

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

11.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios 

legais estabelecidos para tanto. 

11.3.  Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das desclassificadas. 

11.4.  Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas classificadas. 

  11.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado pela própria licitante ofertante observado (s) o (s) 

seguinte (s) limite (s) mínimo (s) de redução: 

 

LIMITES MÍNIMOS DE REDUÇÃO, POR ITEM, EM RELAÇÃO À PROPOSTA DE MENOR PREÇO E/OU AO DO 

ÚLTIMO LANCE OFERECIDO: 

ITEM REDUÇÃO EM R$ 

1 R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

11.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

11.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da 

disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 (três) minutos do período de que trata o item 11.4.2 ou nos 

sucessivos períodos de prorrogação automática.  

11.4.2.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 11.4.2.1, a duração da 

prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último 

lance que ensejar prorrogação. 

11.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

11.4.3.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores; 

11.4.3.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

11.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no item 11.4.2. 

11.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de 

valores, considerando o último preço admitido de cada licitante. 

11.6.  Com base na classificação a que alude o item 11.5, será assegurado às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte 

e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras:  

  11.6.1. Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o classificado for 

empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 

bem classificada (1º), a empresa de pequeno porte ou microempresa será convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior 

ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência; 

 11.6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese acima prevista, serão 

convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes com propostas de valor igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta mais bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

http://www.bec.sp.gov.br/
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 11.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas para 

definição daquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 11.6.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame; 

 11.6.5. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11.7. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 11.6, a condição de Microempresa, de Empresa de Pequeno 

Porte ou de Cooperativa que preencha as condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverá constar do registro 

da licitante junto ao CAUFESP, caso contrário no final da fase de lances, o sistema não reconhecerá o “Direito de Preferência” e 

não habilitará o campo “Iniciar Direito de Preferência” para o pregoeiro. 

 11.7.1. Nos casos em que as empresas, mesmo que enquadradas como ME/EPP, no ato da disputa de lances, estejam 

sendo visualizadas no sistema como “OUTROS”, o sistema não reconhecerá tal enquadramento, não lhes conferindo assim, o 

“Direito de Preferência”, sendo considerada vencedora, a empresa que apresentar o melhor lance, independente de seu 

enquadramento. 

11.8.  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de mensagens abertas no sistema, com 

vistas à redução do preço. 

11.9.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a 

respeito. 

11.9.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante. 

11.9.2. A licitante deverá anexar na aceitabilidade da proposta obrigatoriamente o anexo com sua proposta final 

(modelo Anexo III), sendo analisados os preços (migração, treinamento e implantação e manutenção mensal) de acordo com o 

preço médio de mercado pesquisado e, se necessário, adequados com a licitante, mantendo-se o valor final global negociado. O 

não envio dos valores pela licitante implicará na desclassificação da empresa, em face de ausência de informação suficiente 

para sua classificação no certame e item 13.4 alínea “c” do edital. 

11.10.  Findo a etapa de negociação, a licitante vencedora terá o prazo de 01(um) dia útil para a apresentação, no campo próprio 

do sistema, dos documentos relativos à habilitação solicitados na Cláusula Décima Quinta deste Edital. 

11.10.1. O pregoeiro poderá exigir no início, meio ou fim da sessão pública que o licitante envie, no prazo previamente 

estipulado, documento(s) fixado(s) no edital, indispensável para o bom desempenho da sessão e/ou comprovação dos 

requisitos exigidos, com base no art. 23, inciso XIX, do Decreto Municipal nº 10.123/2005 

11.10.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos que julgar necessários. 

11.10.3. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação estabelecida neste item, sua proposta não 

será aceita pelo Pregoeiro. 

11.11.  Posteriormente, os mesmos documentos apresentados no sistema deverão ser encaminhados em originais ou cópias 

autenticadas, no prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro, juntamente a proposta de preços. 

O endereço para entrega do original ou cópia autenticada é o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

A/C Pregoeiro: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA 

Ref. Processo nº 56.669/2019– Pregão Eletrônico nº 81/2021.  

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação – 2º andar 

Praça das Cerejeiras n.º 1-59 – Vila Noemy – Bauru-SP - CEP 17014-900 

11.12.  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e das propostas dentro do prazo acima estabelecido, 

acarretará nas sanções previstas na lei de licitações, podendo o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) convocar a empresa que apresentou 

a proposta ou lance subsequente; 

11.13. Recebida a documentação e proposta nos termos do edital, a licitante deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da convocação pela pregoeira, Prova de conceito dos Sistemas, sendo obrigatória a apresentação dos procedimentos 

descritos no Anexo VIII. 

  11.13.1  Após a apresentação da prova de conceito e havendo a necessidade de ajustes, a licitante terá o prazo de 05(cinco) 

dias úteis para conclusão e nova apresentação. 

  11.13.2 A não apresentação e/ou apresentação em desconformidade da prova de conceito exigida nesse item ou mesmo a 

não realização dos ajustes necessários dentro do prazo descrito no subitem anterior implicará na inabilitação/desclassificação da 

licitante. 

  11.13.3 Em sendo desclassificada a licitante, observará o procedimento previsto no item 11.14 deste edital, repetindo o  

mesmo até a classificação de uma licitante. 

11.14.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o(a) 

Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

Também nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

11.14.  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para 

a contratação; 

11.15.  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço por lote, iniciando o prazo de 05(cinco) dias úteis para comprovação do vínculo profissional e 

qualificação/formação da equipe técnica mínima prevista no item 15.1.3, alínea “b”. deste edital. 
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  11.15.1 A comprovação do vínculo profissional será efetuada mediante cópia autenticada ou original do contrato de 

trabalho com a empresa ou ficha de empregado da empresa ou registro do empregado; ata de eleição de diretoria ou contrato social 

devidamente registrado no órgão competente, com validade na data da licitação; bem como por qualquer outro contrato ou 

instrumento jurídico considerado idôneo para demonstrar que o profissional indicado pela licitante integra seu quadro, sendo 

possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 

serviços, nos termos do art. 30, § 1º, I da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

  11.15.2 A comprovação da qualificação/formação será efetuada mediante cópia autenticada ou original do diploma ou 

certificado de cada membro da equipe.  

11.16 Não sendo apresentada a comprovação exigida no item 11.15 no prazo e termos previstos neste edital, o Pregoeiro 

(Coordenador) cancelará a adjudicação, inabilitando a licitante e convocará a empresa que apresentou a proposta ou lance 

subsequente, observando o procedimento previsto no item 11.14 deste edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

12.1.  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

13.1  A Empresa vencedora do Item deverá enviar ao Pregoeiro (Coordenador), a Proposta, com os valores oferecidos após a 

etapa de lances, em 01 (uma) via, original, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa 

citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CGF – Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de 

conta bancária, no prazo estipulado no item 11.10 deste Edital; 

13.2  O envelope de documentação deverá conter: 

13.2.1. Proposta escrita contendo os seguintes dados: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura 

da proposta virtual.  Caso não conste prazo de validade expresso, este será considerado como sendo de 60 (sessenta) 

dias; 

b) Especificação completa, além de todas as informações constantes no Anexo III deste Edital; 

c) Preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo ou por extenso, apurado à data de sua 

apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos 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. Em caso de divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o 

unitário; 

d) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 

e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

f) Dados (nome, cargo, CPF, RG, data de nascimento, endereço residencial completo, e-mail institucional, e-mail 

pessoal e telefone) do representante legal da empresa, designado para eventual e posterior assinatura do contrato, juntando 

ainda instrumento de mandato, se for o caso do contrato ser assinado por procurador com poderes para tanto; 

g) Prazo de pagamento conforme cláusula décima nona deste edital; 

h) Prazos de conversão/migração/implantação/treinamento (até 180 dias a contar da data de emissão da ordem de 

serviço). 

13.2.2. Declaração de Conformidade (Anexo VI); 

 

13.3. Atendidos todos os requisitos, será(ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o MENOR PREÇO 

POR LOTE. 

13.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

a)    Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 

b) Contenham mais de 02(duas) casas decimais em seus valores unitários; 

c) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

objeto licitado; 

d) Sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)); 

e) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

f) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO JULGAMENTO 

14.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste 

Edital; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA HABILITAÇÃO 

15.1. Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da legislação vigente. Será 

exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original ou em cópia autenticada, na forma da lei: 
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15.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93) 

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual. 

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de inexistência de 

Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, no 

caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de 

Sociedades Simples, acompanhado das alterações. O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 

10406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 

123/06; 

c) Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

  

15.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8666/93) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União (CND) ou 

Certidão Positiva com efeitos Negativos relativos a créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao ICMS, com a Fazenda 

Estadual;  

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a Fazenda Municipal. 

f) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 

Negativos, disponível na página: http://www.tst.jus.br/certidao. 

15.1.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais deverão 

apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal e trabalhista, a 

fim de que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 

147/2014. 

15.1.2.2. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado arrematante no certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 

para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de 

certidão negativa, conforme o art. 43§ 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

15.1.2.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultada a Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

 

   15.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal nº 8.666/93) 

 a) Um Atestado, podendo ser apresentado mais de um Atestado, de atividade pertinente e compatível com o que pretende 

fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante realiza ou realizou serviço com 

características semelhantes no objeto desta licitação. 

   b) Indicação do pessoal técnico com formação de nível superior adequado e disponível para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, devendo a 

mesma ser composta por no mínimo: 

b.1) Administrador de Banco de Dados (DBA); 

b.2) Analista de Sistemas; 

b.3) Gerente de Projetos; 

b.4) Programador. 

      c) Os profissionais indicados na alínea “b” deverão contar com certificação na tecnologia escolhida de banco de 

dados e sistema operacional, responsabilizando-se tecnicamente pela execução dos serviços. 

 

15.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93) 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Estes 

documentos deverão conter assinaturas dos sócios e do contador responsável; 

b) Demonstração pelo proponente da boa situação financeira da empresa que será baseada na obtenção do índice de 

Solvência Geral (SG) igual ou maior a 01 (um), calculado e comprovado através das seguintes fórmulas: 

SG =                                   ATIVO TOTAL_____________________ 

            PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 b.1) Somente serão habilitadas as empresas licitantes que obtiverem o índice SG igual ou maior que 1,0; 

c) Fica isenta das letras “a” e “b” a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso a empresa deverá 

apresentar a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício, acompanhada da declaração assinada 

pelo responsável contábil da empresa ou consulta do site da Receita Federal que é optante pelo sistema simples. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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d) certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da 

pessoa física;  

d.1) As empresas que estejam em recuperação judicial deverão entregar na fase de habilitação o Plano de 

Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 

habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital, de acordo com a Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo.  

 

15.2. Substituição de documentos: 

15.2.1. Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, o licitante que 

apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido pela Prefeitura Municipal de Bauru, devendo ser 

observado o prazo de validade dos documentos constantes no cadastro na data do presente pregão, dando conta da obediência das 

exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação 

atualizada e regularizada na própria sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos constantes 

do C.R.C., na fase de recurso, excluindo os documentos do item 15.3. 

 

15.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1.999 (Anexo V); 

b) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de isenção ou de não incidência do 

ICMS, se for o caso e não for apresentada a certidão exigida na alínea “d”, do subitem 15.1.2. do edital; 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurado a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo IV). 

d) Comprovação do enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentação de 

certidão atualizada expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI ou outro documento oficial idôneo. 
 

15.4. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de 

alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a 

Empresa seja vencedora do Item, a contratação será celebrada e executada com o estabelecimento que apresentou a 

documentação; 

 15.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a futura 

contratação, deverão apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à regularidade fiscal); 

15.5. A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por 

publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo 

original; 

15.6. Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data designada para a realização da sessão pública, 

sendo que poderão ser confirmadas na internet a validade e autenticidade das mesmas; 

15.6.1. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão emissor, serão 

consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

15.7. Se a licitante desatender às exigências previstas na Cláusula Décima Quinta, o Pregoeiro (Coordenador) examinará a oferta 

subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 

sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante considerada 

arrematante. 

15.8. Constatando o atendimento às exigências previstas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 

objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), na hipótese de inexistência de recursos ou pela Prefeita Municipal, 

na hipótese de existência de recursos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO SUPORTE TÉCNICO 

16.1 O serviço de suporte técnico (presencial e remoto) será disponibilizado pelo período em que vigorar o contrato, contemplando 

atualização dos sistemas e garantia de manutenção legal, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas;  

16.2 A licitante vencedora deverá disponibilizar sistema de atendimento (helpdesk) que tenha geração de número de controle (ordem 

de serviço, a qual deverá ser um numero sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento. 

  16.2.1 O histórico de interações da ordem de serviço aberta deverá estar disponível para consulta através da web, e é 

recomendado que seja enviado um e-mail para o solicitante cada vez que haja alguma movimentação na solicitação 

16.3 O sistema deve registrar informações sobre as demandas e sua situação, sendo elas classificadas, no mínimo, em: solicitadas, 

concluídas e canceladas, e por tipo de atividade, identificando o funcionário do Município que abriu a solicitação.  

16.4 O suporte técnico deverá ser realizado por funcionários qualificados da licitante vencedora, durante o horário de expediente do 

Município, sendo o período mínimo para atendimento de solicitações de suporte o compreendido no período das 08h às 17h, de 

segundas às sextas-feiras e, quando o caso exigir, abranger consultoria “in loco”, como por exemplo, análise e adequação de 

processos de negócio ou  novos fluxos automatizados de trabalho. 

16.5 O suporte técnico deve avaliar os impactos de eventuais atualizações de versão e o esforço necessário a ser empreendido, 

ficando a critério do Município decidir sobre a conveniência e oportunidade do momento de sua implementação; 

16.6 No suporte técnico deverão estar incluídas as atualizações de versões. Assim, caso a licitante vencedora venha a disponibilizar 

novas versões dos sistemas durante a execução contratual, deverá fornecê-las, realizando todos os serviços necessários à manutenção 

da compatibilidade da solução. 
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16.7 O atendimento à solicitação de suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte aos sistemas, com 

relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça; 

16.8 A licitante vencedora deverá estar apta a acessar remotamente os sistemas contratados de forma a poder verificar condições de 

erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da licitante vencedora. Os procedimentos de acesso serão definidos, 

analisados, liberados “por demanda” e “caso a caso”; 

16.9 A correção dos erros dos sistemas compreende as atividades de entendimento do problema existente, abrangendo todas as fases 

relativas à execução do objeto, correção, testes, implantação da versão corrigida dos sistemas e documentação do problema, ações 

tomadas para corrigi-lo e alterações efetuadas nos sistemas.  

16.10 Para casos de atualizações e/ou correções que demandarão a interrupção completa do sistema, deve ser prevista a possibilidade 

do serviço ser executado após as 18h ou em finais de semana.  

16.11 A licitante vencedora deverá possuir sistema para registro de solicitações de suporte técnico para erros dos sistemas, bem como 

as ações realizadas para correções, com contagem de prazo de resolução.  

16.12 Os prazos serão determinados da seguinte maneira:  

A. Prioridade 1 – Urgente. Prazo de atendimento: 1h. Prazo de Resolução: 6h. Descrição: Condição de perda ou 

paralisação total do sistema que represente uma situação de emergência. Falha grave que acomete o sistema, causando atrasos 

inaceitáveis ou indefinidos para recursos ou funcionalidades. Casos em que sejam atingidos recursos vitais do sistema e que 

comprometam o estabelecimento. Pane completa ou casos em que o sistema apresenta funcionamento anormal e falha repetidamente 

após tentativas de reinicialização.  

B. Prioridade 2 – Média Gravidade. Prazo de Atendimento: 2h. Prazo de Resolução 24h. Descrição: O problema 

causa a perda de alguma funcionalidade não-vital, sendo que as operações podem continuar ainda que de modo restrito. Queda de 

desempenho do sistema ou solução. Perda do controle do sistema. O problema restringe a disponibilidade do sistema ou da solução  

C. Prioridade 3 – Baixa Gravidade. Prazo de Atendimento: 12h - Resolução 48h. Descrição: Falha de componentes 

ou módulos isolados que não resultem em restrições substanciais. Perda menor de alguma funcionalidade não-vital, constituindo 

apenas uma inconveniência. Falha ou comportamento anormal irrelevante que de modo algum impede a operação do sistema. 

Problema pontual, não afeta seriamente a operação do sistema. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E 

RECURSOS 

17.1. Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e qualquer licitante no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para a realização da sessão pública do pregão, pedir esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão, 

conforme previsto no art.41, da Lei Federal n. 8.666/93, na forma eletrônica, diretamente no sistema, em campo específico, no 

endereço constante do preâmbulo deste instrumento. 

17.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

17.3. Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor 

recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no 

sistema. A partir da mensagem, o licitante terá 24 (vinte e quatro) horas para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da 

síntese de suas razões. 

 17.3.1. Manifestada motivadamente a intenção de recorrer no sistema, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação dos memoriais das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 17.3.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio www.bec.sp.gov.br, opção 

“RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, 

endereçados ao Departamento de Administração de Materiais – Divisão de Licitações, situado na Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º 

andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17014-900, e seu encaminhamento se dará por intermédio do 

Pregoeiro (Coordenador) dentro dos prazos estabelecidos no item 17.3.1. 

17.4. A falta de manifestação motivada no prazo especificado no subitem 17.3 importará a preclusão 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. 

17.4.1. Nas decisões de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas os recursos terão efeito suspensivo, de acordo 

com o art. 109, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de 

interpor o recurso pelo proponente. 

17.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 

competente. 

17.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame 

à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

17.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro (Coordenador) fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente declarado vencedor e 

colocará o processo à disposição da autoridade competente para homologação. 

17.10.  A classificação será feita pelo menor preço por Lote. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1. No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o direito de 

aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor descumprido, além das demais 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam: 
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 18.1.1.  Advertência: 

 18.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 18.1.; 

 18.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, com 

prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

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

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

18.2. O montante da multa poderá, a critério do Município, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos 

devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

19.1. Os serviços de migração, de implantação do sistema e treinamento de pessoal, serão pagos em COTA ÚNICA, sendo que o 

pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria de Economia e Finanças, 

devidamente atestada, APÓS ACEITE E HOMOLOGAÇÃO, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem 

bancária através de instituição financeira a ser determinada pela contratada. 

19.2 Os serviços de manutenção mensal dos módulos serão pagos mensalmente, A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO 

ACEITE E HOMOLOGAÇÃO da implantação/treinamento do sistema, sendo que o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) 

dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria de Economia e Finanças, devidamente atestada, obedecendo à ordem 

cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela contratada. 
19.3. No caso de atraso no pagamento por parte do Município, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta 

centésimos por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 40, 

XIV, alínea “c” da Lei 8.666/93). 
19.4. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levadas em consideração 

quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 
19.5 Após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e, havendo solicitação da licitante vencedora, os preços serão 

reajustados de acordo com variação do IPCA/IBGE ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente adotado pelo Governo 

Federal, tomando-se por mês base para cálculo a apresentação da proposta, desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos 

órgãos ou entidades nacionais responsáveis pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços. 

19.6. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto à Receita Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a licitante 

vencedora deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

19.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 19.6, implicará na rescisão do Contrato. 

19.8. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da licitante vencedora, nos termos 

do previsto no item 19.6. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA CONTRATAÇÃO 

20.1. Após o prazo de Homologação o resultado desta licitação, a adjudicatária deverá assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias 

úteis da convocação feita pelo Departamento de Comunicação e Documentos - DCD, sob a pena de decair do direito de contratação e 

incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis 

Federais nº 8666/93, 8883/94 e 10520/02 e Decreto Municipal 10.123/05. 

20.2. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, será convocada outra licitante na ordem de 

classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

20.3. O Município poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera judicial, rescindir 

a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando asseguradas, em quaisquer hipóteses, as 

garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

20.4. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a Receita Federal, 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhistas estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

20.5. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade, sob pena da contratação não se realizar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 

21.1. Não poderá a licitante vencedora ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar 

o contrato para qualquer operação sem prévia e expressa autorização do Município. 

21.2. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 

8666/93. 

21.3. Obriga-se a licitante vencedora a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no 

certame licitatório. 

21.4. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, são de 

responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

22.1. O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de Economia e 

Finanças, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

22.2. O Município designa ainda, como Gestor do CONTRATO, a Sra. Ana Ligia Correa da Conceição e como seu suplente o Sr 

Horst Schuckar Junior, servidores vinculados à Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

22.3. Ao gestor do Contrato por parte do Município de Bauru, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. 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. 

23.2. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

23.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

23.4. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo Pregoeiro, nos termos das normas pertinentes às 

Licitações e Contratos, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

23.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 

complementares que o Pregoeiro (Coordenador) porventura julgar necessários. 

23.6. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus Anexos e a observância 

dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 

23.7. Incorre no crime previsto no artigo 90 da Lei Federal nº 8.666/93, aquele que frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 

ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, comete crime e estará sujeito à pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) 

anos, e multa. 

23.8. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro 

(Coordenador), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

23.9. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No caso de alteração em pontos essenciais deste 

Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido para o início da abertura das propostas, este será prorrogado e as modificações 

terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada novamente em outra oportunidade. 

23.10. A posição adotada pelo Pregoeiro (Coordenador), face à dúvida suscitada, será encaminhada aos licitantes e vale para todos, 

como se parte integrante fosse deste  Edital, sujeitando-os indistintamente. 

23.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Bauru/SP; 

23.12. É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive Fundações instituídas e/ou 

mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos 

licitatórios disciplinados na legislação vigente; 

23.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da licitante vencedora fará parte dos autos da licitação e não será 

devolvida ao proponente.  

23.14. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as 

questões suscitadas da interpretação desta licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes. 

23.15. As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Bauru/SP. 

23.16. No mesmo prazo fixado no item 20.1, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e Notificação (Anexo VIII), em 

cumprimento a Resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado. 

23.17. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto a Divisão de Licitações, localizada na Praça 

das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, ou pelo telefone (014) 3235-1062 ou 3235-1077. 

 

 

Divisão de Licitação, 31 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Suéllen Rosim 

Prefeita Municipal  
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ANEXO I 

 

Modelo de Carta de Apresentação 

 

 

Ao Pregoeiro 

 

Referente: Processo n.º 56.669/2019- DAM – DL 

                   Pregão Eletrônico n.º 81/2021– DAM - DL 

 

Prezados Senhores: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa Empresa, credenciamos o senhor ........................................., portador da 

carteira de identidade RG. n.º ......................................... e do CPF. n.º ........................................., para nos representar na licitação 

em referência, conferindo ao mesmo ilimitados poderes para retirar editais, apresentar envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS 

após o certame, prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, 

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos, bem como assinar quaisquer documentos 

indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Dados para a elaboração do eventual Contrato: 

 

Da empresa: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Telefone: 

Fax: 

Atenciosamente, 

 

 

 

Local e data 

Carimbo da empresa 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N. 

PROCESSO Nº 56.669/2019 

Pregão Eletrônico n. 81/2021 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA 

INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

.................................................................................................. 

 

  O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato, representado pelo Senhor Everton de Araujo Basílio, Secretário Municipal de Economia e 

Finanças, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618,  de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 

7306, de 11 de maio de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., na rua ........., n. º ..., Fone:........, e-

mail:............, inscrita no CNPJ sob n.º..........., daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato 

por............................., portador do RG. n.º ........... e CPF n.º..........................  

 

  As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal nº 

8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8883/94, tanto quanto pela Lei 

Federal nº 10520/02 e cláusulas e condições do Edital de Licitação nº 107/2021 do Pregão Eletrônico nº 81/2021, que faz parte 

integrante do Processo Administrativo nº 56.669/2019, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

1.1.  A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

56.669/2019, a fornecer ao CONTRATANTE serviços técnicos de sistema informatizado de Gestão Tributária para o município de 

Bauru, abrangendo módulos integrados (Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de Pessoa, Nota Fiscal Eletrônica, 

Auditoria Fiscal, Dívida Ativa, Tesouraria), com migração e conversão de dados, integração com demais sistemas que sejam 

indispensáveis, implantação, treinamento e suporte técnico e manutenção mensal de acordo com as necessidades, características e 

especificações técnicas apontadas e contidas no Termo de Referência, melhor descrito no Anexo VIII do Edital nº 107/2021. 

2.2.  O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

igual e sucessivo período, em conformidade com o art. 57 da Lei Federal 8.666/93, caso haja interesse entre as partes. 
 

Cláusula Segunda: DOS PRAZOS, TREINAMENTO E NOTA FISCAL 

2.1 O prazo para migração do sistema é de quatro meses (120 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço 

2.2 No início da implantação dos sistemas a CONTRATADA deverá apresentar material contendo um Plano de Treinamento para a 

Município, abrangendo pelo menos 02 (duas) vagas para técnicos do Departamento de Informática; 

2.3 O Plano de Treinamento deve conter Cronograma de Implantação com datas nos quais os módulos do sistema vão iniciar a 

operação;  

2.4 O Plano de Treinamento deve conter os seguintes requisitos mínimos: Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; Público 

alvo; Conteúdo programático; Carga horária de cada módulo do treinamento; 

2.5 A CONTRATADA deverá apresentar proposta para a realização dos treinamentos, sendo que caberá ao CONTRATANTE o 

fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados;  

  2.5.1 As despesas relativas à hospedagem, transporte, diárias dos instrutores serão de responsabilidade da 

CONTRATADA;  

2.6 As turmas/usuários que serão treinados serão definidas pelo CONTRATANTE e serão treinados cerca de 100 funcionários; 

2.7 O treinamento deve abranger, além do conhecimento da aplicação, principalmente sua parametrização e recursos oferecidos por 

funções;  

2.8 O CONTRATANTE poderá acompanhar, adequar e avaliar o treinamento com instrumentos próprios. Caso o treinamento seja 

julgado insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, ministrar o devido reforço e, se for necessário, 

providenciar alterações no Plano de Treinamento 

2.9 O prazo total para implantação do sistema é de seis meses (180 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço 

2.10. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001- 

80, ref. Processo nº 56.669/2019 e número do Contrato.  

2.11. A nota fiscal somente será atestada e encaminhada para pagamento após serem cumpridas todas as exigências previstas neste 

edital. 

 

Cláusula Terceira: DO SUPORTE TÉCNICO 

3.1 O serviço de suporte técnico (presencial e remoto) será disponibilizado pelo período em que vigorar o contrato, contemplando 

atualização dos sistemas e garantia de manutenção legal, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas;  

3.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de atendimento (helpdesk) que tenha geração de número de controle (ordem de 

serviço, a qual deverá ser um numero sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento. 



 

EDITAL Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021–                                                                                                                       Página 15 de 61 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

  3.2.1 O histórico de interações da ordem de serviço aberta deverá estar disponível para consulta através da web, e é 

recomendado que seja enviado um e-mail para o solicitante cada vez que haja alguma movimentação na solicitação 

3.3 O sistema deve registrar informações sobre as demandas e sua situação, sendo elas classificadas, no mínimo, em: solicitadas, 

concluídas e canceladas, e por tipo de atividade, identificando o funcionário do CONTRATANTE que abriu a solicitação.  

3.4 O suporte técnico deverá ser realizado por funcionários qualificados da CONTRATADA, durante o horário de expediente do 

CONTRATANTE, sendo o período mínimo para atendimento de solicitações de suporte o compreendido no período das 08h às 17h, 

de segundas às sextas-feiras e, quando o caso exigir, abranger consultoria “in loco”, como por exemplo, análise e adequação de 

processos de negócio ou  novos fluxos automatizados de trabalho. 

3.5 O suporte técnico deve avaliar os impactos de eventuais atualizações de versão e o esforço necessário a ser empreendido, ficando 

a critério do CONTRATANTE decidir sobre a conveniência e oportunidade do momento de sua implementação; 

3.6 No suporte técnico deverão estar incluídas as atualizações de versões. Assim, caso a CONTRATADA venha a disponibilizar 

novas versões dos sistemas durante a execução contratual, deverá fornecê-las, realizando todos os serviços necessários à manutenção 

da compatibilidade da solução. 

3.7 O atendimento à solicitação de suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte aos sistemas, com 

relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça; 

3.8 A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente os sistemas contratados de forma a poder verificar condições de 

erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da CONTRATADA. Os procedimentos de acesso serão definidos, 

analisados, liberados “por demanda” e “caso a caso”; 

3.9 A correção dos erros dos sistemas compreende as atividades de entendimento do problema existente, abrangendo todas as fases 

relativas à execução do objeto, correção, testes, implantação da versão corrigida dos sistemas e documentação do problema, ações 

tomadas para corrigi-lo e alterações efetuadas nos sistemas.  

3.10 Para casos de atualizações e/ou correções que demandarão a interrupção completa do sistema, deve ser prevista a possibilidade 

do serviço ser executado após as 18h ou em finais de semana.  

3.11 A CONTRATADA deverá possuir sistema para registro de solicitações de suporte técnico para erros dos sistemas, bem como as 

ações realizadas para correções, com contagem de prazo de resolução.  

3.12 Os prazos serão determinados da seguinte maneira:  

  A - Prioridade 1 – Urgente. Prazo de atendimento: 1h. Prazo de Resolução: 6h. Descrição: Condição de perda ou 

paralisação total do sistema que represente uma situação de emergência. Falha grave que acomete o sistema, causando atrasos 

inaceitáveis ou indefinidos para recursos ou funcionalidades. Casos em que sejam atingidos recursos vitais do sistema e que 

comprometam o estabelecimento. Pane completa ou casos em que o sistema apresenta funcionamento anormal e falha repetidamente 

após tentativas de reinicialização.  

  B - Prioridade 2 – Média Gravidade. Prazo de Atendimento: 2h. Prazo de Resolução 24h. Descrição: O problema causa a 

perda de alguma funcionalidade não-vital, sendo que as operações podem continuar ainda que de modo restrito. Queda de 

desempenho do sistema ou solução. Perda do controle do sistema. O problema restringe a disponibilidade do sistema ou da solução  

  C - Prioridade 3 – Baixa Gravidade. Prazo de Atendimento: 12h - Resolução 48h. Descrição: Falha de componentes ou 

módulos isolados que não resultem em restrições substanciais. Perda menor de alguma funcionalidade não-vital, constituindo apenas 

uma inconveniência. Falha ou comportamento anormal irrelevante que de modo algum impede a operação do sistema. Problema 

pontual, não afeta seriamente a operação do sistema. 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira a importância 

total estimada de R$............. (   ), que será suportada pela dotação da Ficha: 319 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

4.2.  Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

4.3. Os serviços de migração, de implantação do sistema e treinamento de pessoal, serão pagos em COTA ÚNICA, sendo que o 

pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria de Economia e Finanças, 

devidamente atestada, APÓS ACEITE E HOMOLOGAÇÃO da implantação/treinamento do sistema, obedecendo à ordem 

cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

4.4 Os serviços de manutenção mensal dos módulos serão pagos mensalmente, A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO ACEITE 

E HOMOLOGAÇÃO, sendo que o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido a contar da entrega da nota fiscal na 

Secretaria de Economia e Finanças, devidamente atestada, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem 

bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 
4.5. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta 

centésimos por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento de cada parcela até o efetivo pagamento (art. 40, 

XIV, alínea “c” da Lei 8.666/93). 
4.6. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levadas em consideração quaisquer 

ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 
4.7 Após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e, havendo solicitação da CONTRATADA, os preços serão 

reajustados de acordo com variação do IPCA/IBGE ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente adotado pelo Governo 

Federal, tomando-se por mês base para cálculo a apresentação da proposta, desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos 

órgãos ou entidades nacionais responsáveis pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços. 
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4.8. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto à Receita Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

4.9. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.8, implicará na rescisão do Contrato. 

4.10. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos termos 

do previsto no item 4.8. 

 

Cláusula Quinta: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

5.1.  No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato 

descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, quais 

sejam: 

 5.1.1.  Advertência: 

 5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa 

prevista no item 5.1.; 

 5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, com 

prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

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

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

5.2  O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de 

pagamentos devidos a CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Sexta: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

6.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 

que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

6.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor do CONTRATO, a Sra. Ana Ligia Correa da Conceição e como seu 

suplente o Sr Horst Schuckar Junior, servidores vinculados à Secretaria Municipal de Economia e Finanças. 

6.3. Ao gestor do Contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

   

 

Cláusula Sétima: CONDIÇÕES GERAIS 

7.1.  Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8666/93. 

7.2.  Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou parte, bem como caucionar ou utilizar 

o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização ao CONTRATANTE. 

7.3.  O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando asseguradas, em quaisquer 

hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

7.4.  Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 

no certame licitatório n. 107/2021. 

7.7.  O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8666/93 e demais normas de direito 

público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

7.8.  Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 vias de igual teor 

e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

Bauru (SP)......de..........de 2021 

 

 

Everton de Araujo Basílio 

 Secretário Municipal de Economia e Finanças 

 

 

A CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 

 

Formulário Modelo de Proposta de Preços 

 

Nome da Proponente: 

Endereço:       Cidade:   Estado: 

Telefone:                    

CNPJ:        Inscrição Estadual: 

E-mail: 

 

Conforme estipulado no Pregão Eletrônico n.º 81/2021– DAM-DL, propomos: 

 

LOTE 01 – SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (cód 5770) – AMPLA PARTICIPAÇÃO  

ITEM Qtd Unid ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS R$ UNIT R$ TOTAL 

1.1 01 Serviço. 

MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E 

IMPLANTAÇÃO de sistema informatizado de Gestão 

Tributária para o Município, conforme termo de referência 

(Anexo VIII) 

  

1.2 21 Mensal 

LOCAÇÃO DE SISTEMA: manutenção mensal de 

Sistema informatizado de Gestão Tributária para o 

município de Bauru, abrangendo módulos integrados 

(Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de 

Pessoa, Nota Fiscal Eletrônica, Auditoria Fiscal, Dívida 

Ativa, Portal do Contribuinte), suporte técnico e 

manutenção, conforme termo de referência (Anexo VIII) 

  

TOTAL DO ITEM 1:>>>  

Observação: Havendo qualquer divergência entre as especificações contidas neste Anexo e as constantes na BEC, prevalecerão, 

para todos os efeitos, as deste Anexo. 

   Foi prevista a quantidade de meses de manutenção dos módulos do sistema, considerando a 

Migração/Implantação/Treinamentos no prazo de 3 meses (que poderá ser de até 180 dias nos termos do edital), sendo que 

será pago os meses de efetiva prestação do serviço de manutenção (locação) e durante o prazo de vigência contratual. 
 

 

Condições de Pagamento: __________________________ (Conforme itens 19.1 e 19.2 do edital) 

Prazo Validade da Proposta: _______________________ (Conforme item 13.2.1, alínea “a” do edital) 

   Prazo de conversão/migração/implantação/treinamento: _________ (Conforme item 3.9 do edital)  

 

 

 

 

Dados do Responsável pela assinatura do Contrato: 

Nome:     Cargo: 

C.P.F.:     R.G.: 

Data de Nascimento:   Telefone: 

Endereço residencial completo: 

E-mail Institucional:    E-mail Pessoal (Particular): 

 

 

 

 

Indicações Bancárias 

Banco:                 Agência:                  DV:             Conta: 
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Dados do Representante Legal: 

Nome Completo:  

CPF:                                                 RG:  

E-Mail Pessoal (Particular): 

 

 

 

________, ____ de _____ de 2021 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021.   

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

A Firma / Empresa _____________________________________, sediada na rua ____________________, no ______, (cidade),  

(estado) inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, 

Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

                

  

 

__________, _____ de ______ de 2021 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 

Declaração de cumprimento do art.  27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n.º __________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir 

de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

 

 

__________, _____ de ______ de 2021 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 107/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2021 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A SER ANEXADA NA PROPOSTA ESCRITA 

 

 

 

 

(dados do licitante: razão social, CNPJ, endereço), por meio de seu representante legal, declara a quem possa interessar, sob as penas 

da lei, que os serviços cotados atendem plenamente todas as especificações constantes do Anexo VIII do Edital de Licitação n° 

107/2021. 

 

 

________ ____ de _____ de 2021 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 

sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 

sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) 

de Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber. 

 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 



 

EDITAL Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021–                                                                                                                       Página 23 de 61 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de sistema informatizado de Gestão Tributária para o 

município de Bauru, abrangendo módulos integrados (Cadastro Mobiliário, Cadastro Imobiliário, Cadastro de Pessoa, Nota Fiscal 

Eletrônica, Auditoria Fiscal, Dívida Ativa, Tesouraria), com migração e conversão de dados, integração com demais sistemas que 

sejam indispensáveis, implantação, treinamento e suporte técnico e manutenção mensal de acordo com as necessidades, 

características e especificações técnicas apontadas e contidas no presente Termo de Referência. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA 

2.1 O sistema ofertado deverá ser web, em ambiente seguro, parametrizável, com funcionalidades e acessos exclusivos e que 

atendam às necessidades do Município e dos contribuintes. O sistema deverá contar com funcionalidades para o gerenciamento dos 

tributos municipais, para o controle das informações disponibilizadas pela Receita Federal do Simples Nacional, bem como deverá 

permitir a consulta via web dos débitos tributários, emissão de guias/boletos, alvarás, certidões, extratos de dívidas, controle e 

cobrança da Dívida Ativa entre outras facilidades; 

2.2 O sistema deverá contar ainda com um módulo para recepção e validação dos arquivos XML das Notas Fiscais de Serviços 

Eletronicas - NFS-e enviadas pelos contribuintes, o qual deverá processar esses dados, validar e armazenar as notas fiscais emitidas, 

bem como permitir o cumprimento das demais obrigações acessórias do contribuinte, tais como declarações de serviços tomados e 

prestados, geração de guias de recolhimento, livros, entre outros; 

2.3 O sistema deverá fornecer geradores de relatório que permitam ao usuário gestor elaborar ou customizar relatórios sem a 

necessidade de interferência da contratada e poder utilizá-lo no contexto do sistema fornecido, disponibilizando para uso geral dos 

usuários do sistema; 

2.4 O sistema deverá possuir base de dados centralizada e utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional. 

2.5 O sistema deverá permitir a integração com outros sistemas por meio de Web Service, ou com base de dados intermediária, 

em formato a ser definido pela contratante; 

2.6 O sistema deverá permitir, sem comprometer sua integridade, a adaptação às futuras necessidades dos usuários, por meio 

de parametrizações e/ou customizações; 

2.7 O sistema não deverá ter limite de quantidade de usuários concorrentes e nominais, devendo ser multi-exercício e 

multiusuário. 

2.8 Os mecanismos de autenticação e autorização por meio de login (nome de usuário) e senha devem ser únicos para todos os 

módulos da Solução; 

2.9 O sistema deverá permitir armazenar e acessar dados não estruturados, tais como: imagens, sons, texto, planilhas, entre 

outras informações necessárias complementares. 

2.10 O sistema deverá permitir manutenções conforme descrito a seguir: 

A. Manutenção legal: corresponde as alterações que deverão ser efetuadas no sistema, originadas nas alterações da 

legislação municipal. 

B. Manutenção corretiva: corresponde ao grupo de intervenções que ocorrem frequentemente nos sistemas visando 

à correção e/ou ajustes de comportamentos inadequados de funcionalidades do sistema. 

C. Manutenção adaptativa: corresponde as adequações a serem realizadas no sistema, conforme as solicitações da 

contratante . 
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D. Manutenção evolutiva: corresponde ao grupo de intervenções que ocorrem nos sistemas de forma planejada, 

envolvendo a inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades decorrentes de alterações de regras de negócio ou melhorias de 

qualidade/performance. A manutenção evolutiva está ligada a uma solicitação prévia da contratante 

 

3. AMBIENTE TECNOLÓGICO 

3.1 O sistema deverá ser executado no ambiente de processamento da tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de 

Bauru, conforme aqui descrito, o qual estará perfeitamente compatibilizado, devendo apresentar as seguintes características: 

a) Possuir arquitetura web, garantindo a centralização dos dados. O aplicativo cliente deverá ser compatível com os sistemas 

operacionais da família Microsoft (Windows XP/Vista/Win8/Win10 ou superior);  

b) O banco de dados poderá ser de versão Free/Open Source, entretanto, deverá possuir boa capacidade de armazenamento, 

com suporte ao padrão de linguagem SQL e multiplataforma, compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server e Linux.  

c) Os requisitos de integridade e segurança dos dados deverão ser garantidos pela aplicação ou pelo software gerenciador do 

banco de dados;  

d) A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo de transporte TCP/IP; 

3.2 A contratada ficará responsável pelos serviços de Administração de Banco de Dados (DBA) para gerenciamento de cópias 

de segurança, validação dos arquivos de backup, manutenção de “performance” e “tunning”, configuração e acompanhamento de 

todas as rotinas de atualização automática do Banco de Dados, bem como deverá transmitir de e para o ambiente da prefeitura, 

através de cópia de segurança com agendamento periódico, todas as informações e dados gerados pelo sistema e armazenadas no 

Banco de Dados. 

3.3 Mesmo que o banco de dados esteja aberto ou em uso, o sistema deverá permitir a realização de backups dos dados. 

3.4 Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá recuperar-se, de modo a resguardar a última transação executada 

com êxito, mantendo a integridade interna das bases de dados correspondente ao último evento completado antes da falha. 

3.5 A Contratada deverá obrigatoriamente respeitar a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados 

pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. A Contratada é integralmente responsável pela manutenção de sigilo 

sobre quaisquer dados, informações contidas em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento 

durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma, divulgar, reproduzir ou utilizar os dados e 

informações a que tiver acesso, sem a anuência formal da Contratante. 

3.6  Todas as operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuados pelos usuários devem ser registradas, contendo, 

no mínimo, código sequencial, código ou nome que permita a identificação do usuário que realizou a operação, operação realizada, 

tabela de dados, data e hora da operação, atributos antes e depois da alteração. 

 

4. MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS 

4.1 A contratada deverá converter as informações do banco de dados atualmente em uso pela prefeitura, mediante a entrega de 

informações técnicas e documentos que sejam pertinentes, prestadas pela contratante; 

4.2  O sistema e o banco de dados deverão ser instalados e executados no ambiente tecnológico da Prefeitura Municipal de 

Bauru, resguardando à contratante a soberania sobre os dados que são de sua propriedade; 

4.3 Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo inicial de customização, deverá ser feito em 

conjunto com os funcionários da Prefeitura, incluindo os técnicos do setor de informática. 

4.4 O prazo para migração do sistema é de quatro meses (120 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço 

 

5. TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO 

5.1 No início da implantação dos sistemas a contratada deverá apresentar material contendo um Plano de Treinamento para a 

contratante, abrangendo pelo menos 02 (duas) vagas para técnicos do Departamento de Informática; 

5.2 O Plano de Treinamento deve conter Cronograma de Implantação com datas nos quais os módulos do sistema vão iniciar a 

operação;  
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5.3 O Plano de Treinamento deve conter os seguintes requisitos mínimos: Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

Público alvo; Conteúdo programático; Carga horária de cada módulo do treinamento; 

5.4 A Contratada deverá apresentar proposta para a realização dos treinamentos, considerando que caberá à Prefeitura o 

fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados;  

5.5 As despesas relativas à hospedagem, transporte, diárias dos instrutores serão de responsabilidade da Contratada;  

5.6 As turmas/usuários que serão treinados serão definidas pelo município de Bauru, e serão treinados cerca de 100 

funcionários; 

5.7 O treinamento deve abranger, além do conhecimento da aplicação, principalmente sua parametrização e recursos oferecidos 

por funções;  

5.8 A Prefeitura poderá acompanhar, adequar e avaliar o treinamento com instrumentos próprios. Caso o treinamento seja 

julgado insuficiente, caberá à contratada, sem ônus para a Prefeitura, ministrar o devido reforço e, se for necessário, providenciar 

alterações no Plano de Treinamento 

5.9 O prazo para implantação do sistema é de seis meses (180 dias) a contar da data de emissão da ordem de serviço 

 

6. PLANO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

6.1 O sistema deve permitir integração com demais sistemas existentes atualmente na estrutura de dados do município de 

Bauru, sendo os principais e indispensáveis, com principal objetivo descrito a seguir, os seguintes destacados:  

6.1.1 Sistema de Documentos Eletrônicos (SisDoc) e Sistema de Protocolo (Processos) da Prefeitura para 

acompanhamento eletrônico das solicitações dos contribuintes e para vincular os atos administrativos com seus devidos processos de 

origem, garantindo assim as obrigações de embasamento de ações discricionárias e legais definidas pelo TCE-SP; 

6.1.2 Sistema de Parcelamento que controla toda rotina de parcelamento de débitos; 

6.1.3 Sistema Contábil, para relatório diário e mensal de receitas, separados, ou não, por Instituição Bancária, por meio 

das contas contábeis, oriundas da arrecadação tributária; 

6.1.4  Sistema de Gestão de Processos Judiciais para integração com a Dívida Ativa e envio e retorno de processos de 

execução fiscal, como execuções de CDAs 

6.1.5 Sistema para cadastro de Obras (SisObras) para cadastro de aprovação de projetos, obras, desdobro, unificação, 

entre outros, utilizado atualmente pela Secretaria de Planejamento 

 

6.2 Os padrões técnicos para disponibilização e compartilhamento de dados entre os sistemas, tais como estrutura dos dados, 

arquitetura, SGBD, linguagem, formas de comunicação, permissões de acesso, leitura e gravação de dados e outros detalhes técnicos 

essenciais para a correta sincronização das informações serão definidos pelo município de Bauru. 

6.3 O sistema deverá manter uma boa performance de processamento, segurança, consistência dos dados, ao realizar a troca de 

informações, sempre de maneira transparente ao usuário 

6.4 O município possui equipe técnica na área de tecnologia da informação capacitada para definição de integração e qual a 

maneira mais adequada de acordo com o sistema , seja ela via base de dados intermediária, WebService, importação de arquivo texto 

ou outra metodologia que achar pertinente. 

6.5 A integração deve garantir que uma única transação executada pelo usuário desencadeie todas as ações a ela pertinentes, 

tornando os processos da solução totalmente integrados entre si. 

 

7. SUPORTE TÉCNICO 

7.1 O serviço de suporte técnico (presencial e remoto) será disponibilizado pelo período em que vigorar o contrato, 

contemplando atualização dos sistemas e garantia de manutenção legal, corretiva, adaptativa e evolutiva dos sistemas;  

7.2 A contratada deverá disponibilizar sistema de atendimento (helpdesk) que tenha geração de número de controle (ordem de 

serviço, a qual deverá ser um numero sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento. 
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7.3 O histórico de interações da ordem de serviço aberta deverá estar disponível para consulta através da web, e é recomendado 

que seja enviado um e-mail para o solicitante cada vez que haja alguma movimentação na solicitação 

7.4 O sistema deve registrar informações sobre as demandas e sua situação, sendo elas classificadas, no mínimo, em: 

solicitadas, concluídas e canceladas, e por tipo de atividade, identificando o funcionário da contratante que abriu a solicitação.  

7.5 O suporte técnico deverá ser realizado por funcionários qualificados da contratada, durante o horário de expediente da 

contratante, sendo o período mínimo para atendimento de solicitações de suporte o compreendido no período das 08h às 17h, de 

segundas às sextas-feiras e, quando o caso exigir, abranger consultoria “in loco”, como por exemplo, análise e adequação de 

processos de negócio ou  novos fluxos automatizados de trabalho. 

7.6 O suporte técnico deve avaliar os impactos de eventuais atualizações de versão e o esforço necessário a ser empreendido, 

ficando a critério de a contratante decidir sobre a conveniência e oportunidade do momento de sua implementação; 

7.7 No suporte técnico deverão estar incluídas as atualizações de versões. Assim, caso a contratada venha a disponibilizar 

novas versões dos sistemas durante a execução contratual, deverá fornecê-las, realizando todos os serviços necessários à manutenção 

da compatibilidade da solução. 

7.8 O atendimento à solicitação de suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte aos sistemas, 

com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça; 

7.9 A Contratada deverá estar apta a acessar remotamente os sistemas contratados de forma a poder verificar condições de 

erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da Contratada. Os procedimentos de acesso serão definidos, 

analisados, liberados “por demanda” e “caso a caso”; 

7.10 A correção dos erros dos sistemas compreende as atividades de entendimento do problema existente, abrangendo todas as 

fases relativas à execução do objeto, correção, testes, implantação da versão corrigida dos sistemas e documentação do problema, 

ações tomadas para corrigi-lo e alterações efetuadas nos sistemas.  

7.11 Para casos de atualizações e/ou correções que demandarão a interrupção completa do sistema, deve ser prevista a 

possibilidade do serviço ser executado após as 18h ou em finais de semana.  

7.12 A contratada deverá possuir sistema para registro de solicitações de suporte técnico para erros dos sistemas, bem como as 

ações realizadas para correções, com contagem de prazo de resolução.  

7.13 Os prazos serão determinados da seguinte maneira:  

A.  Prioridade 1 – Urgente. Prazo de atendimento: 1h. Prazo de Resolução: 6h. Descrição: Condição de perda ou 

paralisação total do sistema que represente uma situação de emergência. Falha grave que acomete o sistema, causando 

atrasos inaceitáveis ou indefinidos para recursos ou funcionalidades. Casos em que sejam atingidos recursos vitais do 

sistema e que comprometam o estabelecimento. Pane completa ou casos em que o sistema apresenta funcionamento 

anormal e falha repetidamente após tentativas de reinicialização.  

B. Prioridade 2 – Média Gravidade. Prazo de Atendimento: 2h. Prazo de Resolução 24h. Descrição: O problema causa a 

perda de alguma funcionalidade não-vital, sendo que as operações podem continuar ainda que de modo restrito. Queda 

de desempenho do sistema ou solução. Perda do controle do sistema. O problema restringe a disponibilidade do sistema 

ou da solução  

C. Prioridade 3 – Baixa Gravidade. Prazo de Atendimento: 12h - Resolução 48h. Descrição: Falha de componentes ou 

módulos isolados que não resultem em restrições substanciais. Perda menor de alguma funcionalidade não-vital, 

constituindo apenas uma inconveniência. Falha ou comportamento anormal irrelevante que de modo algum impede a 

operação do sistema. Problema pontual, não afeta seriamente a operação do sistema. 

 

8. PROVA DE CONCEITO 

8.1 Antes da finalização da licitação, a empresa vencedora deverá efetuar a demonstração do sistema ao Município, o qual será 

submetido a testes para comprovar o pleno atendimento das funcionalidades e características técnicas obrigatórias; 
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8.2 Os testes serão realizados pelos servidores municipais designados e ocorrerão nas dependências da sede do Município. Os 

equipamentos a serem utilizados para a demonstração deverão ser providenciados pela própria licitante, incluindo computador e 

projetor multimídia, enquanto que a conexão com a internet poderá ser providenciada pelo Município.  

8.3 Para o cumprimento deste item, a empresa vencedora deverá, após a realização do certame e declarada provisoriamente 

vencedora, em até 05(cinco) dias úteis a contar da convocação pela pregoeira, iniciar a apresentação do sistema, de acordo com as 

disposições do item anterior. 

8.4 A apresentação deverá ser concluída em até 03 (três) dias úteis, conforme expediente do Município, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes, que só poderão se manifestar após a finalização da apresentação/demonstração, através da ata 

que será lavrada ao término da sessão. Deverá ser apresentado no mínimo 90% dos itens constantes no termo de referência e 

especificações funcionais do Sistema. 

8.4.1 Deve ser apresentado, no mínimo, cada um dos módulos descritos nas especificações funcionais do Sistema, 

sendo eles: Cadastro Único de Contribuintes, Gestão Imobiliária, Gestão Mobiliária, Fiscalização, Simples Nacional com ferramenta 

de leitura de dados em grande quantidade de forma simultânea e automática, Dívida Ativa, Parcelamento, Controle de Arrecadação e 

Baixa Bancária (Tesouraria), Portal do Contribuinte, especialmente a Nota Fiscal Eletrônica, Geração de Relatórios e gráficos 

diversos, registro de operações no sistema, procedimentos de segurança de acesso. 

8.4.2 Após a apresentação da prova de conceito e havendo a necessidade de ajustes, a licitante terá o prazo de 

05(cinco) dias úteis para conclusão e nova apresentação. 

8.5 Após o procedimento descrito no item anterior, será emitido parecer final pelo(s) servidor(es) designado(s), informando se 

o sistema atende às exigências do Edital, o qual servirá de subsídio para a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à empresa vencedora 

do certame. 

8.6 Após o procedimento descrito no presente, caso o parecer final 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 todos os requisitos técnicos. 

8.7 Poderão ser convidados a colaborar com a comissão de licitação, técnicos profissionais vinculados a contratante, não 

vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos fornecedores, para atestar se o sistema apresentado esta de acordo com as 

características técnicas obrigatórias do item anterior. 
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ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA 

 

1. Cadastro único de contribuintes 

1.2 Cadastro de pessoas (Física e Jurídica) de forma a constituir um cadastro único, que pode vir a ser compartilhado para 

os setores da prefeitura; 

1.3 Consulta e localização de todos os relacionamentos ao qual a pessoa é responsável (Cadastros, Parcelamentos de 

debito, Certidões, Processos de Execuções fiscais, etc) ; 

1.4 Permitir consultar por CNPJ OU CPF todos os débitos de lançamentos realizados para os cadastros onde o 

responsável é proprietário, compromissário, sócio, parcelamentos, auto de infrações etc., atualizados e emitir 

documento com demonstrativo dos débitos para pagamento (extrato de lançamentos), com a possibilidade de emitir 

guia para arrecadação com código de barras no formato determinado pela FEBRABAN, referente a todos os 

lançamentos que a pessoa é responsável; 

1.5 Conter rotina que permita a unificação dos cadastros de contribuintes, possibilitando a eliminação dos registros 

duplicados, fazendo automaticamente a atualização de todos os relacionamentos de ambos para o cadastro unificado, 

higienizando a base de dados; 

1.6 Conter rotina que permita a criação de registros sem CPF para casos de Pessoa Física que não possua esse documento, 

identificando que o cadastro não possui CPF e, portanto, validando por nome completo e data de cadastro; 

1.7 Conter rotina para registrar as alterações efetuadas, possibilitando a consulta dos valores alterados, no mesmo 

contexto de consulta do cadastro, contendo minimamente nome do usuário que efetuou a operação, data e hora, 

informações alteradas, valor anterior e valor atual; 

1.8 Possuir registro de históricos de ocorrências registrando data, usuário, histórico e número do processo administrativo; 

1.9 O sistema deve realizar bloqueio de tentativas de cadastros de pessoas que causem duplicidade de CPF/CNPJ. 

1.10 Conter rotina que permita ao usuário gestor, devidamente capacitado, a criação e customização das críticas de 

informações cadastrais para impedir erros durante a manutenção do registro 

1.11 Permitir no cadastro único de contribuintes que se faça distinção entre pessoas, do tipo 

Física, pelo CPF, contendo, no mínimo, os seguintes dados: Data de Nascimento, Nome da Mãe, Nome do Pai, RG, 

Número de ceular , E-mail de contato e quaisquer outros campos que a prefeitura venha a solicitar. 

1.12 Permitir que se faça distinção de tipo de pessoa Jurídica, pelo CNPJ, contendo os seguintes dados: Razão Social, 

Nome Fantasia, Inscrição Estadual, e quaisquer outros campos que a prefeitura venha a solicitar 

 

2. Gestão Imobiliária 

2.1 Conter o Cadastro Técnico Imobiliário conforme dados já consolidados de imóveis da Prefeitura Municipal de Bauru; 

2.2  Permitir o cadastro, inclusão e alteração da unidade imobiliária e do terreno, identificada por setor, quadra, lote e 

unidade que compõe a inscrição imobiliária; 

2.3 Cadastro, inclusão e alteração da divisão de um lote em sublotes ou terrenos, características de um imóvel (residencial 

e/ou comercial), tipo de construção (quando for o caso); 

2.4 Permitir o cadastro das testadas adicionais, contendo tamanho em metros e o Logradouro para qual está direcionada 

2.5 Permitir o cadastro de Áreas Construídas adicionais 

2.6 Permitir a alteração da situação de cadastro (Ativo, Inativo, Suspenso) registrando o período de início e fim de cada 

situação e processo administrativo, ou exigência legal, que o alterou; 

2.7 Cadastro, inclusão e alteração de logradouros com no mínimo:  

a) código  

b) Tipo de denominação 
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c) Nome atual 

d) Nome anterior 

e) Bairro 

f) Lei/Decreto que aprovou 

g) Número do Processo administrativo de origem ou de alteração 

h) Composição da planta genérica de valores, tanto para fins de ITBI quando para fins de IPTU; benfeitorias 

do logradouro, e similares; 

2.8 Cadastro de face de quadra na qual serão definidas as informações básicas da planta genérica de valores 

2.9 Cadastro, inclusão e alteração dos registros da Planta Genérica de Valores, indicando os valores de construções, 

permitindo também alteração em massa, mantendo histórico de valores e informação de legislação; 

2.10 Cadastro, inclusão e alteração do preço por metro quadrado de construção para cada ano e de acordo com o tipo 

de construção, mantendo-se histórico desse cadastro e informação da legislação; 

2.11 Manutenção de histórico dos dados dos exercícios anteriores dos dados referentes ao Imóvel e de todas as s 

características do Imóvel, principalmente área do terreno e área construída; 

2.12 Cadastro, inclusão e alteração detalhado e específico para controle de terrenos e loteamentos da cidade; 

2.13 Cadastro, inclusão e alteração dos itens de infraestrutura que um loteamento pode possuir, como, rede elétrica, 

água, esgoto, entre outros do gênero 

2.14 Cadastro, inclusão e alteração de dados referentes ao terreno, associando-os às suas características e seus devidos 

valores; 

2.15 Cadastro, inclusão e alteração das características do imóvel, com as seguintes informações mínimas:  

a) padrão de construção,  

b) calçada,  

c) tipo de terreno e edificação,  

d) cobertura,  

e) condomínio,  

f) edificação do terreno,  

g) índices imobiliários,  

h) influência de esquina,  

i) instalações elétricas e sanitárias,  

j) estrutura de lazer,  

k) obsolescência,  

l) piscina,  

m) piso,  

n) Permitir que a prefeitura cadastre quaisquer novas características que ela julgue necessário. 

2.16 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; 

2.17 Conter rotina para o desmembramento de um registro do cadastro imobiliário e a geração de vários outros 

registros com as mesmas características para posterior alteração; 

2.18 Conter rotina que permita fazer a unificação de vários cadastros imobiliários em um único registro, tornando os 

registros origem em cadastros inativos, registrando os históricos das ocorrências; 
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 2.19 Consulta e impressão do BIC (Boletim de Informação Cadastral), contendo todas as informações e características 

do(s) imóveis, do ano atual ou ano retroativo do Imóvel, com identificação do agente público que está efetuando a 

impressão com data e hora no documento; 

2.20 Conter cadastro de empreendimentos imobiliários como: Condomínios, Conjuntos Residenciais etc., e permitir 

sua associação com os imóveis cadastrados e demais itens do cadastro; 

2.21 Conter cadastro de Imobiliárias e permitir sua associação com o Cadastro Técnico Imobiliário 

2.22 Consulta e relatório de todos os cadastros efetuados, assim como os vínculos existentes; 

2.23 Permitir registrar, a fim de manter o histórico das transações, todos os proprietários, compromissários e 

possuidores, que deverão constar no Cadastro Único de Contribuintes, informando, no mínimo: 

a. O atual responsável pelo imóvel 

b. Data de entrada e de saída  

c. Relação de posse que o contribuinte tem com o imóvel 

d. Proprietário 

e. Compromissário 

f. Possuidor 

g. Espólio 

h. Permissionário 

i. Outras opções que a Prefeitura possa vir a ter 

2.24 Possuir registro de históricos para anotações de ocorrências registrando data, usuário, histórico e número do 

processo administrativo. Permitir que o usuário possa acessar esses históricos a partir do cadastro imobiliário 

 

2.25 Cadastro, inclusão e alteração de endereço de entrega de notificações referente ao imóvel selecionado, podendo o 

mesmo ser idêntico ao endereço de localização do imóvel; 

2.26 Conter histórico de alteração dos endereços de entrega/notificação, registrando a data da alteração e 

disponibilizar para consulta dos usuários no mesmo contexto de consulta do cadastro; 

2.27 Cadastro, inclusão e alteração da configuração de todos os dados para geração de impostos e/ou taxas (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; 

2.28 Possibilitar a visualização de imóveis que são optantes de IPTU Digital de acordo com a Legislação Municipal 

vigente; 

2.29 Conter rotina para a emissão geral ou parcial de carnês de IPTU lançados, permitindo ao usuário selecionar os 

registros a serem impressos por qualquer campo do lançamento e informar a ordenação que deverá ser impresso; 

2.30 Conter cadastro de Tipos de Entrega e permitir sua associação com o Cadastro Técnico Imobiliário com a 

finalidade de permitir filtros para emissão e entrega dos carnês de ITPU e outras correspondências de cobrança 

2.31 Possibilitar que na execução da operação de transferência de propriedade do imóvel, seja informada a existência 

de débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, suspensos, parcelados, estando com ou sem execução 

fiscal. 

2.32 Permitir a emissão de documentos (certidões, guias de recolhimento, fichas cadastrais, situação fiscal, etc) e 

relatórios relacionados ao cadastro do imóvel consultado 

2.33 Conter Cadastro Técnico de Logradouros oficiais, informando minimamente: 

a) Código  
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b) Tipo de denominação 

c) Oficializado  

d) Denominado 

e) Nome Atual  

f) Nome Anterior 

g) Bairro 

h) Lei/decreto que aprovou 

i) Número do Processo administrativo de origem ou de alteração 

2.34 Possuir funcionalidade para consulta das alterações ao cadastro de logradouros e de suas características 

2.35 Possibilitar a consulta de todas as inscrições base relacionadas relacionados ao logradouro 

2.36 Possuir funcionalidade que permita a inclusão, alteração dos bairros do município, com registro de atributos que 

o caracterizem:  

a) Nome 

b) Situação 

c) Aprovado 

d) Não aprovado 

e) Clandestino 

f) Vila 

g) Favela 

h) Lei/decreto que aprovou; 

2.37 Permitir a anexação de arquivos digitais de documentos vinculados aos cadastros de imóveis, logradouros e 

bairros. 

2.38 Conter rotina para permitir ao usuário gestor criar novos campos de informação no cadastro, permitindo inclusive 

a definição de parâmetros para consistência do conteúdo do campo; 

2.39 Possuir cadastro de imóveis rurais, gerando informações relativas ao INCRA, informando minimamente: 

a) Inscrição Incra 

b) Nome, nomenclatura do imóvel (Ex: “Fazenda Água Comprida”, “Sítio dos Artistas”) 

c) Código do Contribuinte Proprietário, que deverá constar no cadastro único de contribuintes do município 

d) Local do Imóvel 

e) Local de Correspondência 

f) Área do Imóvel 

g) Quantidade de Área 

h) Tipo de Área: Acre, Alqueire Mineiro, Hectare, Metro Quadrado, Área edificada,  

i) Data do cadastro 

j) Distancia em km da cidade 

2.40 Permitir a abertura do processo de ITBI pelo Cartório de Registro de Imóveis; 

2.41 Permitir a identificação do Imóvel que será transmitido, através da Inscrição Municipal do imóvel proveniente do 

Cadastro Imobiliário do Município,  

2.42 Permitir apresentação automática dos dados do imóvel caso o mesmo seja imóvel urbano; 

2.43 Permitir a consulta automática dos débitos imobiliários de uma Inscrição Cadastral de imóvel Urbano, bem como 

ITBI e IPTU, informando que existem débitos na realização da transmissão; 

2.44 Permitir que a seleção de transmitentes seja feita com base nos proprietários vinculados ao imóvel objeto do 

ITBI; 
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 2.45 Permitir a seleção de um ou mais adquirentes a partir do cadastro único de contribuintes e, caso o contribuinte 

não esteja cadastrado no sistema da prefeitura, permitir que durante o lançamento do registro de ITBI o usuário possa 

realizar esse cadastro; 

2.46 Permitir informar o percentual de participação que o(s) Transmitente(s) possui (em) no Imóvel; 

2.47 Permitir a identificação automática do Adquirente (Comprador) do Imóvel no Cadastro do sistema, ou permitir o 

cadastro contemplando os seguintes dados mínimos: CPF ou CNPJ, Nome, Endereço completo, caso não esteja no 

cadastrado no sistema; 

2.48 Permitir o registro do Adquirente principal (para envio de correspondência e responsabilidade pela Guia) e 

secundários (se mais de um adquirente), com as informações do percentual de participação que o(s) Adquirente(s) 

possui(em) no Imóvel; 

2.49 Permitir a configuração das 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; 

2.50 Permitir identificar o maior valor entre valor venal (considerar base de cálculo se valor venal territorial ou valor 

venal total) e valor do contrato/valor de venda do imóvel, aplicar fração ideal se existir e aplicar a faixa de alíquotas; 

2.51 Efetuar o calculo automático do ITBI do imóvel, a partir dos dados cadastrais e parâmetros pré estabelecidos; 

2.52 Permitir a utilização dos valores históricos para a Base de Cálculo para a Transmissão do Imóvel; 

2.53 Permitir que seja informado a fração ideal do Terreno ou do Imóvel para definição da Base de Cálculo; 

2.54 Permitir o cálculo do ITBI do Imóvel utilizando as opções mínimas: Valor comercializado Informado pelo 

Cartório de Notas ou Instituição Financeira, Valor Venal do Cadastro Imobiliário do Município (IPTU), Valor de 

Avaliação da Prefeitura, estabelecendo automaticamente o maior valor como Base de Cálculo; 

2.55 Permitir a emissão de Certidões de ITBI Imune, Isento ou Não Incidente para as transmissões que se enquadram 

nestas situações; 

2.56 Efetuar os cálculos automaticamente dos acréscimos legais (multa, juros e correção monetária) do tributo ITBI 

após a data de vencimento; 

2.57 Efetuar a geração de protocolo de atendimento para consultas e acompanhamento do processo de ITBI para o 

contribuinte; 

2.58 Permitir a emissão de Guias com código de barras no padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) 

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) 

2.59 Permitir o Cancelamento da Guia do ITBI pelo Cartório de registro de Imóveis ou Prefeitura, com a informação 

do motivo do Cancelamento; 

2.60 Permitir a consulta dos status das guias, se pagas, não pagas ou canceladas; 

2.61 Permitir a consulta ao responsável pela geração da guia; 

2.62 Permitir a emissão do Termo de Lançamento de ITBI; 
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 2.63 O sistema deverá possuir ferramenta para permitir a importação de dados advindos dos Cartórios de Registros de 

Imóveis, que contem informações de compra e venda de imóveis, bem como dados de proprietários de imóveis; 

2.64 Após a importação, o sistema deve permitir que os dados possam ser verificados e atualizados, conforme 

necessidade do setor responsável pelo cadastro imobiliário; 

2.65 O sistema deve possuir ferramenta para atualização dos proprietários dos imóveis com base nos registros dos 

Cartórios de Registros de Imóveis, após análise prévia dos responsáveis pelo setor de cadastro imobiliário; 

2.66 Permitir geração de qualquer tipo de notificação preliminar, individual ou em lote, de imóveis previamente 

selecionados. 

2.67 O formulário de impressão deve ter em seu conteúdo, no mínimo, as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, texto de notificação, dados de ciência da notificação, data e pessoa que recebeu a intimação. 

2.68 O formulário de impressão deve ser gerado com um número sequencial e poderá ser impresso ou salvo em 

formato PDF (ou outro formato definido pela Contratante), a critério do usuário do sistema; 

2.69 O sistema deve permitir o envio da notificação por meios digitais 

2.70 Conter rotina para permitir ao usuário gestor criar novos campos de informação no cadastro, permitindo inclusive 

a definição de parâmetros para consistência do conteúdo do campo 

2.71 O sistema deve prever a geração de relatório com, no mínimo, as seguintes informações do cadastro imobiliário: 

logradouros, bairros, relação de logradouros por código e nome, zoneamentos da cidade, inscrições por logradouro, 

rol de CEP, loteamentos, relação de loteamentos, preço por m2 do terreno, entre outros. 

2.72 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; 

2.73 Geração de relatório das taxas e contribuições municipais com as seguintes informações mínimas das taxas e 

contribuições municipais: totalização dos valores lançados por mês e por exercício. 

2.74 O sistema deve conter exibições de gráficos, sendo no mínimo: 

a) Geração de gráfico contendo informações sobre a arrecadação x inadimplência dos tributos imobiliários 

(IPTU, ITBI e taxas e contribuições), de acordo com período selecionado; 

b) Geração de gráfico contendo as informações sobre a arrecadação dos tributos imobiliários (IPTU, ITBI e 

taxas e contribuições), com a possibilidade de detalhar as informações da arrecadação por bairro; 

c) Geração de gráfico contendo informações sobre a arrecadação do IPTU, classificados entre Predial e 

Territorial, de acordo com período selecionado; 

d) Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de Cadastros Imobiliários, com a possibilidade 

de apresentar os maiores proprietários do município; 

e) Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de Cadastros da Prefeitura (Patrimônio 

Imobiliário Municipal) exibidos por Setores, com detalhamento dos bairros em que estão localizados; 

f) Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de cadastros classificados pelo tipo de uso, 

com detalhamento dos bairros em que estão localizados; 

2.75 Permitir lançamento e controle de IPTU progressivo no tempo (Imóveis abandonados). 

 

3. Gestão Mobiliária 

3.1 Possuir rotina de Cadastro Preliminar (Cadastros básicos) onde poderão ser cadastradas todas as pessoas físicas e 

jurídicas relacionadas ao sistema, sejam eles contribuintes, contadores, usuários do sistema, pessoas autorizadas, 

sócios entre outros; 



 

EDITAL Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021–                                                                                                                       Página 35 de 61 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 3.2 Permitir a inserção e atualização das seguintes informações: CPF/CNPJ, Nome ou Razão Social, nome fantasia, 

endereço de correspondência, telefones, fax, e-mail, número de registro. 

3.3 Quando se tratar de um cadastro de contador, sócio ou pessoa autorizadas deve ser apresentada na tela a relação de 

empresas relacionadas ao cadastro selecionado. 

3.4 Permitir a impressão da ficha do cadastro contendo todas as informações mencionadas. 

3.5 Possuir rotina de Cadastro Geral de Contribuintes com cadastro dos contribuintes normais (pertencem ao município e 

recolhem com regularidade), avulsos (cadastro eventual) e de obras (específico para construção civil) 

3.6  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 do processo de abertura, 

status do cadastro, situação de recadastramento e CNAE – código nacional de atividade econômica. 

3.7 Possuir cadastro com os dados de endereços: Endereço de atividade do contribuinte e endereço de correspondência, 

telefone, fax, e-mail 

3.8 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. 

3.9 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. 

3.10 Possuir cadastro com os dados relacionados à adesão ao simples nacional: permitir marcar e desmarcar o cadastro 

como optante do simples, podendo informar as vigências iniciais e finais de adesão ou da saída do regime, com seu 

devido histórico, tendo em vista que a empresa pode  modificar o modelo de tributação 

3.11 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. 

3.12 Possuir cadastro com outros dados: Benefícios do contribuinte, observações gerais, histórico de alterações do 

status do cadastro. 

3.13 Permitir a emissão e impressão da Declaração Cadastral do contribuinte. 

3.14  Possuir rotina para que o fisco municipal realize o deferimento ou indeferimento das solicitações de adesão ao 

Simples Nacional enviadas pelos contribuintes através do acesso do contribuinte. 

3.15 Permitir que sejam informadas as vigências iniciais e finais de adesão ao Simples Nacional. 

3.16 Permitir a elaboração e impressão do termo de exclusão do Simples Nacional. 

3.17  Possuir rotina de recadastramento on-line de contribuintes do município, com a parametrização dos campos que 

serão obrigatórios. 

3.18 Permitir que sejam definidos os dados de contato, que deverão ser preenchidos, tais como: endereço de 

correspondência, telefones, e-mail. 

3.19  Permitir que sejam informados os dados do contador, tais como: CRC, CPF, Nome, endereço, telefone e e-mail. 

3.20 Permitir que sejam informados os dados de pessoas autorizadas a acessar o sistema para efetuar as declarações do 

contribuinte informando CPF, nome e cargo. 

3.21 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. 

3.22 Permitir a visualização dos dados e documentos enviados pelos contribuintes, para validação da fiscalização. 

3.23 Permitir o download dos documentos anexados pelo contribuinte no preenchimento do recadastramento. 

3.24 Permitir a impressão do protocolo de recadastramento. 
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 3.25 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. 

3.26 Permitir a definição do período que aparecerão as mensagens no sistema. 

3.27 Permitir a consulta do histórico de mensagens já enviadas. 

3.28 Permitir a reativação das mensagens já enviadas quando for solicitado. 

3.29 Possuir rotina de solicitação de cadastro por parte do contribuinte para novas obras, para fins de tributação 

3.30 Possuir rotina de Cadastro de obras para contribuintes de obras já previamente cadastrados no cadastro geral. 

3.31 Permitir a inserção e atualização das seguintes informações: dados da obra, número do processo, número do 

protocolo, data do processo, inscrição imobiliária, área total construída, inscrição federal (INSS). 

3.32 Permitir que seja informado o responsável técnico da obra. 

3.33 Permitir a parametrização dos valores de mão de obra por m² para cada padrão de construção de acordo com a 

legislação municipal. 

3.34 Permitir que seja informado no cadastro da obra a metragem de cada padrão identificado. 

3.35 Permitir que seja informado detalhadamente os dados de mão de obra própria e subempreitada. 

3.36 Permitir que o abatimento das subempreitadas seja realizado somente nos casos em que o imposto da nota fiscal 

apresentada tiver sido efetivamente recolhido para o Município da realização da obra. 

3.37 Permitir que o abatimento da mão de obra própria seja realizado somente nos casos em que a GPS apresentada 

tiver sido efetivamente paga. 

3.38 Permitir a parametrização da classificação da obra. 

3.39 Calcular automaticamente o valor da base de cálculo e do ISSQN devido. 

3.40 Permitir a emissão de notificação para o pagamento do imposto relativo à obra. 

3.41 Permitir o lançamento dos débitos apurados e a geração das guias de recolhimento em uma ou mais parcelas. 

3.42 Permitir a consulta do histórico dos lançamentos já realizados. 

3.43 Permitir a visualização e impressão do extrato da obra. 

3.44 Permitir a emissão de Termo ou Certidão de quitação do imposto da Obra. 

3.45 Possuir rotina de Cadastro de Taxas para contribuintes já previamente cadastrados no cadastro geral. 

3.46 Permitir a inserção e atualização das seguintes informações: histórico do lançamento, descrição da taxa e 

quantidade. 

3.47 Permitir a impressão do Cartão de Alvará contendo as informações do contribuinte. 

3.48 Permitir que seja informado o horário de funcionamento que constará nas informações impressas no Alvará de 

Funcionamento. 

3.49 Permitir o lançamento em lote das Taxas de alvará cadastradas previamente. 

3.50 Permitir o parcelamento dos lançamentos gerados. 

3.51  Permitir aos usuários do sistema consultar as AIDFs solicitadas pelos contribuintes. 

3.52 Permitir aos usuários a impressão de extrato de débitos e relatórios de pendências antes de deferirem a 

solicitação. 

3.53 Permitir o envio de mensagem ao contribuinte para informar o deferimento ou não do pedido. 

3.54 Permitir a consulta do histórico de liberação de AIDF. 
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 3.55 Permitir o controle do uso dos sequenciais de documentos liberados anteriormente. 

3.56  Possuir rotina que permita ao fisco municipal autorizar os contribuintes para emissão de notas eletrônicas de 

serviços, nos casos específicos em que essa autorização seja necessária. 

3.57  Permitir a parametrização para que o sistema faça deferimento automático ou manual  

3.58 Possuir funcionalidade que permita ao fisco municipal analisar as solicitações de cancelamento de notas fiscais 

eletrônicas e possa efetuar o deferimento/indeferimento. 

3.59 Permitir o envio de mensagem ao contribuinte para informar o deferimento ou não do pedido. 

3.60  Possuir rotina na qual o fisco municipal realize a liberação das solicitações de intervenção em máquinas de 

Cupom fiscal enviadas pelos contribuintes através do acesso do contribuinte, quando for necessário ao municipio. 

3.61 Permitir visualizar e imprimir o Atestado de Intervenção em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal  

3.62 Permitir ao município cadastrar, liberar e bloquear acessos de usuários. 

3.63 Possuir funcionalidades de controle de acesso. 

3.64 Permitir a criação de grupos de acessos. 

3.65 Permitir a inserção de usuário como membro de um ou mais grupos de acessos. 

3.66 Permitir que seja criado os perfis de permissões de acesso gerais e especiais para cada grupo de acesso. 

3.67 Permitir o cadastro ou alteração da senha do usuário. 

3.68 Permitir aos usuários do sistema gerencial o acesso a todas as funcionalidades dos contribuintes. 

3.69 Permitir ao usuário alterar sua senha pessoal sempre que desejar. 

3.70 Permitir que o acesso ao sistema seja feito por meio de senha pessoal ou através de certificado digital emitido por 

autoridade certificadora 

3.71 Geração de ISSQN Fixo Trimestral e/ou Anual (Individual/Lote) 

3.72 Possuir rotina de lançamento do ISSQN fixo Trimestral e/ou Anual para os profissionais autônomos. 

3.73 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. 

3.74 Permitir a geração individual para um contribuinte ou em lote para todos os contribuintes. 

3.75  Possuir rotinas de geração de guias de recolhimento de estimativa para os contribuintes estimados dispensados 

da declaração de documentos fiscais. 

3.76 Permitir a geração individual para um contribuinte ou em lote para todos os contribuintes do ISS Estimado. 

3.77 Permitir que seja informado o ano e mês de competência e a data de vencimento da guia. 

3.78 Gerar as guias com as atualizações de multas juros e correções quando a competência informada estiver vencida. 

 

4. Fiscalização 

4.1. Controle de Ordens de Serviço / procedimentos Interno 

4.1.1. Permitir a geração, impressão e controle de ordens de serviço para execução de ações fiscais. 

4.1.2. Permitir o controle através das seguintes operações nas ordens de serviço: geração, atribuição, encerramento e 

cancelamento. 

4.1.3. 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. 

4.1.3.1 Permitir aos membros da equipe de fiscalização a visualização e acompanhamento das ordens de serviços que 

lhes foram atribuídas. 
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4.1.4. Permitir que sejam anexadas informações das ações fiscais desenvolvidas pelo fiscal durante a execução da ordem de 

serviço. 

4.1.5. Permitir a impressão do relatório contendo o histórico das ações desenvolvidas durante a execução da ordem de 

serviço. 

4.1.6. Permitir alterar a situação do auto de infração - revelia, quitado, defesa, Recurso, parcelamento - com a inclusão do 

numero do processo administrativo fiscal. 

4.1.7. Permitir trâmite de processos. 

4.1.8. Permitir inclusão de requerimento no sistema de revisão de ITBI, IPTU, ou contribuição, sem conter auto de infração, 

seguindo a sequencia numérica dos processos administrativos fiscais. 

4.1.9. Permitir informar quando o prazo do auto de infração passar de 30 dias do recebimento do processo na JRF. 

4.1.10. Permitir que seja informado quando o prazo passar de 20 dias quando do envio de diligências aos departamentos 

pela JRF. 

4.1.11. Permitir alteração da situação processual quando houver a inclusão de Defesa e Recurso no sistema suspendendo a 

exigibilidade do credito tributário em Divida Ativa. 

4.1.12. Permitir que seja mostrado o valor dos processos pendentes julgados em 1ª e 2ª instância administrativa. 

4.2.  Fiscalização - Apuração de ISSQN de Serviços Prestados 

4.2.1 Permitir o carregamento automático dos documentos fiscais já escriturados no sistema. 

4.2.2 Permitir o registro dos documentos fiscais dos serviços prestados emitidos no período fiscalizado e a apuração dos 

débitos devidos. 

4.2.3 Permitir o registro das seguintes informações dos documentos fiscais: tipo de documento, número sequencial, valor 

do documento, valor tributável, atividade, natureza da operação, valor do imposto já recolhido, imposto retido, valor 

do imposto a recolher. 

4.2.4 Permitir a geração automática dos lançamentos referente ao crédito tributário apurado por competência. 

4.2.5 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. 

4.3. Fiscalização - Apuração de ISSQN Retido 

4.3.1 Permitir o carregamento automático dos documentos fiscais já escriturados no sistema. 

4.3.2 Permitir o registro dos documentos fiscais de serviços contratados recebidos no período fiscalizado e a apuração dos 

débitos devidos. 

4.3.3 Permitir o registro das seguintes informações dos documentos fiscais: CPF/CNPJ do prestador serviço, tipo de 

documento, natureza da operação, número sequencial, valor do documento, valor tributável, alíquota, valor do imposto 

devido, valor do imposto já recolhido, imposto retido, valor do imposto a recolher. 

4.3.4 Permitir a geração automática dos lançamentos referente ao crédito tributário apurado por competência. 

4.3.5 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. 

4.4. Fiscalização – Arbitramento serviços prestados e contratados 

4.4.1 Permitir o registro do valor arbitrado por competência. 

4.4.2 Permitir o carregamento de planilhas do Excel para lançamento por arbitramento. 

4.4.3 Permitir a geração automática dos lançamentos referente ao crédito tributário apurado por competência. 

4.4.4 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. 

4.5.  Fiscalização – DESIF 

4.5.1 Permitir a identificação das contas declaradas no período que será fiscalizado. 
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4.5.2 Permitir a identificação das informações declaradas pelo contribuinte relacionadas na Apuração Mensal e no 

Demonstrativo Contábil, contando no mínimo com os seguintes dados: conta interna, valor da apuração mensal, valor do 

demonstrativo contábil, alíquota, valor do imposto devido, valor do imposto recolhido, valor do imposto a receber. 

4.5.3 Permitir o cruzamento das declarações da apuração mensal com o demonstrativo contábil, com apontamento das 

divergências encontradas. 

4.5.4 Permitir a geração dos lançamentos referente as divergências encontradas de forma automática após o encerramento 

da fiscalização. 

4.5.5 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. 

4.6.  Fiscalização - Emissão de Notificação Preliminar (Individual/Lote) 

4.6.1 Permitir geração de Notificação preliminar individual ou em lote. 

4.6.2 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, dados do agente fiscal que 

emitiu a correspondência, dados de ciência da notificação. 

4.6.3 Permitir a consulta das Notificações realizadas. 

4.7.  Fiscalização - Emissão de Auto de Infração (Individual/Lote) 

4.7.1 Permitir geração Auto de infração individual ou em lote. 

4.7.2 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, boleto bancário para recolhimento do valor da penalidade. 

4.7.3 Permitir consultar dos Autos de Infrações realizados. 

4.8.  Fiscalização - Emissão de Auto de Lançamento (Individual/Lote) 

4.8.1 Permitir geração Auto de lançamento individual ou em lote. 

4.8.2 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, boleto bancário para recolhimento do valor do auto de lançamento. 

4.8.3 Permitir a consulta dos Autos de Lançamentos realizados 

4.9. Fiscalização - Emissão de Intimação (Individual/Lote) 

4.9.1 Permitir geração Intimação individual ou em lote. 

4.9.2 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, texto de intimação, prazo para atendimento, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, 

dados de ciência da notificação. 

4.9.3 Permitir consulta das Intimações realizadas. 

4.10.  Fiscalização - Emissão de Mala Direta (Individual/Lote) 

4.10.1 Permitir geração de Mala direta individual ou em lote. 

4.10.2 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. 

4.10.3 Permitir consulta das malas diretas realizadas. 

4.11. Fiscalização – Papéis de trabalho 

4.11.1 Permitir a geração de Termo de Início. 
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4.11.2 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, texto do início da fiscalização, documentos solicitados para o início da fiscalização, prazo para atendimento, 

dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, dados de ciência da notificação. 

4.11.3 Permitir consulta dos Termos de Início realizados. 

4.11.4 Permitir geração de Intimações. 

4.11.5 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, texto de intimação, prazo para atendimento, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, 

dados de ciência da notificação. 

4.11.6 Permitir consulta das Intimações realizadas. 

4.11.7 Permitir geração de Termos de Apreensões. 

4.11.8 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, texto da apreensão, prazo para atendimento, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, 

dados de ciência da notificação. 

4.11.9 Permitir consulta dos Termos de Apreensões dos documentos intimados. 

4.11.10 Permitir geração de Termos de Recebimentos dos documentos intimados. 

4.11.11 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, documentos recebidos, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, dados de ciência da 

notificação. 

4.11.12 Permitir consulta dos Termos de Recebimentos realizados. 

4.11.13 Permitir geração de Termos de Devoluções dos documentos recebidos. 

4.11.14 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, documentos devolvidos, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, dados de ciência da 

notificação. 

4.11.15 Permitir consulta dos Termos de Devoluções realizados. 

4.11.16 Permitir geração de Termo de Prorrogação. 

4.11.17 Permitir geração de Termo de exclusão simples nacional. 

4.11.18 Permitir geração de Termo de Encerramento. 

4.11.19 O formulário de impressão deve ter no seu conteúdo no mínimo as seguintes informações: dados principais do 

contribuinte, texto do encerramento da fiscalização, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, dados 

de ciência da notificação. 

4.11.20 Permitir consulta dos Termos de Encerramentos realizados. 

4.12. Fiscalização – Domicilio Tributário Eletrônico Municipal (DTEM) 

4.12.1 Permitir o envio de notificações eletrônicas via Domicílio Tributário Eletrônico para os Contribuintes. 

4.12.2 Permitir o envio de email quando for enviada notificação via Domicilio Tributário Eletrônico. 

4.12.3 Permitir que a fiscalização possa consultar o recebimento das correspondências por meio de relatório contendo 

no mínimo as seguintes informações: data de ciência, nome do contribuinte, CNPJ/CPF, inscrição municipal. 

4.13. Controle do Simples Nacional 

4.13.1 Permite realizar o processamento das baixas bancárias do Simples Nacional. 

4.13.2 Permite realizar o cruzamento de informações entre a baixa e a declaração, emite relatórios gerenciais de 

divergências entre o valor pago e o informado, inclusive com as baixas do ISS estimativa 

4.14. Relatórios gerenciais/fiscalização 

4.14.1 Geração de relatório com a listagem de contribuintes, contendo no mínimo informações como inscrição 

municipal, Nome ou Razão Social. 



 

EDITAL Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021–                                                                                                                       Página 41 de 61 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

4.14.2 Geração de relatório individual de contribuintes, contendo no mínimo informações como CPF ou CNPJ, Nome 

ou Razão Social, endereço completo e relação de pessoas autorizadas pela empresa. 

4.14.3 Geração de relatório dos Contribuintes que não efetuaram declaração mensal, com possibilidade e filtros por 

competência e inscrição municipal contendo no mínimo informações como inscrição municipal, atividades e última 

declaração. 

4.14.4 Geração de relatório dos contribuintes que estavam obrigados e não efetuaram a retenção na fonte do ISSQN, a 

título de substituto tributário, com possibilidade de filtros por competência e inscrição municipal contendo no mínimo 

informações como inscrição municipal, e identificação dos fatos geradores em que foram omissos. 

4.14.5 Geração de relatório dos contribuintes que emitiram declaração de não movimentação, com possibilidade e filtros 

por competência, serviços prestados ou contratados, e inscrição municipal contendo no mínimo informações como 

inscrição municipal e atividades. 

4.14.6 Geração de relatório para consulta de documentos fiscais, detalhado, com possibilidade e filtros por inscrição 

municipal, modelo, situação, contendo no mínimo informações como inscrição municipal, da de solicitação, impressão. 

4.14.7 Geração de relatório com as solicitações de cancelamento de notas fiscais de serviço, detalhado, com 

possibilidade e filtros por inscrição municipal, situação, série do documento e datas de solicitação contendo no mínimo 

informações como inscrição municipal, situação, série do documento e datas de solicitação. 

4.14.8 Geração de relatório com a listagem de documentos fiscais declarados pelo prestador com possibilidade e filtros 

por inscrição municipal, série e data de emissão contendo no mínimo informações como inscrição municipal, modelo de 

documento, natureza da operação e valor do imposto. 

4.14.9 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 informações como inscrição municipal, modelo de 

documento, CPF ou CNPJ do prestador e valor do imposto. 

4.14.10 Geração de relatório com os lançamentos, sintético, com possibilidade de filtros por número, inscrição 

municipal, situação, datas de vencimento, contendo, no mínimo informações como: Nome ou Razão Social, data de 

quitação, valor e situação. 

4.14.11 Geração de relatório com extrato completo do contribuinte, com possibilidade e filtros por inscrição municipal, 

contendo no mínimo informações como vencimento do lançamento, conta, subconta, valor principal, valores corrigidos, 

total, situação do lançamento. 

4.14.12 Geração de relatório para a Análise de arrecadação no período, com possibilidade de filtro por período contendo 

no mínimo informações como conta, valores totais lançados, vencidos, arrecadado e inadimplência. 

4.14.13 .Geração de relatório para a Análise de declarações no período contendo no mínimo informações como 

competência, quantidade de declarações de serviços prestados e contratados. 

4.14.14 Geração de relatório DESIF de Avaliação de Contas COSIF, permitindo a visualização de todas as contas 

passíveis de ISSQN, contendo filtro por contribuinte e por competência (mês e ano). 

4.14.15 Geração de relatório DESIF com a identificação e cruzamento das informações declaradas pelo contribuinte 

relacionadas na Apuração Mensal e no Demonstrativo Contábil, contendo os filtros: inscrição municipal e competência 

(mês e ano), e no mínimo os seguintes dados: conta interna, nome da conta, descrição da conta, valor da apuração, valor do 

demonstrativo, diferença. 

 

4.15. Relatórios gerenciais/gestão (com Gráficos) 

4.15.1 Geração de gráfico contendo informações sobre a arrecadação x inadimplência, de janeiro a dezembro do ano 

escolhido. 

4.15.2 Geração de gráfico contendo informações sobre a arrecadação por Contas do Município, de janeiro a dezembro 

do ano escolhido. 
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 4.15.3 Geração de gráfico contendo informações sobre a arrecadação por atividade, de janeiro a dezembro do ano 

escolhido, permitindo detalhar os contribuintes e a arrecadação do contribuinte no período selecionado. 

4.15.4 Geração de gráfico contendo informações sobre a inadimplência por atividade, de janeiro a dezembro do ano 

escolhido permitindo detalhar os contribuintes e a arrecadação do contribuinte no período selecionado. 

4.15.5 Geração de gráfico comparativo da arrecadação entre anos, de janeiro a dezembro dos anos escolhidos e 

demonstrar a porcentagem da arrecadação de um ano em relação ao outro selecionado. 

4.15.6 Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de contribuintes por Grupo Fiscal, de janeiro a 

dezembro do ano. 

4.15.7 Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de contribuintes por regime de tributação, de 

janeiro a dezembro do ano. 

4.15.8 Geração de gráfico contendo os maiores contribuintes arrecadadores do município (podendo selecionar a 

quantidade de contribuintes a ser apresentada), de janeiro a dezembro do ano, permitindo selecionar um único contribuinte 

com a evolução da arrecadação do ano selecionado. 

4.15.9 Geração de gráfico contendo os maiores contribuintes devedores do município (podendo selecionar a quantidade 

de contribuintes a ser apresentada), de janeiro a dezembro do ano selecionado, permitindo selecionar um único 

contribuinte com a evolução da inadimplência do ano selecionado. 

4.15.10 Geração de gráfico contendo os maiores contribuintes arrecadadores do município que são substitutos tributários 

(podendo selecionar a quantidade de contribuintes a ser apresentada), de janeiro a dezembro do ano, permitindo selecionar 

um único contribuinte com a evolução da arrecadação do ano selecionado. 

4.15.11 Geração de gráfico contendo os maiores contribuintes emissores de notas do município que são substitutos 

tributários (podendo selecionar a quantidade de contribuintes a ser apresentada), de janeiro a dezembro do ano, permitindo 

selecionar um único contribuinte com a evolução da arrecadação do ano selecionado. 

4.15.12 Geração de gráfico da evolução da emissão de NFS-e, contendo informações: Notas emitidas por contribuintes 

do Simples Nacional e por contribuintes que não são do simples nacional, de janeiro a dezembro do ano selecionado. 

4.15.13 Geração de gráfico da evolução da emissão de NFS-e, contendo informações: Notas emitidas por natureza de 

operação, de janeiro a dezembro do ano selecionado. 

4.15.14 Geração de gráfico da evolução da quantidade de NFS-e emitidas por atividade, selecionando a quantidade a ser 

visualizada, a selecionar uma das atividades resultantes, visualizar a quantidade de notas do ano selecionado da atividade, 

de janeiro a dezembro do ano selecionado 

4.15.15 Geração de gráfico da evolução da arrecadação de empresas optantes do Simples Nacional e MEI com 

comparação com os demais contribuintes não optantes do Simples Nacional, de janeiro a dezembro do ano selecionado. 

4.15.16 Geração de gráfico da evolução da arrecadação de empresas optantes do Simples Nacional, com comparativo 

entre anos (janeiro a dezembro) e demonstrativo da diferença da arrecadação entre um ano e outro. 

4.15.17 Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de contribuintes optantes do Simples Nacional, 

MEI e demais contribuintes, de janeiro a dezembro do ano escolhido. 

4.15.18 Geração de gráfico contendo os maiores contribuintes arrecadadores optantes do simples nacional do município 

(podendo selecionar a quantidade de contribuintes a ser apresentada), de janeiro a dezembro do ano escolhido, permitindo 

selecionar um único contribuinte com a evolução da arrecadação do ano selecionado.  

4.15.19 Geração de gráfico comparativo entre o movimento de ISSQN na declaração de NFS-e e os pagamentos 

efetuados na Receita Federal pelos contribuintes do Simples Nacional, do ano selecionado. 
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 4.15.20 Geração de gráfico evolutivo da quantidade de contribuintes do Simples Nacional, MEI, em relação aos demais 

contribuintes, demonstrando a porcentagem que grupo representa em relação ao total de contribuintes. 

4.15.21 Geração de gráfico comparativo entre anos da arrecadação dos contribuintes do Simples Nacional. 

4.15.22 Geração de gráfico comparativo da quantidade de contribuintes do Simples Nacional que não emitiram DAS nos 

períodos selecionados. 

4.15.23 Geração de gráfico da evolução da arrecadação de Instituição Financeira em comparação com os demais 

contribuintes, de janeiro a dezembro do ano selecionado. 

4.15.24 Geração de gráfico contendo as maiores arrecadações das Instituições Financeiras do município (podendo 

selecionar a quantidade de contribuintes a ser apresentada), de janeiro a dezembro do ano selecionado, permitindo a 

geração individualizada das informações da Instituição selecionada 

4.15.25 Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de Ordens de Serviço emitidas por status, de 

janeiro a dezembro do ano escolhido detalhando a quantidade de ordens por fiscal. 

4.15.26 Geração de gráfico contendo informações sobre a quantidade de Ordens de Serviço atribuídas para cada fiscal, do 

ano escolhido, identificando as ordens de serviço que estão em atraso ou no prazo. 

4.15.27 Geração de gráfico contendo informações sobre os valores parcelados por tipo de dívida (corrente, ativa e 

ajuizada), de janeiro a dezembro do ano escolhido com detalhamento dos valores. 

4.15.28 Geração de gráfico contendo informações sobre os valores parcelados por tipo dívida (corrente, ativa e ajuizada), 

de janeiro a dezembro do ano escolhido com detalhamento dos valores por situação (quitado, a vencer, inadimplente e 

cancelado). 

4.15.29 Geração de gráfico contendo informações sobre os valores parcelados, por tipo de parcelamento, de janeiro a 

dezembro do ano escolhido com detalhamento dos valores. 

4.15.30 Geração de gráfico contendo informações sobre valores parcelados, por tipo de parcelamento, de janeiro a 

dezembro do ano escolhido com detalhamento dos valores por situação (quitado, a vencer, inadimplente e cancelado). 

 

4.16. Módulo de Controle das Operações de pagamentos realizados por meio de cartão magnético 

4.16.1 Permitir o cadastramento das Operadoras de Cartão de Crédito. 

4.16.2 Possuir funcionalidade de upload de arquivo (com layout específico) das operações de crédito e débito das 

operadoras no município. 

4.16.3 Possui validação do arquivo a ser importado, disparando mensagem de erro quando não estiver de acordo com o 

layout pré-definido. 

4.16.4 Possuir relatório do Resumo da movimentação das administradoras de cartão, permitindo selecionar o ano e/ou a 

operadora de cartão de crédito. 

4.16.5 Possuir relatório da Movimentação detalhada administradoras de cartão, demonstrando o valor total 

movimentado de crédito e débito, por ano, mês e/ou administradora de cartão. 

4.16.6 Possuir relatório de cruzamento de informações entre o movimento do estabelecimento em operações de cartão 

(crédito e débito) e a emissão de notas fiscais pelo contribuinte para apuração de possíveis diferenças entre os dados 

analisados. 

4.17. Módulo de recepção das Notas Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e emitidas pelos Contribuintes 

4.17.1 Os dados das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e emitidas pelos contribuintes deverão ser 

recepcionadas pelo sistema e disponibilizadas em tempo real no banco de dados do sistema. 

4.17.2 Permitir a verificação das seguintes informações das NFS-e recepcionadas: 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, 
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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. 

4.17.3 Permitir a consulta, visualização e reimpressão das notas eletrônicas já recepcionadas pelo módulo. 

4.17.4 Permitir a consulta da autenticidade das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica – NFS-e recepcionadas no sistema. 

4.17.5 Permitir as consultas de recibos temporários convertidos em nota fiscal eletrônica. 

4.17.6 Permitir a solicitação de cancelamento das Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, recepcionadas. 

4.17.7 Disponibilizar serviços web que possibilitem a integração dos sistemas comerciais dos contribuintes para a 

emissão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e. 

4.17.8 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). 

4.17.9 Permitir o controle de permissão de acesso aos serviços de integração. 

4.18. Módulo para emissão de NFS-e Avulsa 

4.18.1 Permitir a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas Avulsas pelo Município em suas dependências, 

conforme previsto em lei, com os seguintes dados: 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; 

4.18.2 Permitir a reutilização dos dados cadastrais de contribuintes do sistema de modo que o prestador apenas informe 

o CNPJ ou CPF e as demais informações do tomador devem ser preenchidas automaticamente; 

4.18.3 Permitir ao Município cadastrar os dados preliminares do tomador dos serviços caso esse não seja encontrado na 

base de dados do sistema. 

4.18.4 Permitir a visualização da nota fiscal eletrônica antes de sua gravação ou impressão; 

4.18.5 Permitir a exportação da nota fiscal eletrônica em arquivo XML. 

4.18.6 Permitir a consulta da autenticidade da nota fiscal eletrônica de serviço. 

4.19. Módulo de sigilo bancário. 

4.19.1 Possuir o módulo com ferramentas e ambiente para recebimento das informações bancárias e financeiras dos 

contribuintes, que serão solicitadas junto as Instituições Financeiras, representadas pelos créditos ocorridos em suas contas 

bancárias, que serão objeto de cruzamento com o faturamento de notas fiscais eletrônicas, na busca de identificação de 

sonegação e elisão fiscal; 

4.19.2 Permitir a elaboração de relatórios que demonstrem divergências entre as movimentações financeira bancária e a 

proveniente do sistema de notas fiscais eletrônicas, proporcionando celeridade ao trabalho da fiscalização; 

4.19.3 Permitir a emissão automática de notificação fiscal, solicitando aos contribuintes justificativas para as 

divergências mencionadas no item anterior. 

4.20. .Ferramenta de BI - Business Inteligence 

4.20.1 Possuir conjunto de ferramentas para análise de informações gerenciais tributárias com dashboards e indicadores 

de gestão de forma fácil, rápida e intuitiva. 

4.20.2 Permitir a conexão com inúmeras fontes de dados: Páginas Web, Planilhas de Excel e qualquer Banco de dados. 

4.20.3 Possuir componentes gráficos e ferramenta de criação de dashboards. 

4.20.4 Possuir ambiente local desktop para manipulação das visões e possibilidade de publicação/ação na nuvem (via 

Web). 

4.20.5 Permitir conexão com inúmeras fontes de dados. 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/nfse/o-que-e.htm
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4.20.6 Possuir ferramenta de criação de relatórios facilitada, com possibilidade de clicar e arrastar. 

4.20.7 Permitir o acesso via web e com versão acessível via aplicativo 

4.20.8 Possuir visualização dos dashboards e visões de relatórios através de qualquer dispositivo móvel (celulares, 

tablets e etc). 

4.20.9 Permitir que os dados resultados dos relatórios possam ser exportados em planilha para análise. 

4.21.  Parametrização e Configuração 

4.21.1 Possuir rotina que permita a configuração das atividades do município. 

4.21.2 Possuir rotina que permita a configuração multas por período de vigência e tipo de moeda. 

4.21.3 Possuir rotina que permita a configuração dos juros por período de vigência e tipo de moeda. 

4.21.4 Possuir rotina que permita configurar correção monetária por período de vigência e tipo de moeda. 

4.21.5 Possuir rotina de inclusão e atualização de dados cadastrais no município. 

4.21.6 Permitir a inclusão do brasão e do logo do município. 

4.21.7 Possuir rotina que permita a configuração dos planos de contas especificados por tipos de tributos. 

4.21.8 Permitir o relacionamento entre as contas e subcontas cadastradas. 

4.21.9 Possuir rotina que permita configurar convênios bancários. 

 

5 Simples Nacional 

5.1. Permitir o cadastro dos servidores/usuários que utilizarão o módulo; 

5.2. Possuir controle de acesso através de usuário e senha previamente cadastrados; 

5.3. Permitir a alteração de senha pelo próprio usuário; 

5.4. Possuir validação de usuário e senha; 

5.5.  Funcionalidades para exibição das estatísticas gerais do Simples Nacional com base nas informações da 

PGDAS-D: 

a) Permitir a visualização da evolução da arrecadação do ISSQN do ano corrente, em forma de gráfico evolutivo; 

b) Permitir a visualização da média da arrecadação mensal do ISSQN recolhido no município no ano corrente; 

c) Permitir a visualização da quantidade de contribuintes declarantes no município; 

d) Permitir a visualização do total do ISSQN recolhido no município no ano corrente; 

5.6. Funcionalidades para cruzamento dos dados da Receita Federal com o sistema do Município: 

.6.1Permitir o cruzamento das informações dos cadastros da Receita Federal e do cadastro mobiliário do município, 

contendo no mínimo os seguintes filtros Razão Social, CNPJ e Prestador de Serviços (sim, não e todos), permitindo 

ainda a verificação das seguintes situações: 

a) Contribuintes que constem em ambos os cadastros (Receita Federal e Municipal); 

b) Contribuintes que constem apenas no cadastro Mobiliário Municipal; 

c) Contribuintes que constem apenas no cadastro da Receita Federal; 

5.7. O Relatório disponibilizado no subitem anterior (5.6.1) deverá possuir as seguintes informações mínimas: Razão 

Social, CNPJ, se o contribuinte está enquadrado como Simples Nacional no Município, se o Contribuinte está 

enquadrado como Simples Nacional na Receita Federal e se o Contribuinte é prestador de serviços; 

5.8. Permitir o cruzamento dos totais das declarações efetuadas no PGDAS-D com as Notas Fiscais emitidas pelo 

Contribuinte por competência, contendo no mínimo os seguintes filtros: Razão Social, CNPJ, ano e Prestador de 

Serviços (sim, não e todos), permitindo ainda a verificação das seguintes situações: 

a) Com declaração no sistema do município e da Receita Federal; 

b) Com declaração somente no sistema do município; 

c) Com declaração somente no sistema da Receita Federal; 

d) Todas as situações; 
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5.9. Para cada tipo de situação indicada no subitem anterior (subitem 5.8), o sistema deverá permitir a geração de relatório com 

a exibição das informações das diferenças apuradas no cruzamento dos dados do sistema do Município e da receita federal. 

5.10. O Relatório disponibilizado no subitem anterior (subitem 5.9) deverá possuir as seguintes informações mínimas: Razão 

Social, CNPJ, Período de Apuração, se o Contribuinte está enquadrado como Simples Nacional no cadastro mobiliário do 

município, valor total das Notas Fiscais emitidas pelo Contribuinte, se o Contribuinte está enquadrado como Simples 

Nacional na Receita Federal, valor total da atividade na Receita Federal, valor total das atividades de serviços na Receita 

Federal, valor total das atividades de comércio na Receita Federal e se o contribuinte é prestador de serviços. 

5.11. Permitir o cruzamento das informações das declarações efetuadas no PGDAS-D com as Notas Fiscais emitidas pelo 

Contribuinte por competência, contendo no mínimo os seguintes filtros: Razão Social, CNPJ e ano, permitindo ainda a 

verificação das seguintes situações: 

a) ISSQN Tributado no município sem retenção do imposto pelo Tomador de Serviço; 

b) ISSQN Tributado no município com retenção do imposto pelo Tomador de Serviço; 

c) ISSQN Tributado fora do município sem retenção do imposto pelo Tomador de Serviço; 

d) ISSQN Tributado fora do município com retenção do imposto pelo Tomador de Serviço; 

e) ISSQN Isento; 

f) ISSQN Imune; 

g) Todas as situações; 

5.12. Para cada tipo de situação indicada no subitem anterior (subitem 5.11), o sistema deverá permitir a geração de relatório 

com a exibição das informações das diferenças apuradas no cruzamento dos dados do sistema do Município e da receita 

federal. 

5.13. O Relatório disponibilizado no subitem anterior (subitem 5.12) deverá possuir as seguintes informações mínimas: Razão 

Social, CNPJ, Período de Apuração, Situação do ISSQN, tipo da tributação, valor total das Notas Fiscais emitidas pelo 

Contribuinte, valor do ISSQN das Notas Fiscais emitidas pelo Contribuinte, alíquota média do ISSQN das notas emitidas 

pelo Contribuinte, valor total da atividade na Receita Federal, valor do ISSQN declarado na PGDAS-D, alíquota do ISSQN 

declarado na PGDAS-d e indicação da diferença do valor total declarado, do valor do ISSQN e da alíquota de ISSQN das 

notas emitidas e no PGDAS-D. 

5.14. Funcionalidades para geração de relatórios, tendo por base as informações da PGDAS-D: 

5.14.1 Possuir geração de relatório de declarações por contribuinte, contendo no mínimo os seguintes filtros: Razão 

Social, CNPJ e ano da Declaração; 

5.14.2 Possuir geração de relatório de declarações por contribuinte, com a soma do valor total declarado mês a mês do 

ano selecionado; 

5.14.3 Possuir geração de relatórios com as informações das declarações por contribuinte, contendo filtros para consulta 

por faixas de valores; 

5.14.4  Possuir geração de relatórios de declarações de contribuintes, com indicações dos meses em que foi declarado e 

não foi quitado, dos meses em que foi declarado e quitado, dos meses que foi declarado e foi parcelado, com a 

ordenação de valores (do maior para o menor ou do menor para o maior). 

5.14.5  Permitir a escolha de um contribuinte dentro do relatório de declarações, para detalhamento das suas 

informações, contendo no mínimo os seguintes dados: PA (Período de apuração), Operação (Apuração, 

retificação, geração DAS, DAS Cobrança ou Das Avulso), Número da DAS, Situação (Aberto, Liquidado ou 

Parcelado), Valor do ISS e Valor Total da Declaração por competência; 

5.14.6  geração de relatório dos contribuintes que não realizaram a quitação da DAS - Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional, com visualização mês a mês do ano selecionado; 

5.14.7  Possuir geração de relatório de Receita por atividade, contendo no mínimo, os seguintes filtros: CNPJ, mês, ano, 

imposto, bem como as informações acerca do tipo de cobrança informado pelo contribuinte na declaração: “não 
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foi informado”, “antecipação com encerramento de tributação”, “exigibilidade suspensa”, “imunidade”, “retenção 

tributária”, “substituição tributária”, “tributação monofásica”, “lançamento de ofício”, “isenção/redução cesta 

básica” e a atividade informada pelo contribuinte na PGDAS-D de acordo com o ano da declaração; 

5.14.8 Possuir a exportação em planilha disponibilizada no subitem anterior (subitem 5.14.7) com as seguintes 

informações mínimas: Período de apuração, número da declaração, data da declaração, tipo de operação 

(apuração ou retificação), CNPJ, razão social, atividade, valor total declarado, município, para cada um dos 

impostos: o tipo da cobrança informado, alíquota e valor do imposto e o imposto de maior tributo. 

5.14.9 Possuir geração de relatórios de receita declarada por atividade ou contribuinte, referente as informações da 

PGDAS-D, contendo no mínimo o filtro de atividades com as seguintes opções: 

5.14.9.1 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária. 

5.14.9.2 Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária ou imunidade. 

5.14.9.3 Revenda de mercadorias para o exterior. 

5.14.9.4 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária. 

5.14.9.5 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, com substituição tributária 

ou imunidade. 

5.14.9.6 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, para o exterior. 

5.14.9.7 Receitas decorrentes da locação de bens móveis, EXCETO aquelas relacionadas nos itens 3.02 a 3.05 da 

Lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 

5.14.9.8 Prestação de serviços de contabilidade. 

5.14.9.9 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a 

outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º 

da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. 

5.14.9.10 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao 

próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.11 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS. 

5.14.9.12 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a 

outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º 

da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. 

5.14.9.13 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao 

próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.14 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de ISS. 

5.14.9.15 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a 

outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e § do art. 3º 

da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. 

5.14.9.16 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao 

próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.17 Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributária de ISS. 

5.14.9.18 Prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, com substituição tributária. 

5.14.9.19 Prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, sem substituição tributária. 

5.14.9.20 Prestação de serviço de comunicação, com substituição tributária. 

5.14.9.21 Prestação de serviço de comunicação, sem substituição tributária. 

5.14.9.22 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS - Com retenção/ Substituição Tributária de ISS. 

5.14.9.23 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS 

devido ao próprio Município do estabelecimento. 
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5.14.9.24 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS 

devido a outro(s) Município(s). 

5.14.9.25 Locação de bens móveis, exceto para o exterior. 

5.14.9.26 Locação de bens móveis para o exterior. 

5.14.9.27 Prestação de serviços, exceto para o exterior - Escritórios de serviços contábeis autorizados pela legislação 

municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município. 

5.14.9.28 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de 

ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). 

5.14.9.29 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de 

ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento. 

5.14.9.30 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de 

ISS. 

5.14.9.31 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de 

ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s) 

5.14.9.32 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de 

ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.33 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de 

ISS. 

5.14.9.34 Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a 

outro(s) Município(s). 

5.14.9.35 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo V sem retenção/substituição tributária de 

ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.36 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributária de 

ISS. 

5.14.9.37 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo VI sem retenção/substituição tributária de 

ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). 

5.14.9.38 Prestação de serviços, sujeitos ao Anexo VI sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao 

próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.39 Prestação de serviços, exceto para o exterior - sujeitos ao Anexo VI com retenção/substituição tributária de 

ISS. 

5.14.9.40 Prestação de serviços para o exterior - Escritórios de serviços contábeis autorizados pela legislação 

municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município. 

5.14.9.41 Prestação de serviços para o exterior, sujeitos ao Anexo III. 

5.14.9.42 Prestação de serviços para o exterior, sujeitos ao Anexo IV. 

5.14.9.43 Prestação de serviços para o exterior, sujeitos ao Anexo V. 

5.14.9.44 Prestação de serviços para o exterior, sujeitos ao Anexo VI 

5.14.9.45 Prestação de serviços, exceto para o exterior - Transporte sem substituição tributária de ICMS. 

5.14.9.46 Prestação de serviços, exceto para o exterior - Transporte com substituição tributária de ICMS. 

5.14.9.47 Prestação de serviços, exceto para o exterior - Comunicação sem substituição tributária de ICMS. 

5.14.9.48 Prestação de serviços, exceto para o exterior - Comunicação com substituição tributária de ICMS. 

5.14.9.49 Prestação de serviços de transporte para o exterior 

5.14.9.50 Prestação de serviços de comunicação para o exterior 

5.14.9.51 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, exceto para o exterior, sem retenção/substituição 

tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). 



 

EDITAL Nº 107/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021–                                                                                                                       Página 49 de 61 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação 

 
 

5.14.9.52 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, exceto para o exterior, sem retenção/substituição 

tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento. 

5.14.9.53 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, exceto para o exterior, com retenção/substituição 

tributária de ISS e/ou de IPI; 

5.14.9.54 Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS para o exterior. 

5.14.10 Possuir geração de relatório das declarações entregues no ano, contendo no mínimo, os seguintes filtros: ano, 

CNPJ, razão social e identificação mês a mês (do ano selecionado) se houve ou não a entrega da declaração; 

5.14.11 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados do ISS do ano 

selecionado; 

5.14.12 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de IRPJ do ano 

selecionado; 

5.14.13 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de CSLL do ano 

selecionado; 

5.14.14 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de COFINS do ano 

selecionado; 

5.14.15 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de PIS/PASEP do ano 

selecionado; 

5.14.16  Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de INSS/CPP do ano 

selecionado; 

5.14.17 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de ICMS do ano 

selecionado; 

5.14.18 Permitir a geração de gráfico evolutivo dos valores declarados versus valores arrecadados de IPI do ano 

selecionado; 

5.14.19 Permitir a geração de gráfico comparativo entre os valores de todos os impostos declarados no ano selecionado; 

5.14.20 Permitir a geração de gráfico de impostos por período, permitindo a seleção de um dos impostos para 

visualização da evolução anual do mesmo; 

5.14.21 Possuir mapa interativo com filtros de mês e ano, que indique o Município das declarações informadas com 

tributação “fora do município”, permitindo a sua seleção para apresentação dos seguintes dados mínimos: 

5.14.22 Valor total do ISS declarado no Município, contendo no mínimo, as seguintes informações: Razão Social do 

Contribuinte, CNPJ e Período de Apuração. 

5.14.23 Possibilita a exportação de todas as declarações com tributação "fora do município" com as seguintes 

informações mínimas: município, estado, razão social, CNPJ, cruzamento com sistema do município para saber 

se a empresa possui a permissão de tributação fora do município, período de apuração, valor total declarado na 

PGDAS-d e valor do ISSQN. 

5.15. Funcionalidades para emissão de correspondências e notificações: 

5.15.1 Possuir ferramenta para geração e emissão de correspondências e notificações via sistema, com permissão para 

parametrização do título e do conteúdo, bem como permitir o uso das seguintes tags: 

a) Data atual; 

b) Identificação do usuário que assinará a carta; 

c) Nome do município; 

d) Nome do contribuinte; 

e) CNPJ do contribuinte; 

f) Endereço do contribuinte; 

g) Número do documento; 
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5.15.2 Permitir a emissão de correspondência para os contribuintes sem declarações PGDAS-D, com texto 

parametrizável e emissão individual ou em lote, contendo no mínimo os filtros: Razão Social e/ou CNPJ; 

5.15.3 Permitir a emissão de correspondência para os contribuintes com declarações PGDAS-D sem recolhimento da 

DAS, com texto parametrizável e emissão individual ou em lote, contendo no mínimo os seguintes filtros: Razão 

Social, CNPJ ou Ano; 

5.15.4 Permitir a emissão de Carta de notificação de Exclusão do Simples Nacional para os contribuintes com débitos 

no Simples Nacional, com os seguintes filtros mínimos: Ano e intervalo de valores de débito; 

 

6 Dívida Ativa 

6.1 Possuir rotina que permita a consulta dos lançamentos para inscrição em Dívida Ativa; 

6.2 Permitir que sejam selecionados os lançamentos por inscrição, código do cadastro, contribuinte,  

tipo de cadastro, quantidade de débito, tributo, código do lançamento, vencimento e valor; 

6.3 Permitir a inscrição em dívida ativa dos lançamentos vencidos, de forma individual ou em lote 

6.4 Permitir o registro, impressão e consulta ao Termo de Inscrição em Dívida Ativa (TIDA) 

6.5 Permitir a geração e a impressão do Livro de dívida ativa contendo as informações dos lançamentos inscritos em dívida 

ativa. 

6.6 Permitir o controle e emissão dos livros de registro de divida ativa (termos de abertura e encerramento e fundamentação 

legal) controlando, no registro das inscrições, o numero e a folha em que a mesma se encontra no livro de registros e 

apresentar o totalizador de cada Livro, por crédito fazendário, com discriminação do nº de créditos, valor principal, valor 

atualizado, multa, juros, total individual e total geral. 

6.7 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), tipo de fase (normal, inscrito em dívida ativa), aplicação do encargo (mês, fração do mês, taxa diária); 

6.8 Permitir a geração do número de processo administrativo de inscrição de dívida ativa de forma manual; 

6.9 Permitir a geração individual da Certidão de Dívida Ativa – CDA para um contribuinte ou em lote para todos os 

contribuintes. 

6.10 Permitir informar os corresponsáveis da divida ativa, com possibilidade de listar os mesmos nas notificações, CDA’s , 

carnês e qualquer texto  em que seja necessário.   

6.11 Permitir a emissão de Certidões de Dívida Ativa - CDA´s em lote para parcelamentos interrompidos por inadimplência; 

6.12 Permitir realizar a retificação da Certidão de Dívida Ativa - CDA, com possibilidade de inclusão e retirada de créditos 

tributários da CDA Original; 

6.13 Permitir o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA do contribuinte com o município. 

6.14 Permitir a emissão e o controle de notificações de diversos tipos e modelos, de petições para cobrança judicial, de certidões 

em texto e layout definido pelo usuário. 

6.15 Permitir o registro do ajuizamento dos créditos tributários executados pela Procuradoria do Município nos créditos 

fazendários, com informação do nº da execução fiscal; 

6.16 Possuir rotina de emissão de Certidão Negativa, Certidão Positiva e Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos, 

Termo de Inscrição em Dívida Ativa (TIDA), via internet, contendo, no mínimo os seguintes campos: número da certidão 

(que deve ser unido e sequencial), cadastro a que se refere a certidão emitida (imobiliário, mobiliário, pessoal, entre 

outros), agente que fez a emissão da certidão, data de validade da certidão, base legal e código de certificação digital. 

6.17 Permitir a parametrização do texto das Certidões; 

6.18 Permitir o registro da pessoa autorizada que está solicitando a Certidão; 

6.19 Permitir a impressão do extrato de débitos para o contribuinte que possuir pendências; 

6.20 Permitir a consulta, impressão e reimpressão da Certidão requerida. 
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6.21 Geração de relatórios de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, contendo as seguintes informações mínimas: dívida ativa, 

pagos, anistiados, cancelados, parcelados, suspensos e prescritos; 

6.22 Geração de relatório de Débitos por Valor com débitos Imobiliário; 

6.23 Geração de relatório de rol de Parcelamento, permitindo a parametrização por exercício; 

6.24 Geração de relatório de identificação de maneira automática dos parcelamentos em atraso, podendo selecionar o numero de 

parcelas atrasadas que se deseja filtrar, para que seja procedido o cancelamento do parcelamento de acordo com o que 

prevê a legislação municipal. 

6.25 Geração de relatório de Rol de Lançamentos não Executados, selecionados por incidência tributária, contendo as seguintes 

informações mínimas: ano do exercício, tipo do Lançamento, valor lançado, moeda, responsável. 

6.26 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. 

6.27 Geração de relatório de Notificação de Débitos; 

6.28 Geração de relatório constando Emissão e reemissão de Certificado e Certidão de Dívida Ativa; 

6.29 Geração de relatório de Demonstrativo do Valor por Rubricas e Tipo de Lançamentos. 

6.30 Permitir a extração de créditos fazendários para apontamento a protesto de acordo com o sistema e normas do Instituto de 

Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção de São Paulo, possibilitando entre outras: geração de arquivo de remessa, 

bloqueio dos créditos fazendários, processamento dos arquivos de retorno, geração de arquivos de cancelamento; 

6.31 Permitir o registro dos históricos de apontamento do protesto; 

6.32 Permitir a integração entre as informações recebidas do Instituto de estudos de Protestos de Títulos do Brasil e o sistema de 

débitos do município; 

6.33 Permitir a geração de relatórios de acompanhamento do protesto, contendo entre outras, as seguintes informações: 

protocolo de apontamento, número do lote de apontamento, número da CDA, nome do contribuinte, CPF/CNPJ, endereço 

de apontamento, valor apontado, resultado do apontamento, situação do crédito no município; 

6.34 Permitir a geração de relatório de CDAs que não tiveram retorno de informações sobre o apontamento; 

6.35 Permitir a geração de relatório, por contribuinte encaminhado a protesto, de valores recebidos durante o apontamento em 

cartório e após valores recebidos após o tríduo quando o crédito já retornou para cobrança administrativa; 

6.36 Possuir um sistema de registro de cobrança administrativa que permita a geração de ordens de serviços para protesto e 

ajuizamento, informando os respectivos setores sobre o resultado da abordagem do devedor e propondo a medida de 

continuidade da cobrança; 

6.37 Permitir criar um cadastro de cobrança com endereços, telefone, email, contato, histórico da cobrança, entre outros, que 

tenha por base o cadastro de contribuintes, todavia, permita alterações pelos cobradores do município, sem alterar o 

cadastro base do município. 

 

7 PARCELAMENTO 

7.1 Possuir rotina de parcelamento de débitos, caso o Município opte por não utilizar solução já existente, de forma 

integrada; 

7.2 Calcular automaticamente todos os acréscimos legais (juros, multa, atualização monetária e valor de verba honorária 

para débitos que estejam ajuizados); 

7.3 Permitir emissão de demonstrativo ao contribuinte, antes da efetivação do parcelamento, contendo toda a dívida 

consolidada que fará parte do parcelamento, deixando clara a memória de cálculo na data em que está sendo feito o 

parcelamento; 

7.4 Permitir emissão de termo de parcelamento e confissão de divida, com texto parametrizável por servidor da Dívida 

Ativa; 
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7.5 Permitir a emissão de guias de parcelamento das parcelas geradas, tanto para pagamento à vista ou antecipação de 

parcelamentos; 

7.6 Permitir a parametrização dos valores de entrada, valor mínimo de parcelas, quantidades máximas e mínimas de 

parcela, dos juros de parcelamento, como também do texto do termo de parcelamento. 

7.7 Permitir rotina de cancelamento de acordo de parcelamento conforme legislação municipal 

7.8 Permitir que, nos casos em que não houver o cumprimento do acordo de parcelamento, o desconto do valor principal 

dos lançamentos que deram origem ao parcelamento, proporcionalmente ao valor pago nas parcelas do parcelamento, 

descontado os encargos. 

7.9 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. 

7.10 Parcelamentos de Débitos Com Descontos de acordo com legislação vigente no município de Bauru 

7.11 Possuir rotina de parcelamento de débitos com descontos parametrizáveis de acordo com a quantidade de parcelas do 

parcelamento. 

7.12 Permitir a configuração do parcelamento de divida ativa, podendo parcelar várias receitas, estabelecendo um valor 

mínimo por parcela, por tipo de contribuinte e período de vigência da lei; 

7.13 Permitir a criação e administração de diversos programas de recuperação de dívida ativa, com controle de descontos 

diferenciados em sendo o caso; 

7.14 Permitir o parcelamento de débitos do contribuinte, de diversas origens e exercícios, mantendo informações sobre a 

origem dos créditos fiscais, que deverão ser revertidas proporcionalmente no caso de rescisão do termo de 

parcelamento, com a informação do saldo individualizado de cada lançamento; 

7.15 Permitir a desvinculação de créditos incluídos em parcelamentos, possibilitando o recálculo do montante devido e das 

parcelas. 

7.16 Permitir a geração de arquivo com informações para impressão dos carnês de pagamento dos parcelamentos 

7.17 Geração de relatório para acompanhamento dos parcelamentos efetuados, detalhado, com possibilidade e filtros pela 

inscrição municipal,  data do parcelamento e situação (em atraso, em dia, cancelado)  contendo no mínimo 

informações como inscrição municipal, nome do contribuinte e responsável, data de vencimento, valor parcelado, 

número de parcelas, total pago e quantidade de parcelas restantes. 

7.18 Geração de gráfico contendo informações sobre os valores parcelados, por tipo de parcelamento, de janeiro a 

dezembro do ano escolhido com detalhamento dos valores; 

7.19 Geração de gráfico contendo informações sobre valores parcelados, por tipo de parcelamento, de janeiro a dezembro 

do ano escolhido com detalhamento dos valores por situação (quitado, a vencer, inadimplente e cancelado) 

7.20 Permitir Parcelamentos de Débitos do Simples Nacional recebidos da PGFN 

7.20.1 Possuir rotina de parcelamento de débitos do Simples Nacional recebidos da PGFN; 

7.20.2 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; 

7.20.3 Permitir emissão de demonstrativo ao contribuinte, antes da efetivação do parcelamento; 

7.20.4 Permitir emissão de termo de parcelamento e confissão de dívida, com texto parametrizável; 

7.20.5 Permitir a emissão de guias de parcelamento das parcelas geradas; 

7.20.6 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. 

 

8 Controle de Arrecadação e baixa bancária (Tesouraria) 

8.1 O sistema deve possuir tela para emissão de Guia de Recolhimento de tributos e taxas diversos, de acordo com as 

necessidades de cada setor; 
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8.2 Possuir rotinas de geração de guias de recolhimento para os débitos existentes no sistema; 

8.3 Calcular automaticamente juros, multa e correção monetária quando a data de pagamento for posterior à data de 

vencimento; 

8.4 Permitir o controle dos recolhimentos e baixas de tributos, bem como controle de  juros cobrados. 

8.5 Permitir o cadastro dos bancos nos quais os contribuintes poderão efetuar o pagamento dos tributos, bem como 

informar os dados bancários da Prefeitura. 

8.6 Permitir o controle dos pagamentos recebidos e dar baixa automática nos boletos, de acordo com arquivos de 

retorno disponibilizados por instituições bancárias e importados no sistema; 

8.7 Permitir a visualização e impressão das guias com os seus lançamentos, débitos por contribuintes, parcelas pagas 

e outros. 

8.8 Permitir o cadastramento das infrações e multas, além do controle de ação fiscal e receita proveniente dos 

mesmos. 

8.9 Permitir os lançamentos manuais dos tributos municipais e dos lançamentos dos contribuintes não estabelecidos. 

8.10 Permitir a consulta analítica de débitos, emissão de guias e certidões. 

8.11 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; 

8.12 Permitir a emissão e/ ou integração com as receitas contábeis dos valores creditados; 

8.13 Permitir a manutenção de índices de reajustes e suas cotações; 

8.14 Permitir a configuração dos boletos com os emolumentos cobrados; 

8.15  Permitir o cadastro de banco/agências e receitas contábeis 

8.16 O sistema deve possuir rotina de compensação de valores de acordo com regras estabelecidas pelo município, 

calculando corretamente os valores de correção, juros, multa e verba honorária, sendo necessário informar os seguintes 

dados mínimos, ou similares: 

a) Lançamento de origem do débito 

b) Lançamento de destino do débito 

c) Data de Pagamento 

d) Data de Compensação 

8.17 O sistema deve possuir o processamento de Arquivos Baixa Bancária 

8.18 Possuir rotina de baixa bancária; 

8.19 Possuir capacidade de processar arquivos de baixa bancária emitidos por instituição financeira; 

8.20 Permitir o lançamento automático das diferenças de pagamento a maior e a menor; 

8.21 Permitir o lançamento automático de débitos de atualização monetária (juros, multas e correções) de guias pagas 

após a data de vencimento. 

8.22 O sistema deve prever a baixa Manual de Guias e pagamentos de Lançamentos 

8.23 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; 

8.24 Permitir que seja informada a data de pagamento e motivo da extinção e sempre exigir uma justificativa para a 

baixa manual. 

8.25 O sistema deve prever uma rotina para processamento de Arquivos do SIAFI 

8.26  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. 

8.27 Permitir a escrituração automática dos documentos retidos; 

8.28 Permitir a geração automática dos lançamentos para o contribuinte. 

8.29 O sistema deve ter o controle de todos os lançamentos e Débitos 
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8.30 Permitir a manutenção da geração de guias, boletos, extrato, parcelamento, movimentação, transferência de 

débitos. 

8.31 Permitir a visualização dos tributos, observações e pagamentos realizados pelos contribuintes. 

8.32 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. 

8.33 Possuir rotina de importação das informações recebidas da receita federal relativas ao Simples Nacional através 

de arquivos de retorno enviados pelo banco. 

8.34 O sistema deve emitir relatório diário com a correta classificação das receitas, distinguindo os creditos 

separadamente no que se refere a valor principal,correção, juros, multa, verba honorária e outros créditos de acordo com 

critérios pré-estabelecidos pelo município. 

8.35 O sistema deve emitir relatório totalizador de créditos por instituição bancária, que seja compatível com o valor 

financeiro que consta na conta bancária da Prefeitura de Bauru. 

8.36 O sistema deve emitir relatórios de divergências de valores relacionados a apuração e distribuição de créditos 

recebidos 

 

9 Portal do Contribuinte 

9.1  O sistema deve possuir módulo externo que permita ao contribuinte/cidadão acessar diversos serviços via internet, 

seja por computador ou dispositivo móvel; 

9.2 O Portal do Contribuinte deve ser disponibilizado conforme requisitos mínimos abaixo descritos 

9.3 Ações Relativas aos Tributos Imobiliários (IPTU e taxas): 

9.3.1 Permitir a consulta dos débitos do imóvel, inscritos ou não em dívida ativa ou em processo de execução 

fiscal, pelo munícipe, através dos seguintes filtros mínimos: inscrição imobiliária (Identificação do 

imóvel na Prefeitura, composto de Setor, Quadra e Lote), CPF/CNPJ do proprietário; 

9.3.2 Permitir a emissão de boleto para pagamento de parcelas individuais ou agregadas conforme seleção do 

usuário, com correção, multa e juros também calculados. 

9.3.3 Permitir a consulta de lançamentos e pagamentos efetuados, bem como os saldos em caso de 

pagamentos, a maior ou a menor. 

9.3.4 Permitir a emissão de segundas vias de boletos bancários. 

9.3.5 Permitir a consulta completa das fichas de Cadastro Imobiliário, incluindo dados mínimos do imóvel 

como: Endereço de Localização, endereço de notificação, área total do lote, área construída das 

unidades prediais existentes, fatores de valorização/desvalorização, valor venal para fins de IPTU, valor 

venal para fins de ITBI, entre outros. 

9.3.6 Permitir a opção do IPTU Digital para um ou mais imóveis, anualmente, em período a ser definido pelo 

município de Bauru, informando concordância com os termos da legislação vigente. 

9.3.7 Possibilitar a correção de dados cadastrais referente ao imóvel, tais como endereço de notificação, a ser 

homologada pelo setor competente, desde que atenda critérios definidos pelo município de Bauru 

9.3.8 Permitir acesso a imobiliárias e corretores de imóveis para que possam consultar informações referente 

aos imóveis, de acordo com usuário, senha e critérios de acesso disponibilizados pelo município 

9.4  Gestão e Controle do ITBI – acesso aos usuários externos (cartórios municipais e outros indicados pelo Município) 

9.4.1  Permitir o cadastramento de pessoa física, para vínculo com imóvel urbano ou rural, com no mínimo 

as seguintes informações: CPF, Nome, Registro Geral, Filiação, Sexo, Nacionalidade, Estado Civil, 

Registro em Conselho, Endereço, Endereço de Correspondência, Email, etc; 
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9.4.2 Permitir o cadastramento de pessoa jurídica, para vínculo com imóvel urbano ou rural, com no mínimo 

as seguintes informações: CNPJ, Nome, Razão Social, Endereço, Endereço de Correspondência, 

Inscrição Estadual, Registro na Junta Comercial, Endereço Web, Email, etc; 

9.4.3 Permitir a abertura do processo de ITBI pelo Cartório de Registro de Imóveis; 

9.4.4 Permitir a digitação da identificação do Imóvel que será transmitido, através da Inscrição Cadastral 

proveniente do Cadastro Imobiliário do Município, identificando se o mesmo é urbano ou rural e 

carregando automaticamente os dados já existentes do imóvel no cadastro da Prefeitura de Bauru; 

9.4.5 Permitir ao cartório, para os casos em que haja autorização da Prefeitura, a consulta dos débitos 

imobiliários de uma Inscrição Cadastral de imóvel Urbano, bem como ITBI e IPTU, registrando 

histórico dessas operações com, no mínimo data e hora de acesso. 

9.4.6 Possibilitar aos cartórios, ou a agentes devidamente autorizados pelo município de Bauru, a consulta de 

valor venal para fins de ITBI de um ou mais imóveis, de acordo com valores que constam na base de 

dados da Prefeitura. 

9.4.7 Permitir a identificação automática do Transmitente (Vendedor) do Imóvel, com base na consulta do 

proprietário cadastrado no imóvel; 

9.4.8 Permitir o cadastro do Transmitente principal (para envio de correspondências) e informar o percentual 

de participação que o(s) transmitente(s) possui(em) no Imóvel; 

9.4.9 Permitir a anexação de documentos (formato PDF) e observações na própria tela do sistema, para o 

processo do ITBI; 

9.4.10 Permitir a consulta dos status da guia, se pagas, não pagas ou canceladas; 

9.4.11 Permitir a consulta ao responsável pela geração da guia; 

9.4.12 Permitir a emissão do Termo de Lançamento de ITBI; 

9.4.13 Permitir o envio da Guia de ITBI por email ao Adquirente; 

9.4.14 Permitir, aos contribuintes, a emissão online de boleto para pagamento do ITBI. 

9.4.15 Permitir, aos contribuintes, a impressão dos documentos anexados ao processo do ITBI. 

9.4.16 Permitir, aos contribuintes, a verificação das pendências do processo do ITBI. 

9.4.17 Permitir, aos contribuintes, a verificação do andamento completo do processo do ITBI. 

9.5 Ações Relativas aos Tributos Mobiliários (ISSQN e taxas) 

9.5.1 Permitir a recepção da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e que será emitida pelo contribuinte 

municipal através de seu próprio sistema, que seguirá o modelo estabelecido pela ABRASF 

(Associação Brasileira de Secretários e Diretores das Finanças das Capitais). 

9.5.2 Permitir o lançamento de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e sem que haja necessidade de 

integração com sistema próprio 

9.5.3 Permitir a solicitação de substituição de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e pelo prestador do 

serviço. 

9.5.4 Possuir campo para identificação da nota fiscal substituta. 

9.5.5 Possuir validação para verificação da situação da nota fiscal substituta, com as seguintes situações: nota 

fiscal substituta inexistente, nota fiscal cancelada, nota fiscal já vinculada em outra substituição. Caso 

ocorra alguma das situações indicadas, o sistema não deverá permitir a substituição da nota fiscal. 

9.5.6 Na impressão da nota fiscal cancelada por substituição, deverá constar no rodapé a justificativa do 

cancelamento, bem como o número da nota fiscal substituta. 

9.5.7 Possuir o cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, com aceite do tomador do 

serviço, de acordo dom definição do município de Bauru, através do envio automático de email, com os 

links para visualização da nota fiscal a ser cancelada. 
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9.5.8 Possuir, nos casos em que for necessário, campo para preenchimento da justificativa do aceite pelo 

tomador do serviço, com as opções de aceitar ou não aceitar o cancelamento da nota fiscal. 

9.5.9 Permitir que o aceite do tomador do serviço para cancelamento da nota fiscal seja efetuado por link 

direto, sem a necessidade de acessar o sistema, contendo no mínimo as seguintes informações: emissor, 

data da emissão da nota fiscal, série da nota fiscal, número da nota fiscal, status da nota fiscal, 

justificativa apresentada pelo prestador. 

9.5.10 Permitir que o aceite ou a recusa para o cancelamento da nota fiscal só seja realizado através de 

certificação digital do tomador. 

9.5.11 Possuir rotina de declaração 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. 

9.5.12 Permitir a validação da consistência das informações declaradas tais como, atividade, alíquotas e valor 

tributável e CNPJ ou CPF do tomador do serviço. 

9.5.13 Possuir rotina de importação da escrituração dos documentos a partir de arquivo texto. 

9.5.14 Permitir a consulta e retificação dos dados dos documentos declarados. 

9.5.15 Registrar de forma exclusivamente digital as declarações fiscais das Instituições Financeiras com a 

possibilidade de remissão da segunda via de protocolo a qualquer momento. 

9.5.16 Possuir módulo de importação de arquivo do movimento mensal da instituição financeira; 

9.5.17 Possuir validação da estrutura de arquivo e do demonstrativo de erros, quando houver algum erro; 

9.5.18 Permitir visualizar o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN Mensal; 

9.5.19 Disponibilizar as informações para emissão de guias para pagamento do ISSQN do mês; 

9.5.20 Permitir a importação da declaração de Instituições Financeiras seguindo o padrão ABRASF versão 2.3 

ou superior, através dos seguintes 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. 

9.5.21 Permitir a retificação da Declaração Apuração Mensal do ISSQN pelo contribuinte identificando a nova 

declaração como retificadora. 

9.5.22 Disponibilizar a extração de relatório com a movimentação declarada pela Instituição Financeira 

selecionada para os módulos de Informações Comuns, Apuração Mensal e Demonstrativo Contábil. 

9.5.23 Disponibilizar relatório que identifique as Instituições que declararam ou não sua movimentação para 

os 4 módulos da DESIF. 

9.5.24 Permitir a comparação de declarações realizadas por diferentes Instituições Financeiras de acordo com 

a Tributação DESIF. 

9.5.25 Possuir rotina de declaração de serviços prestados para Sociedades Uniprofissionais contendo no 

mínimo as seguintes informações: atividade e quantidade de sócios; 

9.5.26 Permitir a consulta e retificação dos dados declarados; 

9.5.27 Permitir a impressão do protocolo de declaração contendo as informações da declaração do 

contribuinte. 

9.5.28 Possuir rotina de declaração de serviços prestados, que possibilite aos contribuintes declararem o 

faturamento mensal por atividade constante do seu cadastro municipal; 
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9.5.29 Permitir a impressão do protocolo de declaração contendo as informações da declaração do 

contribuinte. 

9.5.30 Possuir rotina de declaração on-line de serviços contratados 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 contratado. 

9.5.31 Possuir funcionalidade para preenchimento automático das informações dos documentos fiscais 

emitidos pelos prestadores de serviço para o CNPJ da empresa. 

9.5.32 Possuir rotina de importação da escrituração dos documentos a partir de arquivo texto gerados pelos 

sistemas contábeis e comerciais dos contribuintes, com leiaute definido pela Contratante; 

9.5.33 Permitir a consulta e retificação dos dados dos documentos declarados. 

9.5.34 Permitir a geração do recibo de retenção do ISSQN, com possibilidade de agrupar todas as notas de um 

mesmo prestador no mesmo recibo. 

9.5.35 Permitir que as empresas de planos e cooperativas de saúde efetuem o abatimento na base de cálculo do 

ISSQN no momento da realização da Declaração de serviços prestados, dos serviços e despesas a seguir 

indicados 

a) Pagamento a hospitais, laboratórios clinicas e outros conveniados. 

b) Exclusão dos valores glosados em faturas emitidas; 

c) Dedução dos valores das co-responsabilidades cedidas, relativo a importâncias recebidas a 

titulo de convênio com outras operadoras de planos de assistência à saúde; 

d) Dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas; 

e) Dedução da parcela das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, 

destinadas à constituição do Fundo de Reserva previsto no art. 28 da Lei 5.764, de 1971; 

f) Dedução da parcela das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, 

destinadas à constituição do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), 

previsto no art. 28 da Lei 5.764, de 1971; 

g) Dedução dos valores referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, 

deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade. 

9.5.36  Permitir que as referidas deduções sejam efetuadas apenas após o fechamento das notas fiscais 

emitidas; 

9.5.37 Permitir a gravação das informações prestadas pelo contribuinte após a primeira declaração, mantendo 

o carregamento automático dos dados nas próximas declarações; 

9.5.38 Possuir geração automática da DAM, após o contribuinte salvar os abatimentos na base de cálculo; 

9.5.39 Possuir fechamento automático da declaração dos serviços prestados, caso o contribuinte não efetue o 

fechamento manual com o preenchimento das informações para abatimento. 

9.5.40 Possuir declaração de cartórios extrajudiciais, permitindo que o fisco municipal cadastre os atos 

judiciais que deverão ser declarados pelos cartórios, conforme as normas do Tribunal de Justiça 

Estadual, contendo no mínimo as informações quanto ao tipo, código, emolumentos, taxas, e valores 

dos atos cadastrados. 

9.5.41 Possuir diferenciação entre os cartórios, para que cada cartório só possa declarar os atos previamente 

autorizados pelo fisco municipal. 

9.5.42 Permitir que o cartório declare os atos praticados, contendo as informações sobre o tipo e a quantidade 

de atos. 

9.5.43 Possuir fechamento da declaração, com o cálculo automático do imposto devido, com base nas 

informações apresentadas pelo contribuinte. 
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9.5.44 Permitir o acréscimo de valores na declaração de serviço prestados pelo cartório referente aos seguintes 

valores recebidos: 

a) Compensação dos atos gratuitos. 

b) Complementação de receita mínima de serventia. 

c) Valores relativos à prestação de serviços de reprografia, encadernação, digitalização e outros 

da lista de serviços, quando prestados conjuntamente ou não com os serviços previstos 

constantes da atividade principal (dos serviços de registros públicos, cartoriais e notariais). 

9.5.45 Permitir a consulta e retificação dos dados declarados. 

9.5.46 Permitir a impressão do protocolo de declaração contendo as informações da declaração do 

contribuinte. 

9.5.47 Permitir a emissão de notas pelo cartório, com impedimento de retenção ou abatimentos e sem 

tributação exclusiva vista a tributação da atividade através de seus atos praticados. 

9.5.48 Possuir rotina de Declaração de Não Movimentação Econômica On-Line, de serviços prestados e 

contratados, por mês e ano de competência; 

9.5.49 Permitir a emissão e impressão do protocolo da Declaração com texto da declaração parametrizável; 

9.5.50 Não permitir a declaração de não movimentação caso haja algum documento declarado na mesma 

competência; 

9.5.51 Possuir rotina de Declaração de Não Movimentação de DAS, por mês e ano de competência, para 

contribuintes do Simples Nacional; 

9.5.52 Permitir a emissão e impressão do protocolo da Declaração com texto da declaração parametrizável. 

9.5.53 Possuir rotina de declaração de Documentos 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; 

9.5.54 Permitir que sejam informados os documentos escriturados que compõem a base cálculo do DAS 

declarado. 

9.5.55 Possuir rotina de solicitação de Recibo Provisórios de Serviços – RPS online, que permita ao 

contribuinte apresentar no mínimo as seguintes informações: série da nota fiscal e quantidade 

solicitada; 

9.5.56 Permitir visualizar e imprimir o comprovante de solicitação; 

9.5.57 Permitir a consulta do histórico de solicitações já realizadas. 

9.5.58 Permitir visualizar e imprimir o protocolo de Recibo Provisórios de Serviços – RPS. 

9.5.59 Possuir rotina de emissão de livro fiscal eletrônico de serviços prestados e tomados. 

9.5.60 Permitir a geração e impressão dos termos de abertura e encerramento. 

9.5.61 Permitir selecionar da lista de pessoas relacionadas ao contribuinte no sistema, as quais assinarão os 

termos de abertura e encerramento do livro. 

9.5.62 Permitir a impressão do corpo do livro contendo no mínimo as seguintes informações dos documentos 

declarados: data de emissão, número do documento, modelo de documento, alíquota, valor documento, 

valor tributável e valor do imposto. 

9.5.63 Permitir aplicação de filtros de período podendo informar data inicial e final de emissão dos 

documentos fiscais. 

9.5.64 Permitir a exportação das informações geradas no Livro em PDF e/ou Planilha em formato editavel 

9.5.65 Lançar automaticamente o valor do imposto apurado nos livros fiscais e informar o contribuinte da 

constituição do lançamento 

9.5.66 Permitir a escolha do tipo de guia a ser gerado do ISSQN de Serviços Prestados ou contratados. 
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9.5.67 Permitir a geração da guia de recolhimento on-line, com apuração automática do valor a ser recolhido 

com base nas informações declaradas pelo contribuinte. 

9.5.68 Permitir a geração de várias guias por mês e ano de competência. 

9.5.69 Permitir o cancelamento de guias não pagas e geração de novas guias de recolhimento. 

9.5.70 Permitir a reimpressão das guias emitidas, com possibilidade de alteração da data de vencimento, desde 

que respeitadas as regras de data de vencimento de acordo com a legislação municipal vigente. 

9.5.71 Permitir emissão de guias no padrão de ficha de compensação ou guia de tributos. 

9.5.72 Não permitir a geração da guia de recolhimento on-line relativa aos documentos declarados pelos 

optantes do Simples Nacional. 

9.5.73 Possuir rotina de emissão on-line do extrato de lançamentos contribuinte. 

9.5.74 Permitir a consulta dos lançamentos por tipo de dívida, status e período de data de vencimento. 

9.5.75 Permitir a impressão do resultado da consulta. 

9.5.76 Permitir a seleção de lançamentos em aberto e geração de guias de recolhimento atualizada com multas, 

juros e correções. 

9.5.77 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. 

9.5.78 Permitir a impressão do extrato de débitos para o contribuinte que possuir pendências. 

9.5.79 Permitir a consulta, impressão e reimpressão da Certidão requerida. 

9.5.80 Permitir a reimpressão dos Alvarás emitidos. 

9.5.81 Permitir a validação digital das certidões/alvarás emitidos. 

9.5.82 Possuir Domicilia Tributário Eletrônico Municipal (DTEM), para confirmação do recebimento de 

notificações eletrônicas enviadas pelo sistema. 

9.5.83 Permitir a visualização de correspondências recebidas de forma online. 

9.5.84 Possuir o bloqueio do acesso das funcionalidades do sistema até que o contribuinte dê ciência no 

recebimento da notificação enviada via DTEM. 

9.5.85 Permitir o envio de notificação via DTEM, contendo guia de recolhimento para visualização e 

impressão pelo contribuinte. 

9.5.86 Permitir o registro de ciência do recebimento da correspondência pelo contribuinte, com informação da 

data e usuário cadastrado que deu ciência no recebimento, através de certificado digital ou senha de 

acesso ao sistema (login e senha). 

9.6 Outras funcionalidades do módulo do contribuinte 

9.6.1 Intervenções em Equipamento de Cupom Fiscal: permite que o contribuinte cadastre as intervenções 

ocorridas nos equipamentos de cupom fiscal de serviços. 

9.6.2 Reclamações e denúncias: disponibiliza ao contribuinte um canal para envio de mensagens de 

reclamação ou denúncia. 

9.6.3 Atendimento via chat: disponibiliza recursos de atendimento on-line ao contribuinte, com recursos de 

envio e recebimento de mensagens em tempo real. 

9.6.4 Consulta aos prestadores que emitem NFS-e: permite que sejam realizadas consultas para verificação 

dos prestadores do município que emitem nota fiscal de serviços eletrônica. 

9.6.5 Emissão de relatórios de declarações (fechamentos) com filtros por competência e por serviços 

prestados ou contratados. Trazendo como resultado todas as declarações efetuadas nos meses filtrados, 

bem como o valor dos fechamentos. 
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9.6.6 Permitir a visualização das pendências de declarações e débitos. Podendo através dessa tela, efetuar 

diretamente a declaração ou então emitir guia para pagamento de débito. 

9.6.7 Possuir cadastro online para contribuintes de outros Municípios, contendo no mínimo os seguintes 

campos: CPF/CNPJ, Nome ou Razão Social, nome fantasia, email, código de atividade principal, 

endereço. 

9.6.8 Permitir o upload dos documentos solicitados para o cadastro de contribuintes outros municípios, em 

formato pdf. 

9.6.9 Permitir que os auditores/fiscais possam visualizar os documentos enviados, para deferimento ou 

indeferimento do cadastro efetuado. 

9.6.10 Permitir o bloqueio no sistema para que todo serviço tomado de prestadores de outros municípios que 

não estejam cadastrados ou tenham recebido indeferimento cadastral, sejam tributados com retenção no 

Município. 

9.6.11 Permitir que o usuário tomador de serviços realize o seu cadastro, com a criação do login através de 

CPF e senha personalizada, com no mínimo os seguintes dados: Nome, CPF, endereço e e-mail, para 

participar de campanhas de incentivo a utilização da NFSe 

9.6.12 Permitir que o usuário tomador de serviços altere os seus dados cadastrais (Nome, endereço, 

telefone/celular, e-mail) e sua senha. 

9.6.13 Permitir que o usuário tomador de serviços recupere a sua senha através de lembrete de senha e envio 

por e-mail. 

9.6.14 Permitir a indicação de um ou mais imóveis para utilização dos créditos gerados para o usuário 

tomador de serviços, através da busca pela inscrição municipal imobiliária do imóvel ou CPF/CNPJ do 

proprietário do imóvel. 

9.6.15 Permitir a consulta das notas fiscais de serviços eletrônicas relacionadas ao CPF do usuário tomador de 

serviços, contendo no mínimo os seguintes filtros de busca: número da nota fiscal de serviços 

eletrônica e período de emissão. 

9.6.16 Possuir resumo das informações da nota fiscal de serviços eletrônica tomada pelo usuário tomador de 

serviços, com no mínimo os seguintes dados: número da nota fiscal de serviços eletrônica, dados do 

prestador (CPF/CNPJ e nome), valor e data de emissão da referida nota fiscal, demonstrativo dos 

créditos (valor do ISSQN, valor e situação do crédito), dados do cupom (número do cupom e validade 

do cupom) 

9.6.17 Permitir o cadastramento de reclamações/denúncias/sugestões pelos usuários tomadores de serviços em 

relação aos prestadores de serviços, com no mínimo as seguintes informações: CPF/CNPJ do 

reclamado, tipo de reclamação e mensagem. 

9.6.18  Permitir a consulta das seguintes informações da campanha de incentivo a utilização da NFSe: 

a) Regras de participação e legislação. 

b) Informações sobre os sorteios realizados e a serem realizados, contendo os seguintes filtros de busca: 

ano e mês. 

c) Possuir perguntas e respostas acerca do sistema e regulamento. 

d) Possuir link para download do regulamento. 

e) Disponibilizar formulário para interação do usuário com o responsável pelo sistema. 

f) Permitir a consulta de verificação de autenticidade das notas fiscais de serviços eletrônicas recebidas. 

g) Permitir a consulta da conversão de RPS em nota fiscal de serviços eletrônica, quando for o caso. 

h) Permitir a consulta dos prestadores de serviços que emitem nota fiscal de serviços eletrônica 

9.7  Permitir a consulta de débitos para parcelamento online. 
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9.8  Permitir a seleção de débitos a serem parcelados. 

9.9  Permitir a simulação do parcelamento de débitos respeitando cálculos de juros, multa e correção. 

9.10  Permitir a efetivação do parcelamento de débitos, através da assinatura do Termo de Confissão de Dívida, por meio 

de certificado digital ou senha. 

9.11  Permitir a impressão do Termo de Parcelamento e de todas as guias, com os respectivos vencimentos, após a 

finalização do parcelamento. 

9.12  Permitir a geração de novas guias de pagamento, com cálculo automático de juros, multa e correção monetária 

quando a guia for gerada após a data do seu vencimento original, nos termos da legislação em vigor. 

9.13  Permitir a consulta da situação dos parcelamentos já efetuados, contendo no mínimo, as seguintes informações: data 

da solicitação, número de parcelas, valor consolidado, valor da entrada, saldo devedor, status do parcelamento. 

9.14  Recadastramento Online 

a) Possuir verificação automática do preenchimento dos campos obrigatórios, vedando a continuidade do 

recadastramento, caso os campos obrigatórios não tenham sido preenchidos. 

b) Permitir o upload dos documentos solicitados para o recadastramento em formato pdf. 

c) Permitir a impressão do protocolo de recadastramento, com no mínimo as seguintes informações: data, horário e 

usuário que realizou o cadastramento. 

 


